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2012 finallerine sadece
grup birincileri direkt
gitmeyecekti ki. 
En iyi grup ikincisi de 
9 grup birincisiyle el ele
tutuflup Ukrayna ve
Polonya’n›n yolunu
tutacakt›. Play-off’a
falan da ihtiyaç
duymadan. O halde
Almanya’ya kaybetmek,

“en iyi ikinci” kontenjan›ndan finale
yollanmak stratejimize halel getirmifl
say›lmazd›. Nas›l olsa di¤er tak›mlar›
içeride d›flar›da yener, yolumuzu
bulurduk. Zaten önümüzde de
yaralar›m›z› sa¤altabilece¤imiz bir
Azerbaycan maç› uzan›yordu. Hele
flu maç› bir kazanal›m, 29 Mart’taki
Avusturya karfl›laflmas›na kadar
hatalar›m›z› düzeltebilmek, tak›m
düzenini oturtabilmek ve yeniden iyi
futbolla buluflabilmek için
önümüzde uzunca bir süre vard›
nas›l olsa. Ancak evdeki hesap Bakü
pazar›na uymad›. Berlin’de dünya
s›ralamas›n›n üçüncüsü Almanya’ya
kaybetmeyi “normal” sayan 
21. s›radaki Türkiye, Bakü’de ayn›
s›ralaman›n 102.
basama¤›nda yer alan
Azerbaycan
karfl›s›nda da floka
u¤rad›.
Bu
girizgâhtan
sonra,
Ekim

ay›nda oynad›¤›m›z iki maçta,
öncesi ve sonras›yla neler
yafland›¤›na biraz daha yak›ndan
bakabiliriz. Grup serüvenimiz
boyunca oynayaca¤›m›z en kritik ve
zorlu 90 dakika Berlin’deki Almanya
maç›yd›. Hem grup birincisini
belirlemek aç›s›ndan hem de en iyi
ikincilik hedefi için puan
kopart›lmas› bak›m›ndan son derece
ciddi bir s›navd›. K›sacas› tam 1 y›l
sonra Türkiye’de oynanacak di¤er
Almanya karfl›laflmas›yla birlikte
grubun iki final maç›ndan biriydi.
Almanya ve Azerbaycan maçlar›n›n
aday kadrosu aç›kland›¤›nda, arada
sürpriz bir isim yoktu. Bir ay önce
Kazakistan ve Belçika maçlar›n›n
kadrolar›na davet alan oyuncularla 
o dönemde sakatl›klar› bulunan ama
her daim ay-y›ld›zl› formayla
buluflan isimler listedeydi. 
Tek dikkat çekici olan, Volkan
Demirel, Hakan Ar›kan ve Onur
K›vrak’›n yan› s›ra Cenk Gönen’in de
dördüncü kaleci olarak kadroda yer
bulmas›yd›. 

Arda floku

Lâkin sakatl›klar, bu kadronun da
fireler vermesine yol açacakt›.
Bafllang›çta Fenerbahçeli Selçuk
fiahin, Gençlerbirli¤i maç›ndan sakat
ç›kt›¤› için kadronun d›fl›nda
b›rak›ld›. As›l flok ise Arda Turan
konusunda yafland›. Millî
Tak›m›m›z›n oyun plan›ndaki en
önemli tafllardan birisi olan Arda,
Almanya’daki ilk antrenmana
kas›¤›ndaki a¤r›lar nedeniyle
kat›lamad›. Sakatl›¤›n ciddiyeti ise
ortaya ç›kmakta gecikmedi. Sa¤l›k
ekibinin yak›n kontrolündeki y›ld›z
oyuncunun yap›lan son tetkiklerinde
Almanya ve Azerbaycan maçlar›nda
oynayamayaca¤› ortaya ç›k›nca o da
kadronun d›fl›nda b›rak›ld›. 

Sonucu aç›k bir maç!

Karfl›laflman›n bir gün öncesinde
bas›n toplant›s› düzenleyen Teknik
Direktör Guus Hiddink, skor tahmini
yapmas›n›n zor oldu¤unu belirterek,
“Almanya-Türkiye maç›n› sonucu

aç›k bir maç olarak görüyorum”
diyordu. 

Her iki tak›m aç›s›ndan
da önemli bir maça

ç›kacaklar›n›
ifade eden

Hiddink,
“Tüm

biletleri
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Kazakistan ve Belçika galibiyetleriyle mutlu
başlayan Euro 2012 elemeleri yolculuğumuz
önce Berlin’de ardından da Bakü’de duvara
tosladı. Grubun favorisi Almanya karşısında
uğranılan yenilgiden çok oynanan futbol
endişe vericiydi. Bu endişe dört gün sonra
Azerbaycan karşısında gerçek bir şoka
dönüştü. “Hiç değilse en iyi ikinci olarak
finallere direkt katılırız” düşüncemiz bile artık
o kadar kolay gerçekleşecek gibi
görünmüyor. Hele de Avusturya önümüze
geçer ve Belçika adım adım yaklaşırken… 

E
uro 2012 finallerine kat›lma hedefine do¤ru
Eylül ay›nda Kazakistan ve Belçika
galibiyetleriyle oldukça fiyakal› bir bafllang›ç

yapan Millî Tak›m›m›z, Ekim ay›nda çok sert iki
darbeyle karfl›laflt›. Önce son Dünya Kupas›’n›n
yar› finalisti ve grubumuzun seri bafl› Almanya ile
oynanan maç futbol tarihimizin “unutulas›” 90
dakikalar› aras›na girdi, ard›ndan Bakü’de yine
futbol tarihimizin en “a¤›r” gelen yenilgilerinden
birisine u¤rad›k. Berlin’de hem oynanan futbol
hem de al›nan 3-0’l›k yenilgi, keyifleri kaç›racak
cinstendi do¤rusu. Ancak duygusall›¤› bir yana
b›rakt›¤›m›zda, Euro 2012 finallerine kat›lma
hedefimizde herhangi bir sapma olmad›¤›n›
düflünmüfltük so¤ukkanl›l›kla. 8 Ekim’de Berlin’de
yaflanan yenilginin yaralar›n› 12 Ekim’de Bakü’de
elde edilecek Azerbaycan galibiyetiyle sarmak
de¤ildi sadece söz konusu olan. Nas›l olsa Euro

Almanya - Türkiye: 3-0
Berlin Olimpiyat Stad› - 8 Ekim 2010
Hakemler
Howard Webb, Michael Mullarkey, 
Peter Kirkup (‹ngiltere) 
Almanya
Neuer-Lahm, Mertesacker, Badstuber,
Westermann-Müller, Khedira, Kroos, 
Podolski (Trasch dk. 86)-Mesut Özil 
(Marko Marin dk. 90), Klose (Cacau dk.90) 
Türkiye
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, 
Ömer Erdo¤an, Servet Çetin, Sabri Sar›o¤lu-
Nuri fiahin (Sercan Y›ld›r›m dk. 78), 
Mehmet Aurelio (Tuncay fianl› dk. 24), 
Emre Belözo¤lu-Özer Hurmac›, Halil Alt›ntop
(Semih fientürk dk. 63), Hamit Alt›ntop  
Goller
Klose (dk. 42 ve 88), Mesut Özil (dk. 79) 
Sar› Kart
Servet Çetin 

A Grubu Puan Durumu

Tak›mlar O G B M A Y P 
Almanya 4 4 0 0 13 1 12 
Avusturya 3 2 1 0 9 4 7 
Türkiye 4 2 0 2 6 6 6 
Belçika 4 1 1 2 8 8 4 
Azerbaycan 3 1 0 2 2 9 3 
Kazakistan 4 0 0 4 0 10 0
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döndü¤ü çeklindeydi. Ortadaki
üçlüden Mehmet Aurelio daha
çok savunman›n önünü
kapat›yor, Nuri-Emre ikilisinden
birisi ise öne ç›karak Halil
Alt›ntop’a destek vermeye
çal›fl›yordu. 
Bafllang›çtaki 10 dakikal›k
bölümde, pas yapabilme
kapasitesine sahip on birimiz
topu aya¤›na ald›¤›nda baflar›yla
çeviriyor, ancak bu top
çevirmenin amac› rakip
karfl›s›nda aç›k aray›p gole
gitmekten çok vakit öldürmeyi
amaçl›yordu. Sanki maksat 
“Top bizde kals›n, Almanlar atak
yapamas›n” gibi görünüyordu. 
10. dakikadan sonra bu defa
Almanlar›n ön alandaki presi
karfl›s›nda “topu aya¤›nda tutan
tak›m” görüntümüz de sona
erdi. Art›k sadece Almanlar›n
ataklar›n› kesmeye çal›flan bir
tak›ma dönüflmüfltük. Almanlar
ise oyunu enine boyuna iyi
oynamaya bafll›yor, Klose’yi
ortadan destekleyen Mesut’un
yan›na Khedira’y› da sokarak
tehlikeli oluyordu. 
12’de Khedira, 16’da ise
Mesut’un vurufllar›n› kalecimiz
Volkan Demirel yerinde
müdahalelerle önlüyordu. 
Oyunun k›r›lma anlar›ndan birisi

24. dakikada yafland›. 
Bu dakikada rakibine arkadan
bask› yapmaya çal›flan Mehmet
Aurelio sakatland› ve oyun
alan›n› sedyeyle terk etti.
Akabinde yap›lan oyuncu
de¤iflikli¤iyle oyun plan›m›z da
farkl›laflt›. Aurelio’nun b›rakt›¤›
bofllu¤u Nuri ve Emre ile
kapatmaya çal›flan Millî
Tak›m›m›z, oyuna giren
Tuncay’la da Halil Alt›ntop’a
verilen deste¤i art›rmay›
amaçl›yordu. Ay-y›ld›zl›lar ilk
45 dakikadaki tek tehlikeli
olabilecek pozisyonlar›n› 
34. dakikada yakalad›. 
Hamit’in pas›yla Alman
savunmas›n›n arkas›na sarkan
Halil kafa hizas›ndaki topu
kontrol etmeye çal›fl›rken yetiflen
Mertesacker tehlikeyi önledi. 
Bu arada oyun plan›ndaki
de¤iflikli¤imiz orta sahan›n
tamamen Almanlar›n eline
geçmesine yol açm›fl, özellikle
sa¤ kanattan Müller’in de
kat›ld›¤› ataklarla Panzerler
kalemize tehlikeli biçimde
y›¤›lmaya bafllam›flt›. 39’da
Kroos’un kulland›¤› faul at›fl›nda
tak›m›m›z›n en fazla mücadele
eden oyuncusu Servet, 
ceza sahas› içinde topa
Mertesacker’den önce kafay›

vurarak tehlikeyi
savuflturuyor,
ancak gelecek
Alman golünü
sadece birkaç
dakika
erteleyebiliyordu. 
42. dakikada
Almanlar›n golü
a¤lar›m›zla
bulufltu. Lahm’›n
sa¤dan ceza
saham›za kesti¤i
topa uzak köfleye

kat eden Müller, Gökhan
Gönül’ün üzerinden do¤al
olarak kafay› vuruyor, Volkan’›n
çeldi¤i top direkten dönüyor,
Alman tak›m›n›n f›rsatç› golcüsü
Klose’ye topu kafayla a¤lara
dürtmek kal›yordu: 1-0.
Almanlar›n bask›s›yla geçen
kalan dakikalarda baflka gol
olmuyor ve devre de bu skorla
tamamlan›yordu. 
‹kinci yar›n›n bafl›nda da
flaflk›nl›¤›n› üzerinden atamayan
Millî Tak›m›m›z, 50. dakikadan
itibaren kimli¤ini ve futbol
oynamas› gerekti¤ini
hat›rlam›flt›. 50 ile 60 aras›ndaki
10 dakikal›k bölümde 
ay-y›ld›zl›lar tak›m halinde öne
ç›k›yor, Almanlar› zorluyor,
Teknik Direktörleri Joachim
Löw’ü saha
kenar›nda
yerinden 
s›k s›k
z›plat›yordu.
Hele 52.
dakikadaki
pozisyon, maç›n en net gol
f›rsat› olarak kay›tlara geçiyordu.
Ömer Erdo¤an’›n pas›yla
kaleciyle karfl› karfl›ya kalan
Halil Alt›ntop topu güzel kontrol
ediyor ve sa¤ ayak içiyle
plasesini de yap›yor, ancak
Neuer son anda çelerek 1-1’lik
eflitli¤e izin vermiyordu. 
Millî Tak›m›m›z›n beraberlik için
öne ç›kt›¤› anlarda
savunmam›z›n arkas›nda do¤an
genifl boflluklar, Almanlara fark›
art›rma f›rsat›n› da veriyordu
do¤al olarak. Fiziksel olarak
daha diri görünen Alman tak›m›,
oyunun son bölümüne giderek
daha fazla a¤›rl›k koyuyordu. 
70’te Mesut Özil sol taraftan
ceza alan›m›za giriyor, son
çizgiden topu penalt› noktas›
üzerinde bombofl durumdaki
Podolski’ye aktar›yor, ancak bu
oyuncunun plasesi kale
dire¤imizi s›y›rarak auta
gidiyordu. 
74’te Khedira ile verkaç yaparak
topla buluflan Müller’in gollük
vuruflunu Volkan önlüyor, 79’da
Almanlar dramatik bir golle fark›
ikiye ç›kar›yordu. Dokuz dakika

sat›lm›fl bir maç oynanacak. Çok
güzel antrenmanlar yapt›k. Çok iyi
moralle maça geliyoruz” ifadelerini
kullan›yor, Arda’n›n tak›m için ne
anlama geldi¤ini herkesin bildi¤ini
vurgulayarak, “Ancak bu durumu
kabul etmek zorunday›z. Bu nedenle
büyük risklere girmedik. Güvenle
bak›yorum. Kim oynarsa oynas›n
istedi¤imiz performans›
gösterecektir. Tak›ma güvenim tam.
Nuri’nin kadroda oynay›p
oynamayaca¤›n› göreceksiniz. 
Genç oyunculara performans›na
göre flans tan›mak gerekir” fleklinde
konufluyordu.  
Eski tak›m› Rusya ile yeni tak›m›
Türkiye’nin güzel futbol oynamaya
çal›flan tak›mlar oldu¤una dikkati

çeken Hiddink, “Almanya geçen
y›llarda de¤iflim geçirdi. fiimdiye
kadar çok iyi futbol oynad›lar.
Cazibeli futbol oynuyor. Sonucu
önceden tahmin etmek mümkün
de¤il” de¤erlendirmesini yap›yordu. 
Hiddink, Millî Tak›m’›n Türk tarz›
oldu¤unu belirterek, “De¤iflik bir
maç olaca¤›n› düflünüyorum.
Tak›m›m azimli ve istekli. Tak›m
sadece defansta oynamay›
düflünmüyor. Her ülke ve halk›
tak›m›n›n baflar›l› olmas›n› bekler.
Bu Almanlar için de geçerli. ‹lginç
bir maç olacak. Almanya çok iyi bir
seri oynad›. Biz de bu grupta iyi
bafllad›k. Tak›m›m kazanmak için
sahaya ç›kacak. Sonuçtan sonra
yorum yapabilirim” diyordu. 

Hiddink, Alman Millî Tak›m›’n›n
Türk as›ll› maestrosu Mesut Özil için
özel bir önlem almayacaklar›n› da
vurguluyor ve “Kendisi Alman tak›m›
için oynuyor. Futbolun nas›l
oynanaca¤›n› gösteriyor. Bizim
oyuncular›m›z da tehlikeli olabilir.
Özel bir önlem yok. Tek bir
oyuncuya yo¤unlafl›rsan›z baflka
yerlerde sorunlar yaflars›n›z”
ifadesini kullan›yordu. 
Hiddink’in bas›n toplant›s›na kat›lan
Almanya do¤umlu
oyuncular›m›zdan Ömer Erdo¤an,
“‹yi bir sonuçla buradan ayr›lmak
istiyoruz. Almanya’da 21 y›l
yaflamam özel bir anlam tafl›yor.
Baflar›da pay sahibi olmak istiyorum.
Ailem maç› canl› seyredecek. Çok

gurur duyuyorlar” derken,
Halil Alt›ntop da “Söylenecek
her fley söylendi. Dilerim
dostluk içinde geçer ve
Türkiye kazan›r. Favori tak›m
Almanya ama baflar›l› olmak
için her fleyi yapaca¤›z. Zaten
iyi bir kadromuz ve bireysel
olarak tecrübeli
oyuncular›m›z var. Ak›ll› ve
disiplinli oynarsak iyi bir
sonuç elde edebiliriz”
fleklinde konufluyordu. 

Aurelio sakatlan›nca…

Maç saati geldi¤inde,
Berlin’deki Olimpiyat Stad›
tarihi günlerinden birini
yafl›yordu. Tribünler t›kl›m
t›kl›m doluydu ve Türklerle
Almanlar maç› bir arada
izliyordu. Ço¤unluk ise 
ay-y›ld›zl›lardan yana a¤›r
bas›yordu. Berlin adeta
‹stanbul’a dönmüfltü. Millî
Tak›m›m›z›n coflkulu bir
destekle sahaya ç›kan
kadrosunda ve yeflil alandaki
diziliflinde al›fl›lm›fl›n d›fl›nda

farkl›l›klar göze çarp›yordu. 
Savunman›n sol kanad›, her zaman
sa¤ kanatta izlemeye al›flt›¤›m›z
Sabri Sar›o¤lu’na emanet edilmiflti.
Orta sahada klasikleflen Mehmet
Aurelio-Emre Belözo¤lu ikilisi
d›fl›nda Nuri fiahin’e flans verilmiflti.
Santrfor olarak Halil Alt›ntop görev
yaparken, ikizi Hamit sol önde,
kadronun en sürpriz ismi Özer
Hurmac› ise sa¤ önde forma
bulmufltu. On birin bir baflka
özelli¤i, Almanya do¤umlu befl
oyuncuyu içinde bar›nd›rmas›yd›. 
‹ngiliz hakem Howard Webb’in
bafllama düdü¤ü ile ilk göze çarpan,
4-3-3 gibi görünen saha diziliflimizin
Özer ve Hamit’in orta sahan›n
kanatlar›n› kapatmas›yla 4-5-1’e

Berlin’de imza günü Berlin’de imza günü 
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Avusturya- Azerbaycan: 3-0
Ernst Happel Stad› - 8 Ekim 20010
Hakemler
Nicolai Vollquartz, Torben Jensen, 
Henrik Kristensen (Danimarka)
Avusturya
Macho-Schiemer, Prödl, Junuzoviç
(Baumgartligner dk 78),Fuchs-Arnautoviç,
Scharner, Klein, Harnik  (Veli Kavlak dk. 55)-
Linz (Hoffer dk. 59), Maierhofer  
Azerbaycan
Agayev-Melikov, Rashad F. Sadygov,
Yuniso¤lu, Allahverdiyev-Shukurov,
Mammadov (Nadyrov dk. 59), 
Abbasov, Amirguliyev-Aliyev, 
Dzhavadov (Rashad A. Sadygov dk. 74), 
Goller
Prödl (dk. 3), Arnautoviç (dk. 53 ve 90+2)

Kazakistan - Belçika: 0-2
Astana Arena - 8 Ekim 2010
Hakemler
Marcin Borski, Rafal Rostkowski, 
Pawel Sokolnicki (Polonya) 
Kazakistan
Sidelnikov-Kislitsyn, Popov, Abdulin, Kirov-
Nurgaliyev (Rozhkov dk. 74), Geteriyev,
Karpovich, Shmidtgal-Zhumaskaliyev
(Averchenko dk. 87), Khizhnichenko  
Belçika
Bailly-Alderweireld, Van Buyten, Lombaerts,
Deschacht-Witsel, Simons , Vossen, 
Van Damme (Legear dk. 79)-Fellaini, 
Lukaku (Ogunjimi dk. 46)
Goller
Ogunjimi (dk. 52 ve 70)
K›rm›z› Kart
Kislitsyn (dk. 68)

Oyuncular ve teknik ekip, Millî Tak›mlar
resmi tedarikçisi Sarar’›n düzenledi¤i imza
gününe kat›ld›. Sarar firmas›n›n Berlin’deki
ma¤azas›nda düzenlenen organizasyonda
Antrenörler Engin ‹peko¤lu ve Fuat Usta
ile futbolculardan Hamit Alt›ntop, Halil
Alt›ntop ve Mevlüt Erdinç yer ald›. 

Kampta iki BakanKampta iki Bakan
Devlet Bakan› ve Baflmüzakereci Egemen
Ba¤›fl ile Maliye Bakan› Mehmet fiimflek, 
1. Türk-Alman ‹flbirli¤i ve Yat›r›m
Konferans›’na kat›lmak için gittikleri
Berlin’de Millî Tak›m kamp›n› da ziyaret etti.
Ziyarete TFF Baflkan› Mahmut Özgener’le
Milli Tak›mlardan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Levent K›z›l da kat›ld›. Tak›ma yönelik
k›sa birer moral konuflmas› yapan iki Bakana
oyuncular›n imzalad›¤› birer forma hediye
edildi. Ba¤›fl da Teknik Direktör Hiddink’e
mini bir vazo seti arma¤an etti, Hiddink ve
kaptan Emre’ye Türkiye ile AB bayraklar›n›n
bir arada oldu¤u bir rozet takt›.

Schumacher’den iyilik ziyaretiSchumacher’den iyilik ziyareti
Alman Millî Tak›m› ve Fenerbahçe’nin eski
kalecisi Toni Schumacher, yumuflak doku
kanserine yakalanan 17 yafl›ndaki Burak
Tara ile birlikte Millî Tak›m kamp›n› ziyaret
etti. Sosyal sorumluluk çal›flmalar›na
jübilesinden hemen sonra bafllad›¤›n› ifade
eden Schumi, “Jübilemde elde etti¤im
gelirin tümünü Bolluca Çocuk Köyü’ne hibe

etmifltim. 
10 y›la yak›n
bir süredir
Manavgat’taki
Dr. Hüseyin
Vural Zihinsel
ve Bedensel
Engelliler
‹lkö¤retim

Okulu’nu ziyaret ediyor ve tesislerinin
geliflmesi için destek veriyorum. 7 yafl›ndan
beri amans›z hastal›kla mücadele eden
Burak’›n en büyük iste¤i de Türk Millî
Tak›m›’n› ziyaret edip futbolcularla
tan›flmakt›. Hiddink ve O¤uz Çetin’le
konufltuk, ricam› k›rmad›lar ve bu önemli
maç öncesi ziyarete izin verdiler” dedi.
Milli Tak›m teknik heyeti ve futbolcularla
sohbet eden Burak’a tüm oyuncular›n
imzalad›¤› bir Türkiye formas› hediye edildi.



önce bir asisti Podolski
taraf›ndan heba edilen ve topu
aya¤›na her al›fl›nda tribündeki
Türk seyirciler taraf›ndan
›sl›klanan Mesut Özil, bu defa
golcü kimli¤iyle sahnedeydi.
Lahm’›n derinlemesine pas›yla
ceza sahas›na giren Mesut,
Volkan’› uzak köfleye
vuracakm›fl gibi yan›lt›yor ve sol
aya¤›yla yak›n köfleyi görüyordu:
2-0. Almanlar›n en sönük gol
sevinçlerinden birisiydi flimdi
yaflanan. Mesut yar› koflarak
korner bayra¤›na do¤ru
yöneliyor, ad›mlar› giderek
yavafll›yor, etraf›n› saran tak›m
arkadafllar›n›n sevinç
gösterilerine de pek karfl›l›k
vermiyordu.  
Bu golün ard›ndan iyice gard›
düflen Milli Tak›m›m›z, 
88. dakikada amatörce bir gol
yiyordu. Kaleci Volkan
Demirel’in aya¤›yla
uzaklaflt›rmak istedi¤i topla
kaleye 25 metre mesafede
buluflan Klose, ceza saham›za

giriyor ve maç›n skorunu
belirliyordu: 3-0. 
Grubun di¤er maçlar›nda,
ikincilik adaylar›ndan Belçika,
Kazakistan’› 2-0, Avusturya ise
Azerbaycan’› 3-0 yeniyordu. 

Hiddink: “Almanya 
kazanmay› hak etti” 

Maç sonras› herkes flok yaflarken
Teknik Direktör Guus Hiddink,
bu yenilginin normal oldu¤u
görüflünü tafl›yordu. Çok güçlü
bir tak›ma karfl› oynad›klar›n›
belirten Hollandal›, “Almanya
galibiyeti hak etti. 25 dakika eflit
bir seviyede onlar› takip ettik.
Aurelio oynasayd› bile sorunlarla
karfl›laflabilirdik. Son gol fazla
oldu. Alman tak›m› orta sahada
bask›n geldi. Almanya’n›n
galibiyeti do¤ru bir sonuç”
diyordu.
Hiddink, Nuri fiahin’in
performans›yla ilgili bir soruya
“Onun performans›ndan hayal

k›r›kl›¤›na u¤ramad›m. Ancak
orta sahadan ileriye atak
yapamad›k. Genç oyuncular
büyük maçta kendini göstermeye
çal›fl›r. Zaman gerekiyor.
‹nisiyatifi yakalamas› gerekiyor”
cevab›n› veriyordu. 

Aurelio da kadrodan
ç›kar›ld›

Almanya yenilgisi sadece puan
de¤il, oyuncu olarak da fire
vermemize yol açm›flt›. 
Bu maçta sakatlan›p sahay› terk
eden Mehmet Aurelio kadrodan
ç›kart›l›yor, kaleci Neuer’den
ald›¤› darbeyle burun üstü cilt
bölgesinde aç›lma ve minimal
bir k›r›k tespit edilen Servet
Çetin ise tedavisini sürdürmek
üzere Azerbaycan’a
götürülüyordu. 
Almanya maç›n›n ayakta kalan
ender oyuncular›ndan Servet,
Bakü’de de özel bir maske ile
sahaya ç›kacakt›. 
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Hiddink “Hedef 3 puan”

Bakü’de bir bas›n toplant›s› düzenleyen Teknik
Direktör Guus Hiddink, do¤al olarak, “3 puan
almay› hedefliyoruz” diyordu. Bu maça haz›r
olduklar›n› anlatan Hiddink, “Son maça kadar
güzel bir bafllang›ç yapm›flt›k. Ancak Almanya
karfl›s›nda kaybettik. Azerbaycan maç›
haz›rl›klar›m›z› ise 3 puan üzerine yapt›k. 
Her fleyin ötesinde performans›m›z› kendimiz
elefltiriyoruz. Bunun alt›n› özellikle çizmek

Azerbaycan - Türkiye: 1-0
Tevfik Behramov Stad› - 12 Ekim 2010
Hakemler
Aleksandru Dyakonu, Radu Adrian, 
Vida Ghinguleac (Romanya)
Azerbaycan
Agayev-Melikov (Chertoganov dk. 44), 
Rashad F. Sadigov, Yuniso¤lu, Allahverdiyev-
Shukurov, Abushev, Amirguliyev, Nadyrov-
Guliyev (Aliyev dk. 70), Dzhavadov 
(Huseynov dk. 83) 
Türkiye
Volkan Demirel-Gökhan Gönül, 
‹brahim Toraman, Servet Çetin, Hakan Balta-
Hamit Alt›ntop, Selçuk ‹nan 
(Halil Alt›ntop dk. 80), Emre Belözo¤lu-
Tuncay fianl› (Sercan Y›ld›r›m dk. 58), 
Semih fientürk, Özer Hurmac› 
(Nihat Kahveci dk. 46)
Gol
Rashad F. Sadigov (dk. 39) 
Sar› Kartlar
Shukurov, Amirguliyev, Agayev (Azerbaycan),
Hakan Balta (Türkiye)

Almanlarla dostluk yeme¤iAlmanlarla dostluk yeme¤i
Alman Futbol Federasyonu, milli maç
öncesi TFF onuruna resmi yemek verdi.
Alman Federasyon Baflkan› Theo
Zwanziger’in ev sahipli¤inde düzenlenen
Berlin’deki yeme¤e TFF Baflkan› Mahmut
Özgener, UEFA 1. Asbaflkan› fienes Erzik,
TFF Baflkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve Servet
Yard›mc›, Yönetim Kurulu üyesi Zafer
Y›ld›r›m ve TFF Genel Sekreter Vekili Ali
Parlak kat›ld›. Federasyon baflkanlar›
birbirlerine plaket ve forma hediye etti.

istiyorum. Biz kendimizi
elefltiriyoruz. Her gün, 
her maçtan sonra kendi
durumumuzu analiz ediyoruz”
fleklinde konufluyordu.
Kaybetmeyi sevmediklerini
belirten Hollandal› teknik adam,
“Ancak sevmesek de Almanya
maç›n› kaybettik. Yak›n zamana
kadar FIFA s›ralamas›nda 
28. s›radan 21.’li¤e yükseldik.
S›ralamada üçüncü s›rada olan
Almanya’ya yenildik. Hem
teknik heyet hem oyuncular 
bu maç› nas›l kaybetti¤imizi
analiz ediyoruz. Biliyoruz ki, 
o maçtaki oyunumuz iyi de¤ildi.
Onlara çok az direnç
gösterebildik. Biz de iflte burada
kendimizi elefltiriyoruz.
Oyuncular›m›z da biliyor ki,
rakibe direnç göstermemek
bizim oyun tarz›m›zda yok”
ifadelerini kullan›yordu.
Hiddink, maçtan maça de¤iflen
oyun flablonuna iliflkin bir
soruya da “Kesinlikle kat› bir

sistem düflünmüyoruz.
Oynamak istedi¤imiz tarz, 
bizim tarz›m›zd›r. Zaten tek bir
sistemde de oynayamazs›n›z. 
4-4-2 ve 4-3-3 gibi sistem ve
taktiklere odaklanmam›z lâz›m.
De¤ifliklikler olacakt›r.
De¤iflikli¤e bir örnek, forvet
olabilir. Topu tutan veya topsuz,
hareketli bir forvetle
oynayabiliriz” cevab›n›

veriyordu. 
Almanya karfl›s›nda al›nan 3-0’l›k
yenilginin, “a¤›r” bir ma¤lubiyet
oldu¤una kat›lmad›¤›n› da
söyleyen Hiddink, “Biz dünya
birincisi gibi konuflmay›
seviyoruz. Almanya’ya karfl› a¤›r
bir yenilgi ifadesine kat›lm›yorum.
A¤›r diyorsan›z, 2-0
yenildi¤imizde hafif olmuyor da
3-0 m› a¤›r oluyor? Volkan
üçüncü goldeki hatas›n› kabul
etti. Gerçekçi olursak çok fley
kazan›r›z. Art›k duygusal ifadeler
kullanmak istemiyorum” diye
konufluyordu. 

Yenilginin “a¤›r›”
Azerbaycan’da

Bafltan da vurgulad›¤›m›z gibi,
Bakü’de alaca¤›m›z bir galibiyet
hem yaralar›m›z› saracak hem de
stratejik aç›dan hedefimizde bir
sapma olmayacakt›. ‹ki tak›m
aras›ndaki güçler dengesi,

terazinin Türkiye kefesinde
kat be kat a¤›r bas›yordu. Millî
Tak›m›m›z, Azerbaycan karfl›s›na
da Berlin’deki 4-3-3 sistemiyle
ç›km›flt› ama kadroda önemli
farkl›l›klar vard›. Savunman›n
ortas›nda Ömer Erdo¤an’›n yerine
‹brahim Toraman, solunda Sabri
Sar›o¤lu’nun yerine Hakan Balta
görev al›yordu. Nuri d›flar›da
kalm›fl, Hamit orta alandaki

yerine çekilmifl, Emre formas›n›
korumufl, orta saha üçlüsünün
üçüncü adam› ise Selçuk ‹nan
olmufltu. Forvet üçlüsünde ise
yerini koruyan tek adam bu defa
sol kanatta görev alan Özer
Hurmac›’yd›. Sa¤ kanatta Tuncay
fianl›, santrforda ise Semih
fientürk oynuyordu. 
Oyun bafllad›¤›nda ortaya endifle
verici bir tablo ç›kt›. Sahan›n
zemini oldukça bozuktu ve oyun
oynamak, pas yapmak isteyen
tarafa engel oluyordu. Azerilerin
kendi yar› sahalar›ndaki dirençli
karfl› koyufllar› da Millî
Tak›m›m›z›n oyun kurmas›n›
engelleyen bir baflka faktördü.
Bir de bunlara eklenen 
9. dakikadaki Azeri ata¤›
yürekleri a¤›zlara getirdi.
Savunmam›z›n orta çizgiye
yaklaflt›¤› bir anda uzun pasla
buluflan Dzhavadov bombofl
durumda Volkan Demirel’le
karfl› karfl›ya kald›. Kalesini
zaman›nda terk eden Volkan,
Azeri oyuncunun flut aç›s›n›
daraltt› ve yapt›¤› vuruflta da
topu kornere çeldi. 
Bu tehlikeli atak tak›m›m›z›n
daha ürkek oynamas›na,
savunmam›z›n ceza saham›z›n
hemen önüne çekilmesine yol
açm›flt›. Bu oyun tarz› top
hâkimiyetini sa¤lamam›z› da
engelliyordu elbette. 
Azeriler ise bu bölümde duran
toplarla tehlikeli olmay›
sürdürüyordu. 17. dakikada
Eskiflehirsporlu kaptan Rashad
Sadigov’un çok sert kulland›¤›
frikikte top az farkla auta
giderken bir kez daha yüreklere
korku salm›flt›. 
Tak›m›m›z›n toparlanmas› için
bir k›v›lc›m gerekiyordu ve o
k›v›lc›m› 18. dakikada Hamit
Alt›ntop çakt›. Baflar›l› oyuncu
inisiyatif alarak topla
Azerbaycan kalesine yaklaflt› ve
on sekiz çemberinin önünden
müthifl bir flut ç›kard›. Kalenin
üst dire¤ine çarparak geri dönen
top gol olmasa da ay-y›ld›zl›
oyunculara futbol oynamalar›
gerekti¤ini hat›rlat›yor ve
özgüvenin geri gelmesini
sa¤l›yordu.
fiimdi sahada oyunun kontrolünü
eline geçirmifl, pas ba¤lant›lar›n›
sa¤lam›fl ve dalga dalga rakibinin
üzerine giden bir Türk Millî
Tak›m› vard›. Semih fientürk
pivot santrforu bu bölümde
baflar›yla oynuyor ve duvar
olarak arkadafllar›na pozisyonlar
haz›rl›yordu. 25. dakikada
Hamit, Semih’ye duvar pas›
yap›p ceza sahas›na giriyor, 
alt› pas›n hemen önünden
yapt›¤› vuruflu kaleci Agayev
kornere çeliyordu. Bu dakikalar,
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Kazakistan - Almanya: 0-3
Astana Arena - 12 Ekim 2010
Hakemler
Alexandru Dan Tudor, Cristian
Constantin Nica, Aurel Onita (Romanya) 
Kazakistan
Sidelnikov-Azovski, Popov, Abdulin,
Kirov-Nurgaliyev (Averchenko dk. 63),
Geteriyev, Irismetov (Rozhkov dk. 69),
Schmidtgal-Zhumaskaliyev,
Khizhnichenko (Finonchenko dk. 79)
Almanya
Neuer-Lahm, Mertesacker, Badstuber,
Westermann-Müller (Marin dk. 71),
Khedira, Kros, Podolski-Mesut Özil
(Cacau dk. 79), Klose (Gomez dk. 55)
Goller
Klose (dk. 48), Mario Gomez (dk. 76),
Podolski (dk. 85)

Belçika - Avusturya: 4-4
Roi Baudouin Stad› - 12 Ekim 2010
Hakemler
Mike Dean, Darren Cann, 
David Richardson (‹ngiltere) 
Belçika
Bailly-Alderweireld (Boyata dk. 46),
Kompany, Vertonghen, Lombaerts-Witsel,
Simons (Lukaku dk. 73), Vossen, Legear-
Fellaini (Hazard dk. 81), Ogunjimi 
Avusturya
Macho-Schiemer, Prödl, Junuzoviç, 
Fuchs-Baumgartlinger, Scharner, Klein, 
Veli Kavlak-Arnautoviç, Maierhofer 
Goller
Vossen (dk. 11), Schiemer (dk. 14 ve 62),
Arnautoviç (dk. 29), Fellaini (dk. 47),
Ogunjimi (dk. 87), Lombaerts (dk. 90),
Harnik (dk. 90+3)
K›rm›z› Kart
Scharner (dk. 68)

maç›n Millî Tak›m›m›zla Agayev aras›nda
geçti¤i bölümler olarak düflülecekti kay›tlara.
35’te Emre, defans›n arkas›na aya¤›n›n
üzeriyle mükemmel bir top kald›r›yor,
gerilerden bindiren Gökhan Gönül’ü
bombofl durumda Azeri kaleciyle karfl›
karfl›ya b›rak›yordu. Ancak Gökhan sert bir
flut yerine uzak köfleye afl›rtmay› deneyince
havada adeta uzayan Agayev bir kez daha
pozisyondan üstün ç›k›yordu. 37. dakikada
Selçuk’un 30 metreden yollad›¤› bazukan›n
kaleye girmesini engelleyen de yine
Agayev’in parmak uçlar› oluyordu.
Kullan›lan kornerde ceza sahas›nda bir
karambol olufluyor, Servet’in vuruflunu da
yine Agayev kontrol ediyordu.
Tüm bu pozisyonlar golün habercisi gibiydi.
Ama “Geliyorum” diyen gol, sa¤ gösterip sol
vuruyor ve dakikalard›r yar› saham›za bile
gelemeyen Azerileri güldürüyordu. 
39’da Azerbaycan’›n kazand›¤› kornerde 
top yerden ceza saham›z›n ön çizgisine
do¤ru gönderiliyor, arka arkaya iki Azeri
oyuncunun üzerinden atlamas› savunmam›z›
flafl›rt›yor, geriden gelen Rashad Sadigov,
düzgün bir vuruflla a¤lar›m›z› sars›yordu: 1-0.

Bu skor ayn› zamanda ilk yar›n›n da sonucuydu. 
‹kinci yar› ise bizim ad›m›za gerçek bir kâbus olacakt›.
Özer’in yerine Nihat oyuna al›nm›fl ancak bu
de¤ifliklik oyuna bir üstünlük olarak yans›mam›flt›.
Zaten daha sonra yap›lacak Tuncay fianl›-Sercan
Y›ld›r›m ve Selçuk ‹nan-Halil Alt›ntop de¤ifliklikleri
de ortaya pek bir fark ç›kartmayacakt›. Millî
Tak›m›m›z, ikinci 45 dakikay› giderek kalitesi düflen
bir futbol performans›yla oynad›. Azeriler 1-0 önde
olman›n getirdi¤i moralle direnç çizgilerini birkaç
kademe daha yukar› ç›kar›yor, tak›m›m›za pozisyon
f›rsat› vermiyor, bu arada etkili kontrataklarla
kalemizde ciddi tehditler oluflturuyordu. 
75’te Dzhavadov’un ceza alan›ndan sert flutunda 
top kaleci Volkan’dan sekiyor, dönen topla buluflan
Ruslan Abushev bofl kale yerine autu görüyordu. 
Son 10 dakikada Azerilerin skorun üzerine yatma
düflünceleriyle bizimkilerin “mutlaka bir gol”
aray›fllar› birleflince ortaya bir “doldur-boflalt” oyunu
ç›k›yordu. Art›k Servet Çetin de savunmadaki
görevini b›rakm›fl, ön alanda Halil, Semih, Sercan ve
Nihat’›n aras›nda yer al›yor, iyice kalabal›klaflan
Azeri ceza sahas› içinden bu tablo aras›nda yaln›zca
karamboller ç›kabiliyordu. Bu karambollerde Semih,
Nihat ve Halil’le yaklaflt›¤›m›z beraberlik flans›m›z
insan denizi aras›nda eriyor ve 90 dakika, Azerilerin
futbol tarihlerindeki ilk Türkiye galibiyeti olarak
kay›tlara düflülüyordu. 
Almanya’n›n Kazakistan deplasman›ndan 3-0’l›k
galibiyetle dönmesi, dördüncü maçlar sonunda
liderle aram›za 6 puanl›k bir ark koymufl, 
Belçika-Avusturya aras›ndaki gol düellosunun 4-4
beraberlikle sonuçlanmas› ise lehimize olmufltu.
Ancak Eylül ay›nda averajla ikinci s›rada
oturdu¤umuz puan s›ralamas›nda art›k üçüncü
basamakta yer al›yorduk. Üstelik ikinci s›radaki
Avusturya’n›n bir maç eksi¤ine ra¤men 1 puan
gerisindeydik. 

Hiddink “Kabullenmek zor” 

90 dakikan›n sonunda Millî Tak›m cephesinde
yaflanan duygunun tek ad› vard›; büyük bir flok.
Almanya yenilgisini so¤ukkanl›l›kla karfl›layan Teknik
Direktör Guus Hiddink bile bu defa “Bu yenilgiyi
kabullenmek zor” diyordu. 
Hiddink, maç›n ard›ndan düzenledi¤i bas›n
toplant›s›nda, kötü bir zaman yafland›¤›n›, tüm
oyuncular›n ve teknik heyetin büyük hayal k›r›kl›¤›
içinde oldu¤unu söylüyor, “Dört gün içinde iki maç
kaybetmek kariyerimde az yaflad›¤›m bir durum.
Almanya, dünya çap›nda bir tak›m. O yenilgiyi kabul
edebilirim ama bu yenilgiyi kabullenmek zor”

ifadelerini kullan›yordu. Duran
toptan gol yenildi¤ini, adam
paylaflmada hata yap›ld›¤›n›
dile getiren Hollandal› teknik
adam, “Yedi¤imiz golde üç
oyuncu topun üstünden atlad›.
Konsantrasyon eksikli¤imiz
vard›” diyordu. 

Gençler tak›mlar›nda
oynam›yor!

Tak›mda bir de¤iflim düflünüp
düflünülmedi¤inin sorulmas›
üzerine de Hiddink’in cevab›
flöyle oluyordu: “Bizim iki
stratejimiz var. Birincisi,
toplayabildi¤imiz kadar puan
toplay›p finallere gitmek.
‹kincisi ise tak›ma genç ve

yetenekli oyuncular kazand›rmak. Oyuncular›
sokaktan toplam›yorsunuz. Ümit Millî Tak›m gibi bir
kayna¤›m›z var. Burada 21-23 yafllar›nda oyuncular
var, ancak kendi tak›mlar›nda ilk on birde
oynam›yorlar. Bu da bizim için büyük bir
dezavantaj. Di¤er ülkelerde, bu yafltaki oyuncular
tak›mlar›nda görev al›yor. Genç oyuncular aras›ndan
iyi oyuncu seçmekte zorlanmak isterdim, ancak
dedi¤im gibi Ümit Millî Tak›m’dan ancak bir-iki
futbolcu kendi kulüplerinde ilk on birde oynuyor.” 

Emre b›rakmay› düflünüyor 

Azerbaycan yenilgisi o kadar a¤›r bir darbe olmufltu
ki, kaptan Emre, elemelerden sonra Millî Tak›m’›
b›rakmay› düflündü¤ünü aç›kl›yor, kesin karar›n›
arkadafllar› ve ailesiyle görüfltükten sonra verece¤ini
söylüyordu. Emre, Azerbaycan yenilgisinin ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, tuttu¤u futbolcunun att›¤› golün,
kendi hatas›ndan kaynakland›¤›n› söylüyor ve
“Üzerimize düflen görevi ne kadar yapt›¤›m›z›
sorgulamam›z lâz›m. Yafl›m›z da ilerledi, art›k baz›
fleylerin karar›n› verme zaman›. Kazand›¤›m›z›n
20’de birini kazanmayan rakipler karfl›s›nda bu
duruma düflmemeliyiz. Kendi aram›zda toplant›lar
yapt›k, demek ki konuflmakla da olmuyor. Herkesten
özür diliyoruz. Ne kadar iyi oyuncu oldu¤umuzu
böyle maçlarda ispatlamam›z gerekiyor. Bu ifli
irdelemeliyiz ama büyüklerimiz de bu ifli irdelemeli”
ifadelerini kullan›yordu. 
Millî Tak›m’› b›rakmak istedi¤ini aç›klayan tecrübeli
futbolcu, “Bu flampiyona sonras› Millî Tak›m’›
b›rakmay› çok ciddi flekilde düflünüyorum. Üzerimde
çok büyük bir bask› hissetmiyorum. Kimseye ispat
edecek bir fleyim yok. Hem fiziken hem de ruhen
yorgunum. Zaman› geldi¤inde herkes b›rakmal›.
‹nflallah Euro 2012’ye gideriz. Ben de güzel bir veda
yapar›m diye düflünüyorum. Arkadafllar›m ve ailemle
görüfltükten sonra kesin karar›m› verece¤im” fleklinde
konufluyordu. 
Evet, Ekim ay› Millî Tak›m›m›z için gerçekten de son
derece kötü geçti. Almanya maç›n›n kaybedilmesi
anlafl›labilir belki ancak o maçta oynanan futbolun
kalitesini de Azerbaycan yenilgisini de hem
kabullenmek hem de aç›klayabilmek çok zor. 
Lakin önümüzde 1 y›ll›k bir süreçte uzanan 6 maç
daha var. fiimdi flapkay› önümüze koyup yanl›fllar›
belirleme, do¤rular› bulma ve uygulama zaman›. 
Bu grupta hiç de¤ilse bir ikincilik, oyuncu
kalitemize, futbol yat›r›mlar›m›za ve ekonomik
büyüklü¤ümüze  bakt›¤›m›zda asla zor görünmüyor.

Bakü Büyükelçili¤i’ne ziyaretBakü Büyükelçili¤i’ne ziyaret
Millî maç için Bakü’de bulunan TFF Baflkan› Mahmut Özgener ve
TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye’nin Azerbaycan Büyükelçisi
Hulusi K›l›ç’› ziyaret etti. Büyükelçilik konutunda gerçekleflen
ziyarette Baflkan Özgener, Büyükelçi K›l›ç’a plaket verdi. TFF heyeti
daha sonra Büyükelçi K›l›ç’›n TFF onuruna verdi¤i yeme¤e kat›ld›.
Öte yandan Azerbaycan Futbol Federasyonu da TFF onuruna resmi
yemek verdi. Yeme¤e TFF 1. Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, Genel
Sekreter Vekili Ali Parlak ve UEFA Gençler-Amatörler Komite üyesi
Süheyl Önen kat›ld›. Yemekte her iki ülke federasyon yöneticileri
birbirlerine plaket hediye etti. TFF delegasyonu yeme¤in ard›ndan
Bakü’deki flehitli¤i ziyaret etti.
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▼▼TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü yeni
bir yap›. Bu organizasyon nas›l do¤du?
▲▲Türkiye Futbol Federasyonu da futbol
ailesinin yap›tafl› konumundaki
kulüplerimiz gibi, çal›flanlar› itibariyle
üç temel profille varl›k göstermekte;
seçilmifller, idari personel, teknik
personel (futboldan gelen isimler)…   
Amaç, bir futbol faaliyeti gösteren kulüp
ya da federasyonu bu üç farkl› hissedifl
ve refleksi birlikte kurgulayan ve
de¤erler üreten bir kurumsal yap›
halinde sevk ve idare etmek. 
Baflta Baflkan Mahmut
Özgener olmak üzere TFF
Yönetim Kurulu “Futbol
Genel Direktörü” tan›m›n› bu
ihtiyaçtan yola ç›karak yapt›
ve ülke futbolunun yatay ve
dikey yap›lanmas›n›n tam
kalbine konumland›rd›. TFF
yönetimi teveccüh göstererek
bu zorlu ve önemli görevi
bana önerdi¤inde, ideallerim
ve birikimim do¤rultusunda
flevkle kabul ettim. “TFF
Futbol Genel Direktörlü¤ü”
bu flekilde kuruldu…
▼▼TFF Futbol Genel
Direktörü’nün görevi nedir?
▲▲TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü’ne ba¤l› iki
temel yap› var; Millî Tak›mlar
ve Futbol Gelifltirme Merkezi.
Millî Tak›mlar› kendi içinde
ikiye ay›rmak mümkün.
Bunlar Genç Millî Tak›mlar
ile Plaj, Futsal ve Bayan Millî
Tak›mlar›ndan oluflan
Geliflim Millî Tak›mlar›.
Futbol Gelifltirme Merkezi
çat›s› alt›nda ise E¤itim
Müdürlü¤ü, Gençlik
Gelifltirme Müdürlü¤ü,
Ulusal Futbol Gelifltirme
Akademisi ve HERKESiçin
FUTBOL Müdürlü¤ü var.
Futbol Genel Direktörlü¤ü
flemas› incelendi¤inde en
küçük yafl grubundan A Millî
Tak›m’a kadar uzanan,

e¤itimiyle, planlamas›yla bunlar›n
organizasyonunu üstlenen, ayn›
zamanda sosyal sorumluluk projelerini
de üreten genifl bir yap› ç›k›yor
karfl›m›za. Türkiye’nin ancak 2-3 milyon
nüfuslu bir ülke kadar sporcu
üretebildi¤i gerçe¤i ortada. Millî
Tak›mlar›m›z›n da beslendi¤i elit
futbolumuz için kayna¤› geniflletmeliyiz.
Futbolumuzun “yatayda yayg›nl›¤›” ile
“dikeydeki kalitesi” flüphesiz hem
sa¤l›kl› bir nesil hem de dünya spor
arenas›nda seyir keyfiyle birlikte “baflar›”
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TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal ile Genç
Milli Tak›mlardan antrenör e¤itimine kadar, 
8 ayl›k süreçteki icraat›n› konufltuk. Bu röportajda,
Yanal’›n “yeniden yap›lanma” kapsam›ndaki
saptamalar›n› ve vizyonunu bulacaks›n›z. TFF Futbol
Genel Direktörü’ne göre ekol oluflturmaya dönük
çal›flmalar›n meyvelerini toplayaca¤›m›z günler çok
uzak de¤il.

anlam›na gelmektedir.
Yatay ve dikeyde
do¤ru
organizasyonlar›
kurmak ve bu iki
yap›n›n birbirleriyle
mafsal noktalar›n›
kurgulamak Futbol
Genel
Direktörlü¤ü’nün
temel görevidir. 
▼▼Millî

Tak›mlardan bafllarsak, Ersun Yanal’›n
bu alandaki felsefesi ve stratejisi
nedir?
▲▲Genç Millî Tak›mlarda farkl› yafl
gruplar› farkl› prensipler ve farkl›
stratejilerle kurgulanmakta. 15-16-17
yafl gruplar›n› “oluflum”, 18 yafl
grubunu “geliflim” ve 19-20-21 yafl
gruplar›n› kapsayan kategoriyi
“performansa geçifl” süreci olarak
tan›ml›yoruz. Bu yafl gruplar›na hitap

eden elit ve amatör lig
organizasyonlar›n›n her birinin
yaklafl›mlar› da ayn› prensip ve
stratejiyi gözetmek durumunda.
Yetenekli oyuncu havuzu
belirlendi. Kulüp, okul, aile ve
çevre ekseninde her futbolcuya
özel bir yaklafl›m gelifltiriliyor.
Psikologlar, diyetisyenler ve

iletiflim uzmanlar› ile yürütülen
akademik bir yaflam koçlu¤u

amac› güdülüyor. Millî
Tak›mlarda görev alan

teknik kadro en
yukar›daki Ümit Millî
Tak›m’dan, en küçük
yafl grubuna kadar,
fiziki

olarak da birbiriyle
temas halinde bir
zincir fleklinde
kurguland›. Örne¤in
Ümit Milli Tak›m
Teknik Direktörü Raflit
Çetiner’in yard›mc›s›
Kemal Özdefl ayn› zamanda U19 Milli
Tak›m›m›z›n da Teknik Direktörü.
Ülkemizdeki oyuncular evrensel
de¤erlerle k›yasland›¤›nda, 

sosyo-kültürel ve ekonomik
aç›dan yoksun kald›klar› bir
ortamda yetifliyor. Yetenekli
oyuncular›n alt yafl gruplar›nda
maruz kald›klar› kazanma
bask›s›, geç keflfedilmeleri ve
aceleci bir flekilde
olgunlaflt›rma çabas›yla
birleflince, yukar›ya tafl›nmadan
kaybolmalar›na sebebiyet
veriyor. Temel prensibimiz,
erken baflla geç özellefl.

Bilimsel yöntemlerle, bir sporcunun
yüksek performans sürecinin istisnalar
d›fl›nda 8 ila 12 y›l oldu¤u tespit
edilmifltir. 15-16 yafl›ndaki çocuklar›n
Millî Tak›mlarda ya da kulüplerinde alt
yafl gruplar›nda, sadece kazanma ve
baflar› motivasyonuyla geliflimlerini
engellemifl oluyoruz ve yüksek
performans sürecinin çok önemli bir

bölümünü kendilerinden baflar›
beklenen yafllardan önce kullanm›fl
hatta pek çok kez de tüketmifl
oluyoruz. Tabii ki burada sadece
teknik adamlara de¤il yak›n
çevrelerine de çok büyük görev ve
sorumluluk düflüyor. E¤er bir
jenerasyondan Arda, Nihat,
Tuncay ç›km›flsa alt yafl
gruplar›nda flampiyon
olmamalar›n›n ne önemi var?
Bu tespitten yola ç›karak, art›k
Millî Tak›m hocalar› da kulüp
antrenörlerinin e¤itim
süreçlerine yetkin birer e¤itici
olarak kat›l›yor. Yani TFF E¤itim
Müdürlü¤ü, Milli Tak›m
antrenörleri ve kulüplerdeki
gençlik gelifltirme program›
antrenörleri tek bir sesle
oyuncular›n› e¤itecek ve
gelifltirecek. 
Ayr›ca, önümüzdeki sezondan
itibaren  tüm Spor Toto Süper
Lig ve Bank Asya 1. Lig
maçlar›n› kamera ve
bilgisayarlardan oluflan bir
sistemle kaydedece¤iz.
Toplanacak veriler
sonucunda her bir
oyuncunun “bireysel

performans”›n› takip edece¤iz. 
Bu analizler antrenör e¤itiminin
içeri¤ini flekillendirece¤i gibi
oyuncular›n performans grafikleri ve
sa¤l›k taramalar› verileriyle birlikte 
A Millî Tak›m için de yararl› bir
kaynak olacak. Bu verileri kulüplerle
de paylaflaca¤›z.
▼▼Peki, bugünün flartlar›nda kaliteli bir
oyuncu havuzu yaratmak için neler
yap›l›yor? 
▲▲Millî Tak›mlar›m›z için en önemli
kaynak elit ligler. Bu liglerde asansör
oyuncu yani herhangi bir tak›ma ait
olmadan kendi kulübü içinde farkl› yafl
gruplar›nda sadece maç kazanmak
ad›na kullan›lan oyuncu profilinin

BESYO öğrencilerinin
operasyon ve
projelerdeki varlığı,
onların gelecekte vizyon
ve deneyim sahibi birer
profesyonel olmasına
da olanak sağlayacak.
Tüm ülke sathına
yayılacak bir “Futbol
Gönüllüleri Projesi”nde
spor branşında öğrenim
gören üniversite
öğrencileri başrollerde
bulunmalı.

Amacımız her çocuğun
futbol oynarken
eğlenme, öğrenme
fırsatı bulabileceği spor
etkinlikleri düzenlemek.
Futbolun evrensel
değerleri olan
“centilmenlik” ve
“saygı” kavramlarının
küçük yaşlardan
başlayarak eğitimle
edindirilmesinin büyük
kazanç olacağına
inanıyoruz.

Bir ekol olmak adına
kaynağımıza inmeyi, bir
yandan da süregelen
yarışmalarda üst düzey
temsili hedefliyoruz.
Yaratılacak sinerjiyle,
tüm birikimimiz,
öngörümüz ve
mesaimizle, sadece
maçları değil nesilleri
de kazanmayı vaat
ediyoruz. 

Türk ve dünya futboluna
her biri kültür elçisi olan
oyuncular üreten,
kaliteli ve seyir keyfi
yüksek liglere sahip
olan bir futbol kültürü
var etmek en büyük
arzumuz.
Çalışmalarımızın
meyvelerini elimizde
tutacağımız günler çok
da uzak değil.

A2 Ligi’ndeki değişikliklerle, altyapılarla
profesyonel takımlarının birbirlerine
uzaklığını azalttık. Profesyonel takım ve 
A2 Ligi’nde görev alan teknik kadronun
uyumlu bir şekilde çalışarak, hizmet ettikleri
kulübün geleceğine katkı sağlayacağını
ümit ediyoruz.

Ayrıca elit ve yerel ligleri taramak için
bölge karmaları turnuvalarına yeni bir
format getirdik. Bu sezon içinde
düzenleyeceğimiz altı turnuvada hem Genç
Millî Takımlarımıza oyuncu kazandırmayı
hedefliyoruz hem de kulüplerimize bir
seçme havuzu yaratıyoruz.

Ersun YanalErsun Yanal

Ekol yaratmak için   kayna¤a inmeliyizEkol yaratmak için   kayna¤a inmeliyiz

Milli Tak›mlar 

Görev fiemas›

U21-20
Teknik Direktör 

Raflit Çetiner

Yard›mc›  Antrenör

Kemal Özdefl

Kaleci Antrenörü

Murat Ayd›n

U19-18
Teknik Direktör

Kemal Özdefl

Kaleci Antrenörü

Altay Da¤delen

U17-16-15
Teknik Direktör

Abdullah Ercan

Kaleci Antrenörü

Hasan Gültang

Antrenörler
Tahir Karap›nar

Okan Buruk

Analiz ve Performans

Volkan Kazak

Recep Karatepe

Spor Psikolo¤u (Mentör)

Turgay Biçer ve Ekibi

Elit Ligler ve oyuncu say›lar›

Koray Gürtaş



önüne geçmek için statüde gerekli
düzenlemeleri yapt›k. Alt yafl
kategorisindeki bir oyuncu üst yafl
kategorisinde oynarsa bir daha
afla¤›ya inemez. Bu A2 ile
profesyonel tak›m aras›ndaki
hareketler için geçerli de¤il. Çünkü

gerek kulüp altyap›lar›nda gerekse
Genç Millî Tak›mlarda amaç maç
kazanmak de¤il, oyuncu kazanmak.
Bu liglerle ilgili detaya girersek; 
A2 Ligi’yle ilgili alt›n› çizmemiz
gereken ilk fley, bu ligi
paydafllar›m›zla yani kulüplerimizle
birlikte oluflturmam›z. Lige kat›lacak
tüm tak›mlara beklentilerini sorduk.
Ard›ndan da flu anda yürürlükte olan
lig statüsünü oluflturduk. A2 Ligi’nde
oluflturdu¤umuz de¤iflikliklerle
beraber kulüplerin gençlik gelifltirme
programlar› ve profesyonel
tak›mlar›n›n birbirlerine olan
uzakl›¤›n› azaltt›¤›m›z› düflünüyoruz.
Profesyonel tak›m ve A2 Ligi’nde
görev alan teknik kadronun uyumlu
bir flekilde çal›flarak hizmet ettikleri
kulübün gelece¤ine katk›
sa¤layaca¤›n› ümit ediyoruz. 
A2 Ligi’nde forma giyecek genç
futbolcular›m›z›n profesyonelli¤e
geçifl aflamas›nda daha iyi
imkânlarla, daha zorlay›c› bir ligde
mücadele edecek olmalar› Türk
futboluna çok büyük bir katk›

sa¤layacakt›r.
Coca-Cola Akademi Ligleri mevcut
yap›da Millî Tak›mlar›n ciddi
anlamda beslendi¤i ligler. Bu y›l
U14, U15 ve 16 kategorilerine U17
de eklendi. Böylece bu yafl grubuyla
ilgili önemli bir eksiklik ortadan
kalkm›fl oldu. Coca-Cola Akademi
Ligleri ciddi kriterleri olan bir
organizasyon. Eski ad› Deplasmanl›
Süper Gençler Ligi olan Bölgesel
U18 Gençlik Gelifltirme Ligi devam
ediyor. Getirdi¤imiz önemli
yeniliklerden biri, geçen sezon pilot
olarak Akdeniz Bölgesi’nde yap›lan
U14 ve U15 Bölgesel Gençlik
Gelifltirme Ligi’ni bu y›l Do¤u
Anadolu Bölgesi’ne de tafl›mam›z.
Yeri gelmiflken, bu bölgede futbol
ad›na yap›lacak çal›flmalara büyük
önem veriyoruz. Futbolun ülkemizin
bu bölgesine olumlu hava
getirece¤ine inan›yoruz. Bu lig ilk
ad›m. Bunun yan›nda Do¤u’da
antrenör kurslar› da düzenleyece¤iz.
Gençlerimizin futbol oynamas› için
gayret sarf edece¤iz. Elit Liglerin
yan› s›ra asla ihmal edilmemesi
gereken büyük bir oyuncu havuzu
da yerel ligler. Bunlar›n yan› s›ra
MEB ile birlikte düzenledi¤imiz 
10-11 yafl fienlikleri ve 12 yafl 
MEB-Danone Kupas› ile okul, ilçe ve
il karmalar›n› oluflturmakta, 

60 il/ilçede gerçeklefltirdi¤imiz FTEM
(Futbol Teknik E¤itim Merkezi)
faaliyetleri ile tüm bu faaliyetlerde
tespit etti¤imiz yetenekli çocuklar›
düzenli olarak çal›flt›rmaktay›z. 
Tüm bu faaliyetlerle elit liglere daha
genifl ve fleffaf bir oyuncu havuzu
oluflturdu¤umuzu, yani “draft”
sistemine geçifl için altyap›
haz›rlad›¤›m›z› söyleyebilirim. 
▼▼Elit ligler ve yerel liglerdeki
oyuncular› taramak için hangi
metotlar kullan›l›yor?

▲▲Öncelikle elit
ligler hem Millî
Tak›m hem de
bölge
antrenörlerimiz
taraf›ndan sürekli
izleniyor. Ayr›ca
hem elit ligleri hem
de yerel ligleri
taramak için bölge
karmalar›
turnuvalar›na yeni
bir format getirdik.

Bu sezon içinde alt› tane
düzenleyece¤iz. Bu turnuvalara
Akademi Liglerinden, yerel liglerden
ve Avrupa’da futbol oynayan
gençlerimizden oluflan karmalar da
kat›lacak. 14, 15, 16 yafl gruplar›nda
seçilen karma tak›mlar› (Türkiye’den
6-7, Avrupa’dan 1-2 tak›m olacak
flekilde)  flölen hatta karnaval
atmosferinde bir araya gelecek. 
Bu sayede hem Genç Millî
Tak›mlar›m›za oyuncu kazand›rmay›
hedefliyoruz hem de kulüplerimize
bir seçme havuzu yaratm›fl oluyoruz.
Bu organizasyonlar›n çok faydal›
olaca¤›na inan›yorum.  
▼▼Mesut Özil’in tercihi nedeniyle
yurtd›fl›nda yaflayan oyuncular›m›z›n
durumu çok konuflulur hâle geldi.
Bu gençlerimizin Türk Millî
Tak›mlar›n› seçmesi ile ilgili bir
çal›flman›z var m›?
▲▲Elbette ki oradaki gençlerimiz de
futbolumuz için önemli. Halen A ve
Genç Millî Tak›mlarda Avrupa’da
yaflayan pek çok oyuncumuz forma

giyiyor. Bizim bu konudaki temel
çal›flmam›z baflta Almanya olmak
üzere Avrupa’da bulunun bu
oyuncular›n erken keflfini sa¤lamak
üzerine kurgulu. 10-14 yafl aras›nda
yurtd›fl›nda yaflayan gençlerimiz için
ailelerinin de kat›laca¤› karnaval
havas›nda geçecek ve kültürel
organizasyonlarla da desteklenecek
seçmeler düzenleyece¤iz. Bu sayede
onlar› erken yaflta tan›yaca¤›m›za ve
Türk Millî Tak›m› olgusunu
içsellefltirerek tercihlerini bizden
yana yapmaya yaklaflt›raca¤›m›za
inan›yoruz.
▼▼Say›n Yanal, flimdi de piramidin
alt›na yani “yatay yap›”ya
odaklanal›m. “Hak etti¤imiz
miktarda sporcu üretemiyoruz’’
dediniz. Bunu gidermek için ne
yapmal›?
▲▲En önemli unsur, ülkemizin
kendisine rakip olarak gördü¤ü
ülkelerin aksine çok genç bir nüfusa
sahip olmas› ve en önemli kaynak da
çocuklar›m›z›n e¤itim faaliyetlerini
yürüttü¤ü okullar. UEFA taraf›ndan
GRASSROOTS olarak adland›r›lan
proje kapsam›nda “TFF
HERKESiçinFUTBOL Projesi” de her
zeminde ve her koflulda insan›m›z›
spor yapmaya teflvik ediyor. Ayn›
zamanda ülke sath›nda, mevcut
durumdan daha büyük ve kal›c›
de¤erler yaratmam›z› sa¤layacak bir
“spor kültürü” oluflturulmas›na katk›
yap›yor. Dikeyde de Millî Tak›mlara
oyuncu tafl›yacak bir organizasyonun
bafllang›ç noktalar›ndan biri olarak
hayati bir önem arz ediyor. 
Ülkedeki tüm futbol faaliyetinin,
sa¤l›kl› ve üretken bir etkileflimle

geliflmesi için uygar spor kültürüne
sahip pek çok ülkede oldu¤u gibi
“kay›t alt›na al›nmas›” flart.
Binlerce Türk gencinin pek çok farkl›
branflta e¤itim gördü¤ü BESYO’lar,
sahip olduklar› ö¤renci say›s› ile
yap›lacak organizasyonlarda
“iflgücü” kayna¤› olarak
konumlanmal›. BESYO
ö¤rencilerinin operasyon ve
projelerdeki varl›¤›, onlar›n
gelecekte vizyon ve deneyim sahibi
birer profesyonel olmas›na da olanak
sa¤layacak. Tüm ülke sath›na
yay›lacak bir “Futbol Gönüllüleri
Projesi”nde spor branfl›nda ö¤renim
gören üniversite ö¤rencileri
baflrollerden birisinde bulunmal›.
Yataydaki kapsama alan›m›z artt›kça
karfl›m›za tesis yetersizli¤inin en

önemli sorun olarak ç›kaca¤›n›
öngörmek çok da zor de¤il. Ülke
sath›nda futbol oynayan çocuklar›n
say›s›n›n art›fl›yla do¤ru orant›l›
olarak, yerel yönetimler ve di¤er
branfllar› da kapsayan spor
siyasetçisi, bürokrat› ve tüm
aktörlerle ortak projeler de
üretmeliyiz. Ama daha önce de
belirtti¤im gibi, öncelikli hareket
noktam›z, okul futbolu. 
▼▼Gelece¤imiz için hayati önem
tafl›yorsa, okul futbolundaki yöntem
ve politikalarda gelinen nokta nedir?
▲▲Millî E¤itim Bakanl›¤› ile Türkiye
Futbol Federasyonu aras›nda
yap›lm›fl bir protokol var. fiimdi
Gençlik Spor Genel Müdürlü¤ü ile
de okul futbol organizasyonlar›nda
iflbirli¤ine giriyoruz. Bu kapsamda

k›zlar›m›z›, engellileri de içine alan
ve futsal etkinliklerini de içeren çok
say›da organizasyon düzenliyoruz.
Bakanl›kla birlikte haz›rlad›¤›m›z
okul futbolu temel ilkeleri ve “etik
tüzük”te yer alan befl ilke, okul
futboluna bak›fl›m›z› ortaya koyuyor
asl›nda. Bunlar kat›l›mc›l›k, f›rsat
yaratma, çocuklar› koruma, oyundan
zevk alma, fair-play (centilmenlik) ve
respect (sayg›).
Biz ilkö¤retimde okuyan her
ö¤renciye “Köy, ‹lçe-‹l ve Ulusal”
futbol etkinliklerinde yer alma f›rsat›
sunmak ve dolay›s›yla her oyuncuya

seviye fark› gözetmeksizin kendini
kan›tlama flans› vermeyi
hedefliyoruz. Çocuklar› koruma
program› onlar›n futbol oynad›¤›
fiziki koflullar›n iyilefltirilmesinden,
çocuk suiistimali yani bask›, fiziki ve
duygusal fliddet ile kaba
davran›fllar›n önüne geçilmesine
uzanan genifl bir alan› kaps›yor.
Amac›m›z her çocu¤un futbol
oynarken e¤lenme, ö¤renme f›rsat›
bulabilece¤i spor etkinlikleri
düzenlemek. Bu çerçevede hiçbir
çocu¤un, y›l boyunca 1-2 maçta
elenece¤i bir sistemin içinde
e¤lenemeyece¤i ve
ö¤renemeyece¤ine vurgu yap›yoruz.
Futbolun evrensel de¤erleri olan
“centilmenlik” ve “sayg›”
kavramlar›n›n küçük yafllardan
bafllayarak e¤itimle edindirilmesinin
büyük kazanç olaca¤›na inan›yoruz.
Ülkemizdeki futbola olan tutku ve
genç nüfusumuz, ülkemizin büyüyen
ekonomisiyle birlikte dikkate
al›nd›¤›nda, daha büyük ve kal›c›
de¤erler yaratabilecek umudu
bar›nd›r›yor. Ancak, 10-18 yafl aras›
yaklafl›k 12 milyonluk nüfusa sahip
ülkemizde, MEB Lisansl› sadece 
182 bin çocuk ve gencimizin
bulunmas›, sorunun afl›lmas› ad›na
nereye odaklanmam›z gerekti¤ini
ortaya koyuyor. 
▼▼Az önce “HERKES‹çinFUTBOL”dan
söz ettiniz. Bu, son dönemde ismini
daha s›k duydu¤umuz bir kavram
ancak yine de ülkemizde tam
anlam›yla bilinmiyor. Bu konuda
bilgi verir misiniz?
▲▲Avrupa futbolunda önemli bir yeri
olan, ülkemizin ise 2007 y›l›nda
tan›flt›¤› ve ana sponsor olarak
Ülker’in destekledi¤i Grassroots
(HERKESiçinFUTBOL) kavram› iki
aç›dan çok önemli. Bunlardan ilki
sa¤l›k. Önümüzdeki on y›llar›n
önemli problemlerinden biri olacak
obezite ile mücadele için tüm
vatandafllar›n “hareket” etmesi
önemli. Futbol, birden fazla kiflinin
en kolay, en ucuz yöntemle hareket
edebilece¤i, en e¤lenceli “oyun.”
Ayr›ca bildi¤iniz gibi teknolojinin
ilerlemesiyle birlikte çocuklar›m›z,
gençlerimiz bilgisayarlar›n›n,
elektronik oyunlar›n önünde çok
vakit geçiriyor. Futbol onlar›n
sosyalleflmesini sa¤lamak için de
etkili ve keyifli bir araç. Bu sorular
belki ülkemizde henüz çok yayg›n
ya da bir baflka ifadeyle tan›ml›
de¤il. Ama dünya bu konuda çok
kafa yoruyor. Biz de flimdiden olay›n
bu boyutuyla ilgili çal›fl›yoruz.
“HERKESiçinFUTBOL”un di¤er
unsuru ise sportif baflar›.
Çocuklar›m›z› (k›z/erkek) ne kadar
erken futbolla tan›flt›rabilirsek, onlara
e¤lenceli ve faydal› bir futbol ortam›
ve e¤itimi sunabilirsek, onlar› ne
kadar çok süre futbolun içerisinde
tutabilirsek, gelecekteki elit

AVRUPA
BÖLGE KARMALARI ORGANİZASYONU

1.BÖLGE
İNGİLTERE - DANİMARKA - İSVEÇ

4.BÖLGE
KÖLN - DORTMUND - GELSENKİRCHEN

2.BÖLGE
HAMBURG - BREMEN - HANNOVER - BERLİN - NÜRNBERG

3.BÖLGE
HOLLANDA - BELÇİKA

5.BÖLGE
FRANKFURT - STUTTGART - MÜNİH - AVUSTURYA

6.BÖLGE
FRANSA - İSVİÇRE

Yerel Ligler ve oyuncu say›lar›

Bölge Karmalar› Turnuva Takvimi
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sporcular›m›z›n o kadar baflar›l›
olaca¤›n› öngörebiliriz. Daha önce
de ifade etti¤im Futbol Teknik E¤itim
Merkezleri, HERKESiçinFUTBOL’un
sportif baflar› baca¤›nda, yatay
geniflleme ile dikey geliflim
aras›ndaki iliflkide köprü görevi
görmesi aç›s›ndan çok önemli bir rol
oynayacak.
▼▼HERKESiçinFUTBOL program›
kapsam›nda hangi projeler
yürütülüyor?
▲▲HERKESiçinFUTBOL program›nda
a¤›rl›k verdi¤imiz noktalar›
s›ralarsak, bunlardan ilki erkek
çocuklar›n›n futbolla tan›flt›¤›
noktalarda etkin olmak. Okul
futbolundan söz ettik. Çocuklar›n
futbolla bulufltu¤u mecralardan olan
futbol okullar› için bir denetim
program› oluflturduk. Ayr›ca bu
okullar için e¤itim modelleri
sunuyoruz. 60 ilçede
HERKESiçinFUTBOL Merkezi
konseptini k›sa zaman içinde
uygulamaya geçiriyoruz. FTEM
(Futbol Teknik E¤itim Merkezi)
konseptini 60 noktaya tafl›yoruz.
Çocuklar›n futbola kat›l›m sonras›
geliflimi de önemli. Bu nedenle hem
mevcut liglerin geliflimi hem de yeni
ligler düzenlenmesi üzerinde
çal›fl›yoruz. Basit tak›m kurulmas› ile
kat›labilinecek ligler organize etmek
istiyoruz. Kitlelerin futbola oyuncu
olarak kat›l›m› için faaliyetler
yürütüyoruz. Nike Hal› Saha Ligi çok
genifl kat›l›ml› ve giderek de
büyüyen dev bir organizasyon. Farkl›
kategorilerde, farkl› co¤rafyalarda
yüzlerce turnuvay› HiF Turnuva
Sistemi içerisine al›yoruz. Kitlelerin
futbola gönüllü olarak kat›l›m› için
faaliyetler yürütüyoruz. Her ilçede
en az bir gönüllü için faaliyetlerimizi
gelifltiriyoruz. Sokak futbolu kültürü
ülkemiz için çok uygun.
Gönüllülerden destek alarak bu ruhu
yeniden yaratmak istiyoruz. Buradan
ç›kacak yeteneklerin kulüplerin
altyap›lar› için ciddi bir kaynak
oluflturaca¤›na inan›yoruz. Tüm
bunlar›n yan›nda Efes Pilsen Futsal
Ligi, Garanti Plaj Futbolu Ligi gibi
organizasyonlarla alternatif futbol
türlerini yayg›nlaflt›r›yoruz.  
▼▼Bayan futbolunda Türkiye’nin
hedefleri neler?
▲▲Futbol sadece erkeklerin oynad›¤›
bir oyun de¤il. Yatayda ve dikeyde
“Yeniden Yap›lanma” süreçlerindeki
tüm felsefe ve yöntemlerimiz
k›zlar›m›z için de geçerli. Dünyada
oldu¤u gibi, Türkiye’nin de en
sevilen bu keyifli oyununu k›zlar›m›z
oynamak istiyor. Uluslararas›
arenada Bayan Millî Tak›mlar›m›z›n
yükselen bir grafi¤i var. Bayan Millî
Tak›mlar›m›zdaki yap›lanma da
e¤itim ve kulüplerimizin
altyap›lar›yla eflgüdümlü bir
kalk›nma için kurguland›. Nihai
hedefimiz bayan liglerinin kalitesini

art›rarak Millî Tak›mlar›n oyuncu
havuzunu geniflletmek. K›z
çocuklar›m›z için de futbol okullar›,
küçük saha ligleri kuruyoruz. Bunun
yan›nda ilkö¤retim okullar›nda
k›zlara yönelik etkinlikler tertip
ediyoruz.  Özellikle U15 tak›m›m›z›
gören herkes Türk bayan futbolu
ad›na hayli umutlan›yor.
2012 y›l›nda U19 Bayanlar Avrupa
fiampiyonas›’n›n Türkiye’de
düzenlenecek olmas› da bayan
futbolunun geliflimi için çok önemli
bir ad›m olacak.
▼▼Ersun Yanal yar›flmac› tak›mlarda
görev ald›¤› dönemlerde e¤itimci
yan› ve bilimsel metotlara ba¤l›l›¤›
ile öne ç›kt›. Bugün Türkiye Futbol
Federasyonu’nun en önemli
birimlerinden biri olan E¤itim
Müdürlü¤ü de sizin sorumluluk
alan›n›zda. E¤itimde ana felsefeniz
nedir?
▲▲Temel prensibimiz “sürekli geliflim
odakl›” olmak. Geliflime ve
etkileflime aç›k, sürekli ö¤renme
ilkesi ile hareket eden bir antrenör
profilimiz olsun istiyoruz. Liderli¤i,
ba¤›r›p ça¤›rarak sertlik yapmak
zannetmeyen, aksine liderli¤i
oyuncular›n›n geliflimine ›fl›k tutmak,
onlara her hareketiyle ilham vermek
olarak gören bir antrenör modeli...
Her oyuncusundan ö¤renilecek bir
fleyler olabilece¤ini bilerek hareket
eden bir antrenör... Sadece belirli
zamanlarda düzenlenen etkinliklerle
antrenörlerimizi istedi¤imiz ölçüde
gelifltiremeyece¤imizi düflünüyoruz.
Bu nedenle antrenörlerimizle kendi
çal›flma ortamlar›nda bir arada
olarak etkileflimimizi sürekli k›lmak
arzusunday›z. Göreve geldi¤imizden
bu yana e¤itim alan›nda önemli
ad›mlar att›¤›m›za inan›yorum. 
Tüm geliflim etkinlikleri (antrenörlük
kurslar›, sertifika programlar›, geliflim
seminerleri vb) kuramsal ve
uygulamal› çal›flmalar›
kursiyer/futbolcu merkezli ve
interaktif hâle getirildi. UEFA Jira
Konvansiyonu çerçevesinde
bafllat›lan TFF antrenörlük
belgelerinin güncelleme
programlar›n›n süreçleri gözden
geçirilerek yenilendi. UEFA
antrenörlük kurslar›n›n müfredat
programlar› ülkedeki ilgili konu
otoritelerinin ve komisyonlar›n
çal›flmalar› ile haz›r hâle getirildi.
UEFA ile iliflkilerimiz gelifltirilerek
UEFA etkinliklerine ev sahipli¤i
yapabilecek konuma gelindi. 
Bu kapsamda geçen ay Ankara’da
UEFA üyesi ülke antrenörlerinin
kat›ld›¤› Elit Futbolcu Geliflimi
amaçl› çal›flma grubu toplant›s›na 
ev sahipli¤i yapt›k. Misafirlerimizin
organizasyonun ard›ndan
memnuniyetlerini dile getirmeleri
bizi gerçekten mutlu etti. 
Modern futbolda kaleci oyunun bir
parças›. Kaleci antrenörlü¤ü için

yeni bir format haz›rland›.
Eskiden sadece kaleciler kaleci
antrenörü olabiliyordu, flimdi
herkes olabilecek. K›sa süre
içinde kurs aç›lacak.
Kondisyonerlik e¤itiminin
müfredat› haz›rland›. Scouting,
maç analizi ve mentörlük
e¤itimleri için haz›rl›klar devam
etmekte.
▼▼Türkiye çok büyük bir
co¤rafya. Hayata geçirmek
istediklerinizi ve felsefenizi
ülkenin her noktas›nda
uygulamaya sokmak zor olmal›.
▲▲Türk futbolunu sadece
‹stanbul’dan yönetmek mümkün
de¤il. Karfl›m›zda büyük bir
co¤rafya ve farkl› özellikler
gösteren yerler var. Bu
nedenlerle Türkiye Futbol
Federasyonu’nun Bölge
Müdürlükleri’ni çok
önemsiyoruz. Göreve geldikten
k›sa bir süre sonra onlarla bir
toplant› yapt›k. Felsefemizi,
yapmak istediklerimizi de¤erli
bölge müdürlerimizle de
paylaflt›k. Ard›ndan gerçekleflen
ikinci toplant›da art›k ayn› dili
konufluyorduk. Bölgelerdeki
antrenörlerimizi çok daha
fonksiyonel kullanmaya bafllad›k.
Onlardan tüm faaliyetlerde
yararlan›yoruz.
▼▼Tüm bu anlatt›klar›n›z›n ›fl›¤›nda,
bir ekol olma yolunda neredeyiz
sizce?
▲▲Dünyan›n belli bafll› ekollerini
(Güney Amerika, Kuzey Avrupa,
‹ngiltere v.b.) dikkate ald›¤›m›zda
hep ayn› gerçekle karfl›lafl›yoruz.
Ülkenin co¤rafyas› ile iklimi,
bireylerinin genlerle tafl›nan fiziksel
özellikleri sadece sporda de¤il,
sanatsal branfllarda da çok
belirleyici. K›saca bir ekolün
kökeninde yerleflik bir kültür en
önemli unsurdur diyebiliriz. Öyle ya,
Münih’te sokakta top oynayan bir
çocuk ile Almanya Millî Tak›m›’nda
ter döken bir futbolcu ayn› hissediflle
topa dokunuyor. Ayn› örne¤i Rio
kumsallar›nda çalan müzikle beraber
top oynayan bir çocuk ve Brezilya
Millî Tak›m›’ndaki bir oyuncu ile de
çeflitlendirebiliriz. Bu ortak his;
kültürdür… Ve bir futbol adam›
olarak, önceli¤i yar›flmak ve
kazanmak olan bir tak›m taraf›ndan
belirlenen ve tüm alt yafl gruplar›na
uygulanan flablonun “ekol” yaratma
ad›na hiçbir faydas› olaca¤›
görüflünde de¤ilim. Yukar›dan
afla¤›ya do¤ru dayat›larak de¤il,
tabanda yarat›lan “his” ve
“reflekslerin” zaman içerisinde
yukar›ya do¤ru geliflerek
olgunlaflmas›n›n, bizim kadar büyük
bir potansiyele ve futbol sevgisine
sahip toplum için, “en do¤ru yol”
oldu¤u kanaatindeyim…
▼▼Türkiye’nin ilk Futbol Genel

Direktörü olarak geride ne b›rakmak
istiyorsunuz?
▲▲Futbol dünyan›n en sevilen oyunu.
Öyle bir oyun ki; kazanmak ve
kaybetmek ekseninde tüm insanl›¤a
“evrensel de¤erler” arma¤an etmek
ad›na, her co¤rafya ve 
sosyo-ekonomik ortamda, s›n›rs›z bir
olanak sa¤l›yor. Bu evrensel de¤erin
en güçlü ve en önemli unsurlar›ndan
birisi olmak ad›na, bir ekol olmak
ad›na kayna¤›m›za inmeyi, bir
yandan da süregelen yar›flmalarda
üst düzey temsili hedefliyoruz.
Sorunlar› anlay›p, gelece¤imizi
kurgulamak ve günün flartlar›yla
yar›flman›n ayn› anda yaflad›¤› bu
zorlu süreçte Türkiye’nin sa¤duyu
sahibi kurum ve bireyleriyle birlikte
gerçek bir tak›m oyunu icra
edebiliyor olmam›z hayati önem
tafl›yor. Bu deste¤i de alarak
yarat›lacak sinerjiyle, tüm
birikimimiz, öngörümüz ve
mesaimizle TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü olarak, ben ve ekibim
sadece maçlar› de¤il nesilleri de
kazanmay› vaat ediyoruz. Türk ve
dünya futboluna her biri kültür elçisi
olan oyuncular üreten, kaliteli ve
seyir keyfi yüksek liglere sahip olan
bir futbol kültürü var etmek en
büyük arzumuz. FGD sonuç odakl›
olmayan ve süreci yöneten bir yap›
olarak k›sa say›labilecek bir sürede
kurguland› ve ilk tohumlar›n› att›.
Sab›r ve kararl›l›kla yürüttü¤ümüz
çal›flmalar›n meyvelerini tüm ülke
olarak elimizde tutaca¤›m›z günler
çok da uzak de¤il. Çünkü futbolu
çok seviyoruz ve ona emek
veriyoruz. 
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2012 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki sürprizler sürüyor. Eylül ayının flaş takımı Karadağ, Ekim ayında da yine
sahnedeydi. Karadağlılar, İsviçre galibiyetiyle üçte üç yaptıktan sonra İngiltere ile oynadıkları deplasman maçında
Wembley’den de beraberlik çıkardı. Karadağ, elemelerin gol yemeyen tek takımı. Almanya, Hollanda, Norveç ve
İspanya henüz fire vermedi. Almanya en çok gol atan, San Marino en çok gol yiyen takım. ‹ngilizler Karada¤’a çarpt›‹ngilizler Karada¤’a çarpt›

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Rusya 4 3 0 1 6 3 9 
‹rlanda Cum. 4 2 1 1 7 5 7 
Ermenistan 4 2 1 1 9 4 7 
Slovakya 4 2 1 1 4 4 7 
Makedonya 4 1 1 2 4 4 4 
Andorra 4 0 0 4 1 11 0

B Grubu
B Grubu

Ruslar›n dönüflü 
Eylül ay›nda Slovakya darbesiyle sars›lan
Rusya, Ekim ay›nda elde etti¤i iki galibiyetle
kendine geldi ve grup liderli¤ini ele geçirdi.
8 Ekim’de, grup birincili¤i için önemli
rakiplerinden ‹rlanda Cumhuriyeti ile
deplasmanda karfl› karfl›ya gelen Rusya, 
3-0 öne geçti¤i maç› 3-2 galip tamamlad› ve
ard›ndan da Makedonya deplasman›ndan
erken buldu¤u tek golle galip dönerek 
9 puanla liderli¤i ele geçirdi. Eylül ay›n›n ikide iki yapan lideri ‹rlanda
Cumhuriyeti ise Rusya yenilgisinin ard›ndan grubun bir baflka güçlü tak›m›
Slovakya ile deplasmanda 1-1 berabere
kalarak ikincili¤e geriledi. Ay›n sürpriz
tak›m› Ermenistan’d›. Ermenistan, evinde
oynad›¤› iki maç›n ilkinde güçlü
Slovakya’y› 3-1 yendikten sonra Andorra’y›
da 4-1’le geçti ve grubun en golcü tak›m›
olarak 7 puana yükseldi. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Ermenistan-Slovakya: 3-1 
Andora- Makedonya: 0-2 
‹rlanda Cum-Rusya: 2-3 
12 Ekim 2010 
Ermenistan-Andorra: 4-1 
Slovakya-‹rlanda Cum: 1-1 
Makedonya-Rusya: 0-1

‹lk Maçlar
26 Mart 2011 
‹rlanda Cum-Makedonya 
Ermenistan-Rusya
Andorra-Slovakya

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
‹talya 3 2 1 0 7 1 7 
Slovenya 4 2 1 1 7 3 7 
Estonya 4 2 0 2 6 5 6 
K. ‹rlanda 3 1 2 0 2 1 5 
S›rbistan 3 1 1 1 5 4 4 
Faroe Adalar› 5 0 1 4 3 16 1

C Grubu
C Grubu

Slovenya’n›n ayak sesleri 
Ekim ay›n›n tak›m› ikide iki yapan Slovenya oldu. Önce evinde Faroe
Adalar›n› 5-1’le geçtiler, ard›ndan
Estonya deplasman›ndan 1-0’l›k
galibiyetle dönerek 7 puana ulaflt›lar.
Gruba ikide iki yaparak bafllayan lider
‹talya, ilk puan kayb›na Kuzey ‹rlanda
deplasman›nda 0-0’l›k beraberlikle
u¤rad›. Grubun en çarp›c› olay› ise
yar›da kalan ‹talya-S›rbistan maç›yd›.
Evlerinde Estonya’ya 3-1 kaybederek
flok bir yenilgiye u¤rayan S›rplar›n, ‹talya ile
oynad›klar› ikinci maç, hakem taraf›ndan
tatil edildi. Genova’daki maçtan önce
taflk›nl›k yapan S›rp taraftarlar›n ç›kard›¤›
olaylar nedeniyle maç› yar›m saat geç
bafllatan hakem, 5. dakikada sahaya at›lan
meflaleleri gerekçe göstererek müsabakay›
tatil etti. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Slovenya-Faroe Adalar›: 5-1 
S›rbistan-Estonya: 1-3 
K. ‹rlanda-‹talya: 0-0
12 Ekim 2010 
Faroe Adalar›-K. ‹rlanda: 1-1
Estonya-Slovenya: 0-1
‹talya-S›rbistan: Tatil

‹lk Maçlar›
25 Mart 2011 
S›rbistan-K. ‹rlanda 
Slovenya-‹talya 
29 Mart 2011 
K. ‹rlanda-Slovenya 
Estonya-S›rbistan

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Fransa 4 3 0 1 6 1 9 
Belarus 4 2 2 0 3 0 8 
Arnavutluk 4 1 2 1 3 4 5 
Bosna-Hersek 3 1 1 1 4 3 4 
Romanya 3 0 2 1 1 3 2 
Lüksemburg 4 0 1 3 0 6 1

D Grubu
D Grubu

Fransa yerini buldu
Gruba evinde u¤rad›¤› Belarus
yengilisinin flokuyla bafllayan Fransa,
Ekim ay›nda oynad›¤› iki maç› da
kazanarak liderli¤i ele geçirdi. Fransa’n›n
zor maç›, gruba iki beraberlikle bafllayan
Romanya ile Paris’te oynayaca¤›
karfl›laflmayd›. Gençlefltirilmifl Fransa,
rakibini son 7 dakikaya s›¤d›rd›¤› iki

golle yendikten sonra Lüksemburg’u da 2-0
yenerek 9 puanla liderlik koltu¤una oturdu.
Lüksemburg deplasman›nda beraberlikle
puan b›rakan Belarus ise Arnavutluk’u 
2-0’la geçerek 8 puana yükseldi ve
Fransa’n›n peflini kolay kolay
b›rakmayaca¤›n› gösterdi. 
Ekim ay›n› tek maçla kapatan Bosna-Hersek
ise Arnavutluk beraberli¤iyle kay›plar›n›
sürdürerek 4 puanda kald›. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Lüksemburg-Belarus: 0-0 
Arnavutluk-Bosna Hersek: 1-1 
9 Ekim 2010 
Fransa-Romanya: 2-0 
12 Ekim 2010 
Belarus-Arnavutluk: 2-0
Fransa-Lüksemburg: 2-0 

‹lk Maçlar›
25 Mart 2011 
Lüksemburg-Fransa 
26 Mart 2011 
Bosna Hersek-Romanya 
Arnavutluk-Belarus
29 Mart 2011 
Romanya-Lüksemburg

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Hollanda 4 4 0 0 12 2 12 
Macaristan 4 3 0 1 12 4 9 
‹sveç 3 2 0 1 9 4 6 
Moldova 4 2 0 2 5 3 6 
Finlandiya 3 0 0 3 2 6 0 
San Marino 4 0 0 4 0 21 0

E Grubu
E Grubu

Hollanda dört dörtlük 
Hollanda ile ‹sveç aras›nda geçmesi
beklenen liderlik yar›fl›nda Portakallar
erken avantaj yakalad›. Eylül’ü kolay iki
maçta ikide iki yaparak geçen Hollanda,
Ekim’de tek gerçek rakibi ‹sveç’le karfl›
karfl›ya geldi. Moldova’dan Huntelaar’›n tek
golüyle galip dönen Portakallar, ‹sveç’i de
Huntelaar ve Affelay’›n ikifler golüyle 
4-1’lik hezimete u¤ratt›. Hollanda Teknik
Direktörü Bert van Marwijk’in, Premier Lig
maç›nda rakibi Ben Arfa’n›n aya¤›n› k›ran
Nigel de Jong’un hareketini “vahflice” diye
nitelendirmesi ve bu oyuncuyu kadroya
almamas› ders niteli¤indeydi. Grupta
Hollanda’y› sürpriz bir tak›m, Macaristan
takip ediyor. Macarlar, içeride San Marino
ve deplasmanda da Finlandiya’y› yenerek 
9 puanla ikinci s›raya yerleflti. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Macaristan-San Marino: 8-0 
Moldova-Hollanda: 0-1 
12 Ekim 2010 
Finlandiya-Macaristan: 1-2 
Hollanda-‹sveç: 4-1 
San Marino-Moldova: 0-2 

‹lk Maçlar›
17 Kas›m 2010 
Finlandiya-San Marino 
25 Mart 2011 
Macaristan-Hollanda 
29 Mart 2011 
Hollanda-Macaristan 
‹sveç-Moldova

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Yunanistan 4 2 2 0 4 2 8 
H›rvatistan 3 2 1 0 5 1 7 
Gürcistan 4 1 3 0 3 2 6 
‹srail 4 1 1 2 5 5 4 
Letonya 4 1 1 2 3 5 4 
Malta 3 0 0 3 1 6 0

F Grubu
F Grubu

Komflu zirveye ç›kt›
Favorisi olmayan gruba iki beraberlikle
bafllayan ve Eylül ay›n› sondan ikinci s›rada
tamamlayan Yunanistan, Ekim’deki iki
maç›n› da kazanarak liderli¤e yükseldi.
Komflu, evinde oynad›¤› Letonya ve
Yunanistan maçlar›n› birer farkl›
galibiyetlerle tamamlad› ve puan›n› 8’e
yükseltti. Yunanistan’›n liderli¤i ele
geçirmesinde, H›rvatistan’›n Ekim ay›n› tek
maçla geçirmesinin de pay› vard›. H›rvatlar
bu tek maçta ‹srail’i deplasmanda 2-1 yendi
ama 1 maçlar› eksik kald›¤› için 7 puanla
ikinci s›raya indi. Gürcistan, evindeki Malta
galibiyeti ve deplasmandaki Letonya
beraberli¤iyle 6 puana ç›karak Yunanistan
ve H›rvatistan’a en yak›n tehdit oldu¤unu
gösterdi. Grubun hayal k›r›kl›¤› ise 4 maçta
4 puanda kalan ‹srail oldu.

Puan Durumu

Tak›mlar O G B M A Y P 
Karada¤ 4 3 1 0 3 0 10 
‹ngiltere 3 2 1 0 7 1 7 
‹sviçre 3 1 0 2 5 5 3 
Bulgaristan 3 1 0 2 1 5 3 
Galler 3 0 0 3 1 6 0

G Grubu
G Grubu

Karada¤’›n flakas› yok 
Euro 2012 elemelerinin en ilginç gruplar›ndan biri. Grubu ilginç yapan ise
elemelerin yeni tak›m› Karada¤. ‹ngiltere’nin al›p götürece¤i zannedilen gruba
tek gollü galibiyetlerle ikide iki yaparak bafllayan Karada¤, Ekim ay›nda elde
etti¤i sonuçlarla da flakas› olmad›¤›n› kan›tlad›. Önce ‹sviçre’yi 1-0 yendiler,
ard›ndan da Wembley’de
‹ngiltere’ye geçit vermediler ve maç
fazlas›yla da olsa liderlik koltu¤unu
ele geçirdiler. Dört maçta üç
galibiyeti üç golle elde ederken,
kalelerinde henüz gol görmediler.
‹sviçre ise Karada¤ yenilgisinin
ac›s›n› Galler’den dört golle ç›kard›.
Galler’de yeni teknik direktör Brian
Flynn’›n da henüz bir faydas›
olmad›. Adal›lar, Bulgaristan’a da evinde
boyun e¤di. Bulgaristan, Lothar Matthaeus
yönetiminde ilk galibiyetini elde ederken,
golü Gaziantepsporlu Popov att›. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010
Galler-Bulgaristan: 0-1
Karada¤-‹sviçre: 1-0
12 Ekim 2010 
‹sviçre-Galler: 4-1 
‹ngiltere-Karada¤: 0-0

‹lk Maçlar›
26 Mart 2011 
Bulgaristan-‹sviçre  
Galler-‹ngiltere

Puan Durumu

Tak›mlar O G B M A Y P 
Norveç 3 3 0 0 5 2 9 
Portekiz 4 2 1 1 10 7 7 
Danimarka 3 2 0 1 4 3 6 
K›br›s R.K. 3 0 1 2 5 8 1 
‹zlanda 3 0 0 3 2 6 0

H Grubu
H Grubu

Portekiz hayata tutundu 
Hem elemlerin hem finallerin her daim favorisi
Portekiz, Eylül ay›nda önce kendi evinde K›br›s
Rum Kesimi ile berabere kalm›fl, ard›ndan
deplasmanda Norveç’e ma¤lup olmufltu. Bu iki
flok sonuç Teknik Direktör Carlos Queiroz’un
da sonunu getirmiflti. Qeiroz’un yerine getirilen
Paulo Bento ise Portekiz’e adeta ilaç gibi geldi.
Güçlü Danimarka’y› 3-1 yenerken o kadar
ifltahl›yd›lar ki, bütün golleri kendileri att›lar!
Sonra da ‹zlanda deplasman›ndan yine ayn›
skorla döndüler. ‹ki maçta ikifler gol atan Nani ve Ronaldo, Ekim ay›n›n
adamlar›yd›. Lider Norveç ise ay› tek maçla tamamlamas›na ra¤men
yerini korudu. Onlar da K›br›s’tan 2-1’lik galibiyetle dönerken,
gollerden birinin alt›nda Carew’in imzas›
vard›. Portekiz yenilgisiyle sars›lan
Danimarka ise faturay› K›br›s Rum
Kesimi’ne keserek “Ben de var›m”
sinyalini verdi. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
K›br›s R.K-Norveç: 1-2
Portekiz-Danimarka: 3-1
12 Ekim 2010 
Danimarka-K›br›s R.K: 2-0
‹zlanda-Portekiz: 1-3

Ekim Maçlar›
26 Mart 2011
Norveç-Danimarka 
K›br›s R.K-‹zlanda

Puan Durumu

I Grubu
I Grubu

Do¤al lider ‹spanya
Eylül ay›nda grubun zirvesinde ‹skoçya ve Litvanya vard›. Elbette bu
durum iki tak›m›n maç fazlas›ndan kaynaklan›yordu. Son Dünya ve
Avrupa flampiyonu ‹spanya, Ekim maçlar›nda evinde Litvanya’y› 3-1,
deplasmanda da ‹skoçya’y› 3-2
yenerek zirveyi ele geçirdi. Fernando
Torres’in yoklunda iki maçta 3 gol atan
Fernando Llorente, özellikle ‹skoçya
deplasman›nda 2-2’lik beraberlikten
sonra kaydetti¤i galibiyet golüyle
de¤erini gösterdi. Eylül’deki tek
maç›ndan yenilgiyle ayr›lan Çekler ise
‹skoçya ve Liechtenstein
galibiyetleriyle ikinci s›raya yükseldi. Bu
grubun en kritik maçlar›ndan biri 25
Mart’ta ‹spanya ile Çek Cumhuriyeti
aras›nda oynanacak. ‹spanyollar yine
Mart ay› içinde Litvanya deplasman›na
ç›kacak. 

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Çek Cum-‹skoçya: 1-0 
‹spanya-Litvanya: 3-1 
12 Ekim 2010 
Liechtenstein-Çek Cum: 0-2 
‹skoçya-‹spanya: 2-3 

‹lk Maçlar›
25 Mart 2011 
‹spanya-Çek Cum.
29 Mart 2011 
Çek Cum-Liechtenstein 
Litvanya-‹spanya

Maç Sonuçlar›
8 Ekim 2010 
Gürcistan-Malta: 1-0 
Yunanistan-Letonya: 1-0 
9 Ekim 2010 
‹srail-H›rvatistan: 1-2 
12 Ekim 2010 
Letonya-Gürcistan: 1-1 
Yunanistan-‹srail: 2-1

‹lk Maçlar›
17 Kas›m 2010 
H›rvatistan-Malta 
26 Mart 2011 
‹srail-Letonya 
Gürcistan-H›rvatistan 
Malta-Yunanistan 
29 Mart 2011 
‹srail-Gürcistan

Tak›mlar O G B M A Y P 
‹spanya 3 3 0 0 10 3 9 
Çek Cum. 3 2 0 1 3 1 6 
‹skoçya 4 1 1 2 4 5 4 
Litvanya 3 1 1 1 2 3 4 
Liechtenstein 3 0 0 3 1 8 0



Yabanc›da Brezilya yerlide AlmanyaYabanc›da Brezilya yerlide Almanya
SSppoorr  TToottoo  SSüüppeerr  LLiigg

adrolar haz›r m›? Kim,
hangi tak›mla haz›rl›k maç›
yapt›, Avrupa kupalar› ön

elemeleri ne olacak?” derken, ligin
ilk maç›nda buluveririm kendimi
ço¤u zaman. Ard›ndan rutine,
al›flt›¤›m›z köye dönüfl bafllar.
Haftasonunun di¤er ad›, futbol
oluverir s›kl›kl›kla. Gecesi,
gündüzü, maç öncesi, sonras›
derken bu sefer de bir bakm›fl›m
ilk iki ay bitmifl. ‹flte flimdi o
zamanday›z. 
Ligin ilk 8 haftas› geride kald›.
Avrupa’n›n di¤er ligleri kadar
olmasa da bizim ligimiz de
ilginçliklerle bafllamad› desek
yalan olur. Tabii tuttu¤unuz
tak›m›n hedefi flampiyonluksa,
sezonun flu k›sm›nda “ilginçlik”
kelimesi “kötü” anlam›na gelebilir
sizin için. Bursaspor, Trabzonspor
veya Kayserispor destekçisiyseniz
de oldukça umut verici. ‹lk
derbilerimizi de yaflad›k daha ligin
bafl›nda. Hocalar da yavafl yavafl
gönderilmeye baflland› geleneksel

“lig bafl› temizli¤i”nde. 
‹lk heyecan›, hevesi at›verdikten
sonra da flöyle bir bakmak gerekir,
ne oluyor, ne bitiyor ligde. 
Fakat bu kez faulsüz, ofsayts›z,
penalt›s›z. Uzaktan bir gözle,
flöyle bir üzerinden geçmek
gerekir verilerin, say›lar›n.
Kulüpler bu denli u¤rafl›p
harcamalar yaparken, kadrolar›n›n
yap›s›n› nas›l kuruyor? Kaleciler
için tercihleri ne oluyor? Kendi
flehirlerinin çocuklar›na da bir flans
veriyorlar m›? Kaç yafl›nda bu
adamlar? Merak edilecek çok soru
var, fazla vakit geçirmeden
bafllamak gerek. Fakat öncelikle
birkaç hat›rlatmay› da giriflte
yapal›m. Afla¤›daki
de¤erlendirmeler yap›l›rken, Spor
Toto Süper Lig’de, 2010-2011
sezonunun ilk 8 haftas› dikkate
al›nd›. Bu süre içerisinde, dakika
almayan oyuncular,
de¤erlendirmeye dâhil edilmedi.
Ligde oynayan futbolcular›n yafllar›
ve do¤duklar› flehirler ya da

mensup olduklar› ülkelerle, bu
ikisi aras›ndaki anlaml› iliflkiler
gözlendi. 

Ligin memleketi 

Süper Lig’de gerçekleflen
müsabakalarda, flu ana dek 
398 oyuncu görev ald›. 
Bu oyunculardan 140’› yabanc›,
258’iyse yerliydi. Art›k s›n›rlar›n
kalkt›¤›, insanlar›n çal›flmak için
yurtd›fl›na ç›kmay› tercih etti¤i,
ülkelerin de bunu kolaylaflt›rmak
için çaba sarfetti¤i bir dönemde
yafl›yoruz. Art›k liglerin ihtiva etti¤i
futbolcular, sözkonusu ülkenin
pasaportunu tafl›mak zorunda
de¤il. Endüstri haline gelen bu
sporda, eskisi gibi, ilçenin ya da
kentin tak›m›, yola “bizim
mahallenin çocuklar›”yla devam
etmiyor; komflu ilden oynayan,
Süper Lig tecrübesi bulunan bir
futbolcu, daha makul. Biz de ligde
top koflturanlar›n memleketleri,
do¤duklar› flehir ve ülkelerini
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mercek alt›na almay› düflündük ve
bölümü iki flekilde inceledik.
Öncelikle Spor Toto Süper Lig’de bu
sezon, 8. haftaya kadar dakika alan
yabanc› oyuncular›n memleketleriyle
bafllad›k.
Yabanc›da a¤›rl›k Brezilya’da
Her y›l gözlerin hep üzerinde oldu¤u
oyuncular; yabanc›lar. “Acaba bu y›l
tak›m›m hangi y›ld›z› alacak?” der
kimisi, kimisi de ad› san› pek
duyulmam›fl genç bir oyuncu
geldi¤inde ya yönetimden flikayet
eder ya da atletik bir Afrikal› veyahut
yeni yetenekleriyle büyüleyecek bir
Güney Amerikal› görmeyi umut
eder. Y›llardan beri tüm dünyada,
bizi de yak›ndan ilgilendirdi¤i
kadar›yla Avrupa’da, yabanc›
oyuncu s›n›rlamalar›nda önemli
de¤iflikliklere gidildi. Bu sezon
ülkemizde de yabanc› oyuncu
kural›n›n geniflletilmesiyle beraber,
yine pek çok kulüp kadrosunda
bar›nd›rabilece¤i yabanc› oyuncu
say›s›n› gözden geçirdi. Peki ama
ligimiz nereli? Samba m› izliyoruz,
tango mu, yoksa Afrika rüzgâr› m›
hâkim halen? Bu sorunun cevab›n›
vermek için iki de¤erlendirme
yapt›k. Öncelikle yabanc›
futbolcular›, geldikleri k›talara ve
ayn› k›tadan gelenler için de

bölgelere ay›rd›k.
Tabloya bak›ld›¤›nda dikkat çekici
üç bölge var: Güney Amerika, Afrika
ve Do¤u Avrupa. Öyle anlafl›l›yor ki
Lâtin Amerika ülkeleri, döviz
rezervlerini hâlen futbolcu
transferiyle güçlendirmeye devam
ediyor. Baflta Arjantin, Brezilya,
sonra fiili ve Bolivya’y› da içeren
bölgenin  ülkemizdeki a¤›rl›¤›,
birçok bölgenin toplam›ndan da
fazla. Y›llardan beri anlat›lan
hikâyelerde Anadolu kulüplerinin

Afrikal› futbolculara ne kadar çok
flans tan›d›¤›n› söylenir durur. 
“Kara K›ta” lâkapl›, kimilerine göre
insan›n var olmaya bafllad›¤› bu ilk
kara parças›ndan kald›r›lan uçaklar›n

içinde merakl›
yüzlerce genç,
onlar› yetifltirmek
ve sonra da
kulübe gelir
sa¤layacak
biçimde satmak
için yan›p tutuflan
pek çok Anadolu
kulübünün idman
sahas›na getirilip,
gazetelere haber
olur. Görünüfle
göre ifller benzer
bir çizgide
sürüyor. 
Afrika kökenli

oyuncular, kendilerini öne ç›karan
dayan›kl›l›k, sürat ve atletiklik gibi
özellikleriyle, ligimizin yabanc›
oyuncu konusundaki ilk
tercihlerinden. Do¤u Avrupa ve
Balkanlar bölgesinde son birkaç
y›ld›r gündeme gelen küresel
finansal krizin zararl› etkilerinden
midir  bilinmez ama ülkemizde yeni
bir “eski Do¤u Bloku” ak›m›n›n var
oldu¤u kesin.  Klasik hat›rlatmayla,
bir dönem Yugoslav oyuncular›n
u¤rak yeri olan Türkiye Ligleri, Süper

Lig itibariyle flimdilerde a¤›rl›kl›
olarak H›rvat, Bulgar, Slovak ve Çek
oyuncular›n belli ki oynamaktan
keyif ald›¤› yerler oldu. Yüzdeye
vuruldu¤unda Güney Amerikal›lar›
geçmeleri -co¤rafi yak›nl›ktan m›d›r
bilemeyiz ama- buna güzel bir kan›t.
Bir sonraki incelememizdeyse, 
bu kez yabanc› uyruklu oyuncular›,
Türkiye’de oynayabildi¤i pasaporta
göre ülke baz›nda inceledik.
Sonuçlar çok da flafl›rt›c› de¤ildi.
Burada da bölgelerde yapt›¤›m›z
incelemenin yank›lar›n› görmekteyiz.
E¤er futbol bir endüstriyse, en büyük
ihracatç›lar›n bafl›nda Brezilya gelir
ve ç›kan sonuçlara bak›l›rsa, bizim
de bu fabrika temsilcileriyle
yapt›¤›m›z görüflmelerin oldukça
yo¤un oldu¤u ortaya konuyor. 
Bir baflka deyiflle, birçok ülke ulusal
liginde s›k s›k karfl›m›za ç›kan bir
istatisti¤i, burada da tekrar etmek
zorunday›z. Ligimizde oynayan
yabanc›lar›n ço¤unlu¤u, Brezilyal›.
Toplam 140 yabanc› oyuncudan
20’si, Copacabana kumsallar›ndan
Türkiye’ye gelmeyi tercih etmifl.  
Güney Amerika sadece
Brezilyal›larla da
yetinmiyor, Bolivyal›
veya fiilili oyuncular›m›z
da var. ‹kinci s›ray› ise 
10 Arjantinli al›yor.
Güney Amerika’n›n iki
büyük futbol ulusundan
gelen temsilcilerin
da¤›l›m› konusunda
yap›labilecek yorum flu;
Maradonac›lar›n da
Pelecilerin de yo¤unlukta
oldu¤u tak›mlar var.
Yeflil-sar›l›lar için bu, son
günlerde konu üzerinde
s›k s›k gündemde yer ald›¤› gibi
Fenerbahçe. Mavi-beyazlarsa
genellikle Bursaspor’da toplanm›fl
vaziyetteler ki, bunlar›n aras›nda,
y›llarca istenilip de al›namayan
Federcio Insua da var. ‹kilinin
d›fl›nda, kadrosunda bu iki ülkeden
oyuncu bulunduran tak›mlar üç
afla¤›, befl yukar› ayn›; Galatasaray,
Gaziantepspor, Kayserispor ve
Trabzonspor. Eski Yugoslav
ekolünün gölgesinde yetiflmifl 
H›rvat oyuncularsa en çok tercih
edilenlerden biri olup, Do¤u Avrupa
ak›n›n›n önemli kaynaklar› haline
geliyor. Söz konusu tercihe,
genellikle kaleye ya da savunmaya
takviye yap›lacaksa baflvurulmufl.
Befliktafll› Marijan Mrmic ve Vedran

Runje’nin yurttafllar›ndan Vjekoslav
Tomic, bu sezon Kardemir
Karabükspor’un, Vanja Ivesa’ysa
Eskiflehirspor’un kalesini korumakla
görevli. H›rvatistan do¤umlu 
Bosna-Hersekli Ivan Radeljic gibi,
Ante Kulusic ya da Stjepan Tomas da
yine H›rvatistan’dan  bilindik
savunmac›lar. 
Yerlide 1 numara Almanya 
Ço¤u zaman futbolun sadece futbol
olmad›¤›, asl›nda hem ulusal hem de
evrensel bazda insanlar›n
sosyalleflme pratikleri, politik
görüflleri ya da ekonomik durumlar›
gibi pek çok konuda ›fl›k tutacak
bambaflka bir olgu haline geldi¤i
söylenir. Futbol maçlar› ya da ulusal
ligler, birçok toplumbilimci için
laboratuvar gibidir. Yerli oyuncular›n
Süper Lig baz›ndaki bölgesel
da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, sanki
ülkenin sosyoekonomik durumundan
baz› küçük kesitler görmekteyiz.
Öncelikle ülke içi bölgeleri göz
önüne al›rsak, Marmara’n›n bafl›
çekti¤i aflikâr. Tesis, kulüp, antrenör,
akademi gibi futbolcu yetifltirme
araçlar›n› yan› s›ra bir yandan ek

Uygar Karaca
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Süper Lig’in geride bıraktığımız 
8 haftasında 398 oyuncu görev
aldı. Bu oyunculardan 140’ı
yabancı, 258’iyse yerliydi.
Takımlarımız, yabancı oyuncu
tercihlerinde ağırlığı Güney
Amerika, Afrika ve Doğu
Avrupa’ya verdi. Ama iş yabancı
oyuncuların ülkelerine gelince,
Brezilya 20 futbolcuyla başı
çekiyor, onu 10 oyuncuyla
Arjantin izliyor. Takımların bir
çoğunda karşımıza çıkan
ortalama yaş ise 26. Bu sınırın
üzerindeki takımlara baktığımızda
Bucaspor, Bursaspor, Beşiktaş,
Karabükspor, Konyaspor,
Antalyaspor ve Sivasspor göze
batıyor. Ortalamanın altına
inebilen üç takım ise Trabzonspor,
Gençlerbirliği ve Kayserispor.

Brezilya 20
Arjantin 10
H›rvatistan 9
Kamerun 7
Slovakya 7
Almanya 5
Avustralya 5
Bulgaristan 5
Çek Cum. 5
Gine 5
‹sveç 4
Nijerya 4
Portekiz 4
Bosna-Hersek 3
Fransa 3
Kolombiya 3
Polonya 3
Romanya 3
Arnavutluk 2
Gabon 2
Senegal 2
S›rbistan 2
Uruguay 2

Angola 1
Cape Verde 1
Danimarka 1
Dem. Kongo 1
Fildifli 1
Gürcistan 1
Irak 1
‹spanya 2
‹talya 1
Kanada 1
Kongo 1
Letonya 1
Liberya 1
Makedonya 1
Mali 1
Namibya 1
fiili 1
Tunus 1
Yeni Zelanda 1
Azerbaycan 1
Bolivya 1
Burkina Faso 1

Yabanc› Futbolcular›n
Do¤du¤u Ülkeler

Yabanc› oyuncular›n bölgesel da¤›l›m›

Yerli oyuncular›n yüzdelik da¤›l›m›
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meslek yap›labilecek ifl imkânlar›n›n
nispeten daha kolay bulundu¤u
‹stanbul, Kocaeli ya da Bursa gibi
flehirler, bunun do¤al bir sonucu
olarak en üst düzey ulusal lige kadar
giden yolda, daha bir rahat ayakta
duruyor. K›y›lar›m›za bakt›¤›m›zda
Akdeniz kökenli oyuncular›n, ‹zmir,
Manisa, Denizli ve Ayd›n gibi Ege
flehirlerinde yetiflenlere oranla
az›nl›kta oldu¤unu görüyoruz. 
‹ç Anadolu’dan Ankara, Kayseri ve
Sivas sporcu yetifltiren kentler
niteli¤inde karfl›m›za ç›karken,
Karadeniz’de özellikle Trabzon ve
Samsun, tek bafllar›na bölge
ortalamas›n› yukar›lara çekmeyi
baflar›yor. Fakat görmezden
gelinemeyecek bir fley daha var ki, 
o da yurtd›fl›nda yetiflen futbolcular›n
varl›¤›n›n, Süper Lig’de pek çok
bölgeden daha a¤›r flekilde
hissedildi¤i. Bu oran, di¤erleriyle
ayn› ülkeye mensup futbolcular›n,
sistemli sporcu yetifltirme prensibini
benimsemifl bir ülkeden
geldiklerinde, meslektafllar›na göre
elde etti¤i avantaj› gözler önüne
seriyor. %18’lik oran, Süper Lig’de
gurbetçi oyuncu a¤›rl›¤›n› net
biçimde ortaya koyan bir istatistik.   
Bir futbol tak›m›, ayn› zamanda
flehrin ya da ilçenin en önemli
temsilcilerinden biridir. Alt liglerden
beri ekibin tüm maçlar›n› takip eden
taraftarlar, y›llar ilerleyip de tak›m
büyük baflar›larla mutluluk saçmaya
bafllay›nca, baflka bir hüznü içten içe
yaflar. Art›k tak›mlar›nda, o eski
memleketlileri yoktur. Büyük liglerde
var olabilmek tecrübeyle ve daha iyi
futbolcularla baflar›labilecek bir ifltir;
hat›r gönülle kümede
kal›namayaca¤› aflikârd›r. Pek çok
tak›m bu süreçten geçti, kimileri de
geçiyor ama baz› futbolcular, halen
kendi do¤up büyüdükleri flehirlerin
tak›mlar›nda oynama flans›na da
sahip. Bursaspor’da Volkan fien ve

Sercan Y›ld›r›m, flehrin
sembolleri olma yolunda
ilerlerken, Hayrettin
Yerlikaya da Sivas
denildi¤inde akla
gelebilecek ilk isimler
aras›na girmeye,
Samsunsporlu Ercan
Kolo¤lu’nun ulaflt›¤›
mertebeye ç›kmaya
çabal›yor.
Almanya’dan yetiflme
gurbetçi oyuncular›m›z,
neredeyse “her
yerdelerken”, Kayserispor ve
Gençlerbirli¤i’nde nispeten
daha kalabal›k olmalar› da
gözden kaçm›yor.
Gençlerbirli¤i ayr›ca,
Ankara ve çevre illerden
yetiflen genç oyuncular› da
kadrosunda kullanmaktan
geri durmuyor. Bu asl›nda ligin
genelinde, tak›m kadrolar›nda
hissedilen bir özellik. 
Her tak›mda, en az›ndan 3 tane,
hemflehri ya da bu özelli¤i tafl›masa
bile büyük ihtimalle komflu illerden
gelmifl oyuncular var. Bu kural›n
önemli bir istisnas› olan
Trabzonspor’da, tek bir Trabzon
do¤umlu oyuncu görev alabildi;
derbi kahraman› Mustafa Yumlu.
Karadeniz F›rt›nas›nda, bölgesinden
göze batan oyuncu yok. Befliktafl’ta
Ankara, Sivas ve Eskiflehirlilerin hiç
de az olmay›fl›yla birlikte
Bucaspor’da Sakarya, Bursa ve
Kocaeli do¤umlu oyuncular›n varl›¤›
hissediliyor. Bursaspor’un
kadrosundaysa her bölgeden birkaç
oyuncu var. Manisa’dan Ali
Tando¤an’la Bekir Ozan Has,
Ankara’dan Ozan ‹pek ve Mustafa
Keçeli, Avusturya’dan Turgay
Bahad›r, Almanya’dan Ömer
Erdo¤an ve Trabzon’dan Hüseyin
Çimflir. Karadenizlilerin yo¤unlukta
oldu¤u bir tak›m ararsak, R›zvan

fiahin, Serhat
Akyüz ya da
Gökhan Süzen’li
‹stanbul Büyükflehir
Belediye’yi
bulabiliriz. Liglerin
tek Artvinlisi Serdar
Özbayraktar
Eskiflehir’deyken,
Fenerbahçe’de
genç Mardinli
Okan Alkan forma
savafl› veriyor.
Özellikle Akdeniz,
Ege ya Karadeniz
gibi k›y›
kesimlerinden
gelen oyuncular›n
adresi Galatasaray,
Trabzonspor’daysa,
memleketinde
oynayan tek
oyuncu Mustafa
Yumlu. 

Ligin yafl› 26.74

Yapt›¤›m›z hesaplama 18 ve 37
aras›nda de¤iflen yafllardaki
futbolcular›n, ortalama olarak
26.74’ü ortaya ç›kard›¤›n› gösteriyor.
Tabii 3.79’luk standart sapma,
bizlere 23 ile 29 aras›ndaki
yo¤unlu¤u varsayd›rabilir. Bu
ortalamalar, do¤rusu bir profesyonel
ligden beklenenler do¤rultusunda.
Elbette ki yaln›zca ortalamalar›n
kendisini incelemek yeterli
olmayacakt›r. Tüm oyuncular›n
yafllar›n› de¤erlendirmeye kat›p da
bir historgram ortaya ç›kard›¤›m›zda,
daha net verilere ulaflabiliyoruz.
Rastlama s›kl›¤›, yani frekans› en
yüksek yafl 29. Liglerimizde tam 
44 oyuncu 1981 do¤umlu. 
26 civar›ndaki ortalamayla
karfl›laflt›rd›¤›m›zdaysa ortaya ç›kan
fley, asl›nda lig a¤›rl›¤›n›n 25 ila 28
yafl aras›nda oldu¤u. Kritik yafl
s›n›r›ysa 29. Çünkü bu yafltan sonra
-beklendi¤i gibi- frekanslar düzenli
bir biçimde azal›yor. 
Tak›mlar› birer birer
karfl›laflt›rd›¤›m›zdaysa, asl›nda sahip
olduklar› oyunculardaki yafl
profillerinin benzer oldu¤unu
görüyoruz.
Tak›mlar›n bir
ço¤unda
karfl›m›za
ç›kan ortalama
yaflsa, yine 26.
Bu s›n›r›n
üzerindeki
tak›mlara
bakt›¤›m›zda
Bucaspor,
Bursaspor,
Befliktafl,
Karabükspor,
Konyaspor,
Antalyaspor ve
Sivasspor göze
bat›yor.
Ortalaman›n
alt›na

inebilense üç tak›m var;
Trabzonspor, Gençlerbirli¤i ve
Kayserispor.
En yafll› tak›m Karabükspor
Ligin yeni ekibi Karabükspor,
yaklafl›k 28’lik ortalamas›yla, flu ana
dek kulland›klar› oyuncular
bak›m›ndan nispeten tecrübelilerden
faydalanmay› tercih etti¤ini
gösteriyor. Lacivert-k›rm›z›l›lar›n
di¤erlerinden ayr›lan bir baflka
özelli¤i de ilk 8 haftada faydaland›¤›
en genç oyuncunun 23 yafl›ndaki
Emanuel Emenike olmas›. Fakat
kadroyu daha yak›ndan inceleyince,
bu ortalaman›n daha çok transfer
edilen oyuncular›n yafllar›ndan
kaynakland›¤› ortaya ç›k›yor.
Kamerunlu  Arnand Deumi Tchani
ve Avrupa liglerinden edindi¤i
tecrübeyle flu ana dek tak›ma önemli
katk›lar sa¤layan Florin Cernat, 30
yafl üzerindeki yabanc›lar olarak,
büyük kulüplere geldikten sonra
Anadolu’ya aç›lan yabanc›lar aras›na
kat›lan Anthony Seric’in yan›nda 
yer al›yor. Ekibi Süper Lig’e tafl›yan
emektarlardan 32 yafl›ndaki
Muhammet Özdin de ekibin
tecrübesiyle birlikte yafl ortalamas›n›
da yükseltiyor. 

En genç tak›m Gençlerbirli¤i
Bu sezon 24 civar›ndaki yafl
ortalamas›yla, isminin ne kadar
yerinde konuldu¤unu gösteren
Ankara ekibinde, ilk 8 hafta itibariyle
dakika alan, 30 yafl üzerinde oyuncu
yok. Transfer dönemini hareketli
geçiren ekipte ligin en genç
oyuncular›ndan Soner Aydo¤du,
Mahmut Boz ve Özkan Karabulut’la
birlikte, profesyonelli¤e bu sezon
ad›m atan Ahmet Bu¤rahan Tuncay
da 19 yafl›nda Spor Toto Süper Lig
2010-2011 sezonu dakika
istatistiklerine geçmifl durumda.
Yurtd›fl›ndan transfer edilen
oyuncular da kimselerin fark
etmedi¤i genç yetenekler olmasalar
bile, tak›m ortalamas›n› fazla
bozmuyor. Bosna-Hersek Millî
Tak›m›’nda Saffet Susiç’le çal›flan
Ermin Zec, 22 yafl›nda Türkiye’nin
yolunu tuttu. Adriyatik k›y›lar›ndan,
H›rvatistan’dan gelen Ante Kulusic
de tak›m›n yafl ortalamas›n›
yakalayan oyunculardan bir di¤eri.
29 yafl›nda al›nan, belki de tak›m›n
en tecrübeli transferi, Yeni
Zelanda’yla yaflad›¤› Dünya Kupas›
tecrübesiyle, kimselere yenilmeden
elenen “Kiwi”lerden Shane Edward
Smeltz. 
En dengeli tak›m Trabzonspor
Yafl bak›m›ndan yapt›¤›m›z
de¤erlendirmelerde, lige iyi bafllayan
ekiplerden biri olan Trabzonspor
ciddi istatistiksel verilerle göze
bat›yor. Ligdeki di¤er tak›mlar›n yafl
da¤›l›mlar›nda standart sapma 3 ile 4
aras›nda dolafl›rken, Trabzonspor’da
bu istatistik 2.35. Yani tak›mdan
rastgele bir oyuncu ismi seçti¤inizde,
kendisinin tak›m ortalamas› olan
25.68 yak›nlar›nda yer almas›
kuvvetle muhtemel. Trabzonspor
kadrosunun belirli bir ilke
do¤rultusunda kuruldu¤unu
söylemek, say›lara bak›l›rsa çok zor
de¤il. Tak›mda süre alan oyuncular›n

birço¤u 23 ile 27
aras›na girmifl
durumda. fiu ana
dek Süper Lig
maçlar›nda 
20 oyuncusundan
faydalanan
Karadeniz ekibinde,
bu futbolculardan
17’si, bahsetti¤imiz
yafl grubu içerisine
giriyor. 
‹lk 8 hafta içerisinde
faydalan›lan en genç
oyuncu kaleci Onur
K›vrak,
Galatasaray’dan
edindi¤i deneyimleri
bu kez
Trabzonspor’un
flampiyonluk
kovalamas› için
kullanmaya
haz›rlanan Ferhat

Öztorun ya da Befliktafl’a att›¤› golle,
her sezonki “Tan›nan flans› iyi
kullanan genç oyuncu”
kontenjan›nda kendisine yer bulan
Mustafa Yumlu ve arkadafllar›,
sezonun ilerleyen bölümlerinde,
istatistiksel gerçekleri avantaja ve
puana dönüfltürmeye çal›flacak. 
En “da¤›n›k” tak›m Kayserispor 
Asl›nda gençlerle yafll›lar›n kar›fl›m›
anlam›nda kullan›lan “da¤›n›k” s›fat›
için uygun tak›mlar›n bafl›nda
Kayserispor geliyor. Y›llard›r istikrarl›
Anadolu tak›mlar› aras›nda yer alan
sar›-k›rm›z›l›lar, Ekim ay›n›n sonuna
dek forma giymifl en yafll› Süper Lig
oyuncusu Souleymanou Hamidou’yu
kadrosunda bulunduruyor. Ekip,
özellikle Juventus’tan hat›rlanan
Uruguayl› golcü Marcelo Zalayeta,
Fenerbahçe’yle büyük tak›m
tecrübesi yaflam›fl 29’luk Ali Bilgin

ya da Kayseri Erciyesspor’la Türkiye
Kupas›’nda final gören Mehmet Eren
Boyraz gibi nispeten olgun
oyunculardan faydaland›¤› gibi,
Hasan Ali Kald›r›m, Serdar Kesimal
ve Semih Aydilek gibi 21 yafl›n›
aflmam›fl gençlere de güveniyor.
Sezon bafl›ndan beri alk›fllar›
toplamak konusunda pek sorun
yaflamayan bu tak›m›n, söz konusu
de¤iflik yafl gruplar›nda kümelenmifl
futbolcu oynatma istatisti¤indeki
di¤er rakibiyse Bursaspor. 
En yafll› yabanc›lar Befliktafl’ta 
Ligdeki en yafll› yabanc› kadrosu,
29.22’lik ortalamayla Befliktafl’a ait.
fiampiyonluk hedefiyle, kariyerli
oyuncular› seçen kulüp, 34
yafl›ndaki Guti transferiyle, ligin en
yafll› yabanc›lar›ndan birine sahip
oldu. Kadrosunda ligin en genç
yabanc›lar›ndan Sammy Ndjock’un
(20) yer ald›¤› Medical Park
Antalyaspor, buna ra¤men 28’i aflan
ortalamas›yla, deneyimli yabanc›lara
flans tan›yan tak›mlardan oldu¤unu
gösteriyor. En genç yabanc› ekibini 
7 farkl› ülkeden kuran G.Birli¤i’nin
kadrosundaki en yafll› ithal oyuncu,
Yeni Zelandal› Edward Smeltz (29).

Yafl ve memleketler 

Yukar›daki verileri birlefltirerek
düflündü¤ümüzde karfl›m›za yine her
tak›mda gördü¤ümüz bir gerçeklik
ç›k›yor. Kulüplerdeki yabanc›
oyuncular, genel yafl ortalamas›n›
yükseltiyor. Bunun tek istisnas›n›
oluflturan tak›m Sivasspor. Bu biraz
da yerli oyuncular›n› yafllar› ilerlemifl
futbolculardan seçmelerinden
kaynaklan›yor. Pedriel Suarez (23) ve
Malili Suleimane Keita (24) da
ortalaman›n inmesini sa¤l›yor. Yine
bu  bölümde belirtmekte fayda var

ki, ligin yabanc› yafl
ortalamas› 26.7. Yabanc›
say›s› konusunda bafl›
çeken ülkelerden
Brezilyal›larsa,
ço¤unlukla 30’a
merdiven dayam›fl
oyunculardan olufluyor.
28’lik ortalamaya katk›da
bulunan en yafll›
oyuncunun, 33 yafl›ndaki
Fenerbahçeli Alex De
Souza’yla yine 33’lük
Gaziantepsporlu Jorginho
oldu¤unu belirtelim.
Ayr›ca Galatasarayl›
Elano Brumer (29) ve
Befliktafll› Tabata’n›n (30)
yan› s›ra Aurelio (33) ve
Mert Nobre (30) gibi
Brezilya kökenli
oyuncular›n, nispeten
ilerlemifl yaflta oldu¤unu
hat›rlatal›m. Bu tablodan
son bir özet ç›karmak
istersek; Süper Lig’deki
tak›mlar Brezilyal›lar›

genellikle 20’li yafllar›n sonlar›nda
oynatabiliyor. Galatasaray, Befliktafl
ve Fenerbahçe d›fl›nda, 30 yafl
üzerinde Brezilyal› oynatan tek
tak›m Gaziantepspor. Güney
Amerikal›lardan devam edersek;
Arjantin’den gelen oyuncular›n biraz
daha genç oldu¤unu söyleyebiliriz.
Özellikle Bursaspor’un bu yaz
yo¤unlaflt›rd›¤› tangocu harekât›ndan
sonra oluflan ekipteki dört Arjantinli
Leonel Jorge Nunez (26), Pablo
Martin Batalla (26), Federico Insua
(30), Hector Damien Steinert’in (24)
yan› s›ra, Galatasaray’›n sol beke
çare olarak düflündü¤ü Emiliano
Insua (21), Süper Lig’deki en genç
Arjantinli unvan›n› tafl›yor. H›rvat
oyuncularda a¤›rl›kl› olarak tercihler
savunmaya yap›lm›fl durumda.
Stjepan Tomas (34-Bucaspor) ve
Ante Kulusic (24-Gençlerbirli¤i)
buna güzel örnekler olufltururken,
Jerko Leko (30) gibi y›ld›zlar›
kadroya katan Bucaspor,
Portekizlileri, Senegallisi ve H›rvat
oyuncular›yla genifl yelpazede
oluflturdu¤u yabanc› profilini olgun
futbolcularla tamamlam›fl durumda.  
Afrikal› oyuncular konusunda da
göze batan, kendisine dünya
futbolunda isim yapm›fl, sözgelimi
Senegal, Kamerun, Fildifli ya da
Nijerya gibi ülkelere mensup
oyunculardan Türkiye’de kariyerini
sürdürenlerin, genellikle 30’a
yaklaflm›fl durumda olmas›. Daha
genç yaflta al›nabilen oyuncular
daha çok Kongo, Demokratik Kongo
ya da futbolda sorunlar yaflayan
Nijerya kökenli. Landry Mulemo 
(24-Bucaspor) Demokratik Kongo,
Jaycee Okunwane (25-Eskiflehirspor)
ve Emmanuel Emenike’yse 
(23-Kardemir Karabükspor) Nijerya
do¤umlu. 
Ligde yaklafl›k 2 ay› sonland›r›rken,
dönüp arkam›za flöyle bir bakmaya
çal›flt›k. Hangi tak›m›n tecrübelilerle
çal›flmaya gönüllü oldu¤unu, kimin
gençlere flans vermeyi tercih etti¤ini
görmeye gayret ettik. Yabanc›
oyuncular›n kökenlerine göz
att›¤›m›zda, 3-4 ülke ve 2-3 bölgenin
üstün geldi¤ini fark ettik. Tüm
bunlar, asl›nda maçlar oynand›kça
elde edilen verilerin sonunda
ulafl›lan istatistiklerden ibaret. Fakat
zaten esas›nda futbol da, 11’er
kifliden oynanan ve 90 dakika süren
bir oyun de¤il mi? Halbuki iki yüzü
birlefltirince, ortaya Süper Lig’e,
Türkiye’nin ve hatta dünyan›n
sosyoekonomik durumunu, k›smi
olarak gözler önüne serecek, küçük
pasajlar sunacak bir gözlük ortaya
ç›k›yor belki de. Yeryüzünde ne
olursa olsun, insan› ilgilendiren her
olay, biraz da futbolu ilgilendiriyor.
Bize de gözlüklerimizi tak›p, meflin
yuvarla¤a ve peflinden gidenlere
bakmak, yani dünyay› izlemek
kal›yor.

Almanya 39
‹stanbul 29
‹zmir 22
Ankara 19
Bursa 12
Trabzon 11
Samsun 7
Kocaeli 6
Denizli 5
Kayseri 5
Diyarbak›r 4
Sakarya 4
Sivas 4
Ayd›n 3
Belçika 3
Brezilya 3
Erzurum 3
Eskiflehir 3
Gaziantep 3
Hollanda 3
‹ngiltere 3

‹skenderun 3
Manisa 3
Yozgat 3
Zonguldak 3
Adana 2
Afyon 2
Bal›kesir 2
Bulgaristan 2
Düzce 2
Fransa 2
Gümüflhane 2
Hatay 2
Karabük 2
Konya 2
Malatya 2
Mardin 2
Mersin 2
Ni¤de 2
Tokat 2
Artvin 1
Amasya 1

Avustralya 1
Avusturya 1
Batman 1
Bayburt 1
Bingöl 1
Bolu 1
Erzincan 1
I¤d›r 1
‹spanya 1
Karaman 1
K›br›s 1
K›rklareli 1
Kütahya 1
Mufl 1
Nevflehir 1
Norveç 1
Rize 1
fianl›urfa 1
Tekirda¤ 1
Tunceli 1

Yerli Futbolcular›n Do¤um Yerleri



▼▼Ankara futbolunun önemli
oyuncular›ndan birisiydin ve 
1 y›l› aflk›n bir zamand›r da
‹stanbul’das›n. Ancak Millî Tak›m’a
seçilmene ra¤men Ankaraspor’da
yaflad›¤›n ç›k›fl› Fenerbahçe’de
sürdürebildi¤ini söyleyemiyoruz. 
▲▲Ankaraspor’da tak›m olarak iyi
bir ç›k›fl yakalam›flt›k. Bu durum
benim bireysel performans›ma da
olumlu yans›d›. Bunun üzerine,
kulübüme benimle ilgili birçok
teklif geldi. Ancak Fenerbahçe’nin
ödedi¤i bonservis bedelinin
üzerine ç›kabilen kulüp olmad›.
Sonuçta gülen taraf Fenerbahçe
oldu. Do¤ru bir karar verdi¤imi
düflünüyorum ve tak›m›mda
mutluyum. Ankaraspor’da
sergiledi¤im performans›n henüz
yüzde 50’sini Fenerbahçe’de

göstermifl de¤ilim. Bu da geçen
sezon bafl›nda ve sonunda
geçirdi¤im ameliyatlardan
kaynakland›. Sakatl›klar yüzünden
kendimi tam olarak göstermeye
f›rsat›m olmad›. Bir futbolcu ikili
mücadeleye girerken, “Acaba
omzumda bir a¤r› olacak m›?” diye
düflünürse ya da depar atarken
aya¤›na b›çak saplan›yor gibi
olursa, tabii ki verimi düfler. Ben
daha önce bu tarz sakatl›klar› hiç
yaflamam›flt›m. Fenerbahçe’deki 
ilk y›l›mda, üstelik bir sürü insan
benden çok fley beklerken bafl›ma
ilk defa böyle bir flanss›zl›k geldi. 
▼▼Ankaraspor’un oyun tarz› gere¤i
topla daha fazla bulufluyordun.
Ama Fenerbahçe’de oyun kurucu
pozisyonunda Alex oynad›¤› için
tam anlam›yla ayn› pozisyonda

TamSaha 27TamSaha26

Altyap› e¤itimini
Almanya’da al›p

Ankaraspor’da y›ld›z›n›
parlatt›. Geçti¤imiz
sezondan bu yana

Fenerbahçe’nin
oyuncusu. 

Yaflad›¤› sakatl›klar
nedeniyle bir türlü

performans›n› sahaya
yans›tamamaktan

flikâyetçi ve geçen ay bir
kez daha b›çak alt›na

yatt›. Ancak yetenekleri
o derece üst düzeyde

ki, A Millî Tak›m teknik
ekibinin gözünden de

kaçm›yor. Orta sahan›n
her bölgesinde forma

giyebilecek kadar
hünerli olsa da belli bir

mevkide oynaman›n
kendisini gelifltirmek

aç›s›ndan daha faydal›
olaca¤›n› düflünüyor.

Altyap› e¤itimini
Almanya’da al›p

Ankaraspor’da y›ld›z›n›
parlatt›. Geçti¤imiz
sezondan bu yana

Fenerbahçe’nin
oyuncusu. 

Yaflad›¤› sakatl›klar
nedeniyle bir türlü

performans›n› sahaya
yans›tamamaktan

flikâyetçi ve geçen ay bir
kez daha b›çak alt›na

yatt›. Ancak yetenekleri
o derece üst düzeyde

ki, A Millî Tak›m teknik
ekibinin gözünden de

kaçm›yor. Orta sahan›n
her bölgesinde forma

giyebilecek kadar
hünerli olsa da belli bir

mevkide oynaman›n
kendisini gelifltirmek

aç›s›ndan daha faydal›
olaca¤›n› düflünüyor.Özer HurmacıÖzer Hurmacı

de¤ilsin. Bu konuda bir s›k›nt›n var m›?
▲▲fiimdilik yok. Sonuçta ben yine ayn› Özer’im.
Sadece Fenerbahçe’deki oyun tarz›m daha özverili
olmay› gerektiriyor. Her ne kadar ça¤dafl futbolda
yeri olmasa da bir tak›mda en fazla 1-2 oyuncu tak›m
savunmas›ndan eksik kalabilir. Buna üçüncü veya
dördüncüyü katamazs›n›z. Ankaraspor’dayken
arkadafllar›m benim yerime koflup, mücadele
ediyordu. Böylelikle ben daha diri kal›yor ve toplar›
daha etkili kullanabiliyordum. Yeteneklerimi orada
daha fazla gözler önüne serebiliyordum. Bunu
Fenerbahçe’de de zaman zaman gerçeklefltirdim.
Ama bahsetti¤im nedenlerden
ötürü bunun süreklili¤i olmad›. 
▼▼Baz›lar› seni “Fenerbahçe’nin
Arda Turan’›” olarak tan›ml›yor
ve aran›zda sürekli k›yaslamalar
yap›l›yor. Sence böyle bir
k›yaslamaya gerek var m›? 
Yoksa “Arda Arda’d›r, Özer de
Özer’dir” mi demek lâz›m?
▲▲Bence böyle k›yaslamalar
yapmak yersiz. Arda, Galatasaray
tak›m›n›n kaptan›. Genç yaflta çok
büyük sorumluluklar alm›fl

yetenekli bir futbolcu. Ben kendimi her zaman Özer
olarak gördüm. O da Arda.

Aykut Hocayla çal›flmak bulunmaz nimet

▼▼Aykut Kocaman seni Ankaraspor’da vitrine
ç›kartan kifliydi. Fenerbahçe’ye transferinde etkisi ne
kadard›? 
▲▲Bana forma flans› veren, özgüven yükleyen ve
kiflisel geliflimime en çok katk›y› sa¤layan Aykut
Hocad›r. Bu sene onunla birlikte beflinci sezonumu
geçiriyorum. Fenerbahçe’ye gelirken flüphesiz Aykut

Hocan›n çok etkisi oldu. Sonuçta
benim geliflimimi en iyi bilen kifli
oydu. Onu dinleyerek ve onun
önerdiklerini yaparak bu geliflimi
gösterdi¤imi söyleyebilirim. Benim
için Fenerbahçe’de tekrar onunla
birlikte çal›flabilmek büyük bir flans.
Hatta bulunmaz bir nimet
diyebilirim. 
▼▼Kendisini en yak›ndan tan›yan bir
oyuncu olarak Aykut Hocan›n
teknik adaml›¤›ndan ve insani
iliflkilerinden söz eder misin? 

Türker Tozar

Sahadaki yerimi   bir bilebilsemSahadaki yerimi   bir bilebilsem Bazen kendime “Bir yerimi bilsem,
orayı bellesem” diyorum. Sonuçta her

pozisyon ayrı bir konsantrasyon
gerektiriyor. Arkanda ve yanında
oynayan futbolcuya göre kendini

ayarlaman gerek. Sağ ve sol bekte
kim varsa ona göre pozisyon almak

durumundayım. 

Eğer yedeksem, o gün oynayacak
arkadaşlarımı soyunma odasında en
iyi şekilde motive ederim. Ben iyi bir
takım oyuncusuyum. Hiçbir zaman,

“Niye bu arkadaşımın yerine
oynamıyorum” demem. Yedek

kaldığım zaman üzülürüm ama bunu
kimseye yansıtmam. 

Alex’i ayrı bir yere koymalıyız.
Ayağıma 20 dakika top gelmediği

zaman sabırsızlanır ve oyundan
soğurum. Ama o ayağına uzun süre

top değmese bile ilk dokunuşunda gol
atabiliyor. İş disiplinini ve yaptığı

kaptanlığı çok beğeniyorum. İnşallah
ben de onun gibi bir kaptan

olabilirim. 

Gözlerim sürekli Zidane ve
Ronaldo’daydı. Hangi hareketleri
yaparlar, nasıl daha rahat adam
eksiltirler diye merakla izlerdim.

Bunları önce antrenmanlarda, sonra
da maçlarda denemeye başladım. 

Şu an ağırlığımı takımda tam
hissettiremediğim için şimdilik bunlara

maçlarda yer veremiyorum.

Daum’un gözüne girmek 60 katlı bir
plazanın en üst katına merdivenle

çıkmak gibi bir şeydi. Bunu
başarabildiğim için kendimle gurur

duyuyorum. Fakat omzum çıkınca
performansım bir hayli geri gitti. 
İki maç iyi oynayıp daha sonra 
6 maç yatan futbolculardan biri

olmayı hiçbir zaman istemem.

Takım arkadaşlarımla birlikte dışarıda
yemek yemekten hoşlanıyorum.
İstanbul’un en güzel kısmı olan

Boğaz’da olmayı, tavla oynamayı
seviyorum. Küçük şeylerden mutlu

olabiliyorum, büyük beklentiler içinde
değilim. Yani bir gün Boğaz’da jet-ski

ile tur atayım gibi bir hevesim yok!

Fenerbahçe gibi büyük bir
camiadayım. Neden ilerde

Avrupa’nın ilk üç büyük camiasından
bir tanesinde olmayayım? 

Çalışıp, kendimi geliştirip onlardan
birine transfer olabilirim. 

Bunu yapmaya çalışacağım. 
İyice kendimi kanıtladıktan sonra

takımımın kaptanı olabilirim. 

Performansımın
yüzde 50’sini

Fenerbahçe’de
göstermiş

değilim. Bu da
geçirdiğim

ameliyatlardan
kaynaklandı. Bir

futbolcu ikili
mücadeleye

girerken, “Acaba
omzumda ağrı

olacak mı?” diye
düşünürse ya da

depar atarken
ayağına bıçak

saplanıyor gibi
olursa, tabii ki

verimi düşer. 

Fenerbahçe’deki
oyun tarzım

daha özverili
olmayı

gerektiriyor.
Ankaraspor’da

arkadaşlarım
benim yerime

koşup, mücadele
ediyordu.

Böylelikle ben
daha diri kalıyor

ve topları daha
etkili

kullanabiliyordum.
Ama

Fenerbahçe’de
bunu her zaman
gerçekleştirmek
mümkün değil. 

Aykut Hocanın
yüzüne baktığın

zaman dürüst
olduğunu

anlıyorsun.
Ancak bazen
ona bakarken

veya hoca
konuşurken ben

bile korkuyorum.
Teknik

adamlığına
gelirsek, bizden

ayağa pas
yapmamızı,
oyunu rakip

sahaya
yıkmamızı ve

yeteneklerimizi
orada bir araya

getirip
oynamamızı

istiyor.



▲▲Onunla 5 y›l geçirdi¤im için bu
soruya rahatl›kla cevap verebilirim.
Aykut Hocan›n yüzüne bakt›¤›n
zaman dürüst oldu¤unu anl›yorsun.
Ancak bazen ona bakarken veya
hoca konuflurken ben bile
korkuyorum. Teknik adaml›k k›sm›na
gelirsek, bizden aya¤a pas
yapmam›z›, oyunu rakip sahaya
y›kmam›z› ve yeteneklerimizi orada
bir araya getirip oynamam›z› istiyor.
Sezon ilerledikçe bu konuda daha
iyi olaca¤›m›z› düflünüyorum. 
Çünkü tak›m olarak henüz o k›vama
gelmedik. ‹nflallah ileride ben de
Aykut Hoca gibi olurum.
▼▼Oldukça farkl› bir orta saha
oyuncusu oldu¤un söylenebilir.
Kanatlarda, ortada, hatta bazen
forvet ikilisinde bile
oynayabiliyorsun. Bu görevlerin
alt›ndan kalkabilmek için hangi
yeteneklere sahip olmak gerekiyor?
▲▲Altyap›dan gelen bir e¤itim
meselesi bu. E¤er biraz yetenekliysen
ve bunu tak›m oyunu içerisinde
kullanabiliyorsan, birçok pozisyonda
oynayabilirsin. Tak›m› ve
arkadafllar›n› iyi tan›man da gerekli.
Peki, bir oyuncunun birden fazla
mevkide oynamas› her zaman iyi
mi? Bazen de¤il. Bazen kendime
“Bir yerimi bilsem, oray› bellesem”
diyorum. Sonuçta her pozisyon ayr›
bir konsantrasyon gerektiriyor.
Arkanda ve yan›nda oynayan
futbolcuya göre kendini ayarlaman
gerek. Mesela sa¤ aç›kta oldu¤um
zaman Gökhan a¤abeye göre
oynamam gerekiyor. Sa¤ ve sol
bekte kim varsa ona göre pozisyon
almak durumunday›m. 

Sa¤ aç›kta daha verimliyim

▼▼En verimli oldu¤unu düflündü¤ün
bölge hangisi?
▲▲‹ster aç›k, ister orta saha, isterse
forvet arkas› olsun, sahan›n içinde
oldu¤um sürece mutluyum. Her
zaman elimden gelenin en iyisini
yapmaya çal›fl›r›m. Ama en verimli
oldu¤um pozisyon sa¤ aç›k. Bunu
Aykut Hoca da biliyor. Bir
pozisyonda sürekli oynad›¤›n
takdirde en üst noktaya ç›kabilirsin
diye düflünüyorum. 
▼▼“Sahada oldu¤um müddetçe
problem yok” dedin. Ya yedek
beklemek? Yeterince sab›rl› m›s›n?
▲▲Elimden geldi¤ince sab›rl› olmaya
çal›fl›yorum. E¤er yedeksem, maça
ilk on bir ç›kacak arkadafllar›m›
soyunma odas›nda en iyi flekilde
motive etmeye özen gösteririm. 
Her zaman söyledi¤im gibi, ben iyi
bir tak›m oyuncusuyum. Hiçbir
zaman, “Niye bu arkadafl›m›n yerine
oynam›yorum” demem. Yedek
kald›¤›m zaman üzülürüm ama bunu
ne teknik direktörüme ne de tak›m
arkadafllar›ma yans›t›r›m. 
▼▼Genç bir oyuncu olarak hâlâ

geliflime aç›ks›n. Bu anlamda
kendinde tamamlaman gereken
hangi eksikleri görüyorsun?
▲▲Bir kere ben kendimi genç oyuncu
olarak görmüyorum. 24 yafl›ndaki
oyuncu genç de¤ildir art›k. 100’ün
üzerinde lig maç› oynayarak biraz
daha tecrübe kazand›m. Geliflim her
yaflta olabilir, ben 34 yafl›nda bile
kendimi gelifltirebilirim. Futbolcu,
kendisini oynaya oynaya
gelifltirebilir, baz› hatalar› yapa yapa
anlar, baz› paslar› vere vere onun
do¤ru pas oldu¤unu fark eder. Ben
içimdeki potansiyeli sahaya daha
çok yans›tma anlam›nda kendimi
gelifltirece¤imi düflünüyorum. Bunun
k›sa m› yoksa uzun bir süre içinde
mi olaca¤›n› benim oynayaca¤›m
maçlar gösterecek.

Alex gibi bir kaptan 
olmak isterim

▼▼Alex’in seninle ilgili övgü dolu
sözleri var. Zaman zaman birlikte
özel çal›flmalar yapt›¤›n›z› da
biliyoruz. Bir tür usta-ç›rak iliflkisi
mi sizinki ve sana ne gibi katk›lar›
oluyor?
▲▲Bence yetenekli futbolcular› bir
kenara ay›rd›¤›m›zda, onlar›n içinde
Alex’i de ayr› bir yere koymal›y›z.
Çünkü ço¤u futbolcu onun gibi
oynayamaz. 20 dakika boyunca
benim aya¤›ma top gelmedi¤i zaman
sab›rs›zlan›r›m, belki de oyundan
so¤urum. Ama o öyle de¤il. Aya¤›na
uzun süre top de¤mese bile ilk
dokunuflunda gol atabiliyor. 
33 yafl›nda ve çok iyi bir
profesyonel. Onun ifl disiplinini ve
yapt›¤› kaptanl›¤› çok be¤eniyorum.
‹nflallah ben de onun gibi bir kaptan
olabilirim. Bizimle birlikteyken
ondan kapabildi¤imiz kadar çok fley
kapmal›y›z. Bizimkisi tam bir 
usta-ç›rak iliflkisi de¤il. Birkaç kez
beraber serbest at›fl çal›flm›flt›k.
Ayr›ca, bazen Alex’le birlikte
oynad›¤›m›z zaman yer
de¤ifltiriyoruz. Bu da rakibin kafas›n›
kar›flt›r›yor. Onun gibi bir 10 numara
ile oynad›¤›m zaman benim
futboluma da katk› yap›lm›fl oluyor.

▼▼Senin çal›m stillerinde farkl›
dünya y›ld›zlar›n›n izleri
görünüyor. Geçmiflte takip
etti¤in oyuncular›n stillerini
çal›flt›¤›n› söyleyebilir miyiz?
Ya da halen maçlar› bu
anlamda izliyor musun?
▲▲Ben zaten maçlar› izlerken,
oyunun geneline de¤il de
futbolculara odaklan›yordum.
Sürekli gözlerim Zidane ve
Ronaldo’dayd›. Hangi
hareketleri yaparlar, nas›l daha
rahat adam eksiltirler diye
merakla izlerdim. Bunlar› önce
antrenmanlarda, sonra da
maçlarda denemeye bafllad›m.
Bu tarz hareketleri bir maçta 
2-3 kere yap›yordum. fiu an
a¤›rl›¤›m› tak›mda tam
hissettiremedi¤im için flimdilik
bunlara maçlarda yer
veremiyorum. Geçmiflte ayn›
hareketleri benzer rakiplere
karfl› yapt›¤›m için kendime
güvenim var. Sa¤l›¤›m izin
verdi¤i sürece bu tür
hareketleri deneyece¤im.
Denemezsem, kendi
yeteneklerime ihanet etmifl
olurum. Özgüvenin tam
olmad›¤› zaman da bu tür
hareketleri yapman
s›n›rlan›yor. Bu bak›mdan,
futbolcu için en önemli
fleylerden bir tanesi özgüven
diyebilirim.
▼▼Fenerbahçe’nin çok fley
bekledi¤i bir oyuncusun ama
geçen sezon sakatl›k ve baflka
nedenlerle çok fazla oynama
f›rsat› da bulamad›n. Bu bir y›l
içinde neler yaflad›¤›ndan söz
eder misin?
▲▲Geçti¤imiz sezonun bafl›nda yeni
hocam›z Christoph Daum göreve
gelmiflti. Onun gözüne girmek 
60 katl› bir plazan›n en üst kat›na
merdivenle ç›kmak gibi bir fleydi.
Bunu baflarabildi¤im için kendimle
gurur duyuyorum. Kendimi ona
göstermek oldukça zor oldu ama
sonra öyle be¤endi ki, bana omzum
y›rt›k halde bile forma verdi. Bundan
dolay› özgüvenim çok yükseldi fakat

Bursaspor maç›nda omzum ç›k›nca
performans›m bir hayli geri gitti.
Baz› maçlarda iyi oynay›p hem gol
att›m hem de att›rd›m. Yine de
istedi¤im düzeye ulaflamad›m. 
Neler yapabilece¤imi herkese
göstermifl olsam da bunun
devaml›l›¤› olmas› gerekiyor.
Performans›m› bütün sezona yaymak
istiyorum. ‹ki maç iyi oynay›p daha
sonra 6 maç yatan futbolculardan
biri olmay› hiçbir zaman istemem.
▼▼Sakatl›klar›n ard›ndan geri
dönüflünde bu sezon taraftarlar›n da
sana çok toleransl› bakmad›klar›n›
görüyoruz. Koflmana ve mücadele
etmene herkes sayg› duyuyor ama
özellikle pas hatalar›ndan
flikâyetçiler. Bu elefltirilere nas›l bir
cevap vermek istersin?
▲▲Herkesin elefltirilerine sayg›
duyar›m ama bir futbolcuyu
elefltirmek bu kadar basit olmamal›.
Tüm meslektafllar›m› kastederek
söylüyorum, 1-2 maçla
de¤erlendirme yap›lamaz. Elefltiri
yapmadan önce futbolcuya belirli bir
zaman vermek lâz›m. Yorumcular da

dikkatli olmal›. Sonuçta futbolcuyu,
futbolu daha az

bilen insanlar›n
önünde
konufluyorlar.

Baz› fleyler çok negatife
çekilirse, halk›m›z da buna ayak

uydurur. Bu sezon sadece
Trabzonspor maç›nda 90 dakika
oynayabildim. Ard›ndan Befliktafl
maç›n›n ikinci yar›s›nda forma
giydim. Bundan sonra da 
Almanya-Türkiye maç›n›n
tamam›nda oynad›m. fiu noktaya
gelmek istiyorum; tak›m
arkadafllar›m haz›rl›k maçlar›n› da
dâhil edersek 15-16 maç oynam›fl
durumda. Benim oynad›¤›m maç
say›s› ve ald›¤›m süre ise ortada.
Elefltiri yaps›nlar da neye göre
yap›yorlar, onu bilemiyorum.
B›raks›nlar da bir maç
kondisyonumu, kuvvetimi yerine
oturtay›m. Ondan sonra elefltirmeye
bafllas›nlar. Geçen sezon fazla kritik
edilmedim çünkü uzun süreli bir
sakatl›¤›m oldu. fiimdi yeni bir
sakatl›k yafl›yorum. Bu sakatl›¤›
atlatt›ktan sonra önümüzdeki 5-6
haftal›k süreçte de kötü oynarsam,
beni sonuna kadar elefltirebilirler.
Buna haklar› olur. Befl haftada bir
maça ç›karsam da zaten ben
kendimi elefltiririm. Sürekli
oynayabildi¤im zaman büyük
geliflmeler gösterece¤ime eminim.
Çok maç yapmak önemli.
▼▼Üzerindeki elefltirilerin
yo¤unlaflt›¤› bir dönemde seni Millî
Tak›m kadrosunda gördük. Galiba
bu, senin yeteneklerine olan inanc›n
bir göstergesiydi. Ay-y›ld›zl›
formayla hem de kritik bir dönemde
buluflmak senin aç›ndan neleri
de¤ifltirdi?

▲▲Bir oyuncu için Millî Tak›m’dan
daha üst bir kategori yok. A Millî
Tak›m’a gelmek her futbolcunun
hayalidir. Her zaman kendimi
Türkiye’nin en iyi futbolcular›
aras›nda gördüm. Sergileyece¤im
performansla bunu kan›tlamam
gerekiyor. Almanya maç›nda ilk kez
A Millî oldum. Önümüzdeki
dönemde çok daha iyi olaca¤›ma
inan›yorum. 
▼▼Sakatl›¤›n nedeniyle
Fenerbahçe’nin Gençlerbirli¤i ile
oynad›¤› maç›n kadrosunda yoktun.
Ama sonra Millî Tak›m’a seçildin.
Bu durum kafalarda baz›
kar›fl›kl›klara yol açt›. Senin için
“Fenerbahçe’de oynamad›, Millî
Tak›m’a gitti” yorumlar› yap›ld›. ‹flin
asl›n› senden dinlemek isteriz.
▲▲Gençlerbirli¤i maç›ndan önce arka
adalemde bir sertlik vard›. Üzerine
gidildi¤i takdirde adalenin
y›rt›lmas›na neden olabilecek ciddi
bir sakatl›kt›. Bu nedenle, Aykut
Hoca, doktorun tavsiyelerini de
dikkate alarak beni kadroya almad›.
Normalde Pazartesi günü tak›mla
çal›flmalara bafllayacakt›m, Millî
Tak›m’a seçilince orada bafllam›fl
oldu. San›r›m bulan›kl›¤› giderdik. 
▼▼Almanya yenilgisi ile ilgili tak›m
ad›na bir özelefltiri yapsan neler
söylersin? 
▲▲Öncelikle maça kötü
bafllamad›¤›m›z› söyleyeyim.
Karfl›laflman›n ilk 15-20 dakikas›
bizim aç›m›zdan gayet iyiydi. 
Tam topa sahip olmaya bafllad›¤›m›z
dakikalarda Servet a¤abey flanss›z bir
flekilde sakatland› ve saha
kenar›ndaki tedavisi befl dakikaya
yak›n sürdü. Bir adam eksik
oynaman›n verdi¤i dezavantajla

mecburen -belki de içgüdüsel
olarak- geri çekildik. O arada da
Almanya çok s›k duran top kulland›.
Bu durum bizi iyice geriye itti. 
‹lk yar›y› 1-0 kapatmam›z kabul
edilebilir, telafi edilebilirdi. ‹kinci
yar›da 1-1’i yakalayacak pozisyonu
da bulduk. Yine 10-15 dakika süren
iyi bir bask›m›z oldu ama skor 2-0
olunca oyundan bir hayli düfltük. 
Bu bize, A Millî Tak›m oyuncular›na
hiç yak›flmad›. 2-0’l›k sonuç olsa
bile, en kötüsü üçüncü golü
yemememiz lâz›md›. 1-0 kaybetsek,
vicdan›m daha rahat olabilirdi ama
3-0 kaybetmek aç›kças› zoruma gitti. 
▼▼Avusturya ve Belçika’y› da göz
önünde tutarak gruptaki flans›m›z›
nas›l görüyorsun?
▲▲Maç maç düflünmemiz gerekiyor.
En önemlisi bu. O zaman
önümüzdeki her rakibi yenebilecek
güçteyiz. O zamanki aday kadronun
havas›na da ba¤l› bir durum olsa da
Almanya’y› Türkiye’de
oynayaca¤›m›z maçta yenece¤imize
inan›yorum. Hem kendime hem de
tak›m arkadafllar›ma bu konuda
güveniyorum. Yeter ki Azerbaycan
gibi baflka kay›plar›m›z olmas›n. 
Son maçlara kadar Almanya ile kafa
kafaya getirdi¤iniz zaman, onlar da
Türkiye’ye korkarak gelecektir. 
Grup birincili¤i de ikincili¤i de
olas›l›k dâhilinde. 
▼▼Hiddink’in geliflinin ard›ndan 
Millî Tak›m›m›z›n oyun anlay›fl›nda
nas›l de¤ifliklikler oldu¤unu
düflünüyorsun?
▲▲Benim bu konuda bir yorum
yapmam yanl›fl olur. Tak›mda uzun
süredir yer alan a¤abeylerimiz bu
soruyu daha iyi yan›tlar, sonuçta ben
yeni millî oldum. Hiddink’in
tak›m›m›z›n bafl›nda olmas›n›
kendim için büyük bir avantaj olarak
görüyorum. Bence ülkemizin onun
gibi birisine ihtiyac› vard›. Hem
tecrübeli hem baz› konular› aflm›fl,
elefltiriler yo¤unlaflsa bile bunlar›
kafaya takmayacak bir insan oldu¤u
için böyle düflünüyorum. Onun
sistemini iki maçta oturtmas›n›
beklememeliyiz. 1 y›ll›k süreç içinde
daha mant›kl› yorumlar
yap›labilece¤ini düflünüyorum.  

Fenerbahçe’de oynuyorsan
kendine dikkat edeceksin

▼▼Türk futbol tarihi ‹stanbul’un
yuttu¤u oyuncularla dolu. Ancak
senin burada geçirdi¤in 1 y›l
boyunca profesyonelli¤e ayk›r› tek
bir hareketini bile görmedik. Bu
konuda oldukça bilinçlisin san›r›m. 
▲▲Bilinçli olmak mecburiyetindeyiz.
E¤er bir futbolcu Fenerbahçe gibi
Türkiye’nin en büyük tak›mlar›ndan
bir tanesinde oynuyorsa gerek saha
içindeki gerekse saha d›fl›ndaki
hareketlerine dikkat edecek. Çünkü

11-12 yafl›ndaki çocuklar bizi örnek
al›yor. Biz d›flar›da neler yaparsak,
onlar da onu yapmak isteyecek.
‹stanbul için dünyan›n en güzel flehri
diyebilirim. Bu güzelli¤i nas›l
kulland›¤›n, senin orada nas›l
yaflad›¤›na ba¤l›. ‹zin gününde d›flar›
ç›kabilirsin tabii. Ama bunu da
efendi flekilde, adaba uygun yapman
lâz›m. Arkanda kötü bir düflünce
veya iz b›rakmaman gerekir.
‹stanbul’un hayat› deniyor ama
Ankara’n›n gece hayat›na da
benziyor. Küçüklükten beri bu
e¤itimi alm›flsan hiçbir fley seni
etkilemez. Önemli olan senin
karakterin.
▼▼‹stanbul’daki günlerin nas›l
geçiyor, futbolun d›fl›nda kalan
zamanlar›nda neler yap›yorsun?
▲▲Ailem burada oldu¤u zaman
onlarla olmay› seviyorum. Yaln›z
oldu¤umda ise tak›m arkadafllar›mla
birlikte d›flar›da yemek yemekten
hofllan›yorum. ‹stanbul’un en güzel
k›sm› olan Bo¤az’da olmay›, tavla
oynamay› seviyorum. Küçük
fleylerden mutlu olabiliyorum, büyük
beklentiler içinde de¤ilim. Yani bir
gün Bo¤az’da jet-ski ile tur atay›m
gibi bir hevesim yok!
▼▼Maç sonunda sana uzat›lan
mikrofonlara çok net ve düzgün
cümlelerle yorumlar yap›yorsun. 
Bu durum futbolcularda çok da
fazla rastlad›¤›m›z bir fley de¤il. 
Bu konudaki fark›n› neye borçlusun?
▲▲Al›fl›yorsun ve belirli bir süre sonra
kendini gelifltiriyorsun, tecrübe
kazan›yorsun. Türkiye’ye geldi¤im
zaman ilk yapt›¤›m röportajlara
bakarsak hep beraber güleriz. 
O zamanlar Türkçem de iyi de¤ildi.
fiimdi biraz daha gelifltirdim.
Söyleflilerde mant›kl› ve ak›ll›
cevaplar vermek gerekiyor. “Bu maç›
unuttuk. Önümüzdeki maçlara
bakaca¤›z” gibi politik cevaplar
d›fl›nda bilgiler de vermek lâz›m. 
O gün saha içinde neler yap›ld›?
Rakibe üstünlük sa¤lanabildi mi?
Sa¤lanamad›ysa neden? 
Bir futbolcunun bunlar› görüp,
d›flar›yla paylaflabilmesi önemlidir. 
▼▼Bundan sonraki hedeflerin neler? 
▲▲Küçüklü¤ümden beri hedeflerim
hep büyük oldu. Yafl›m büyüdükçe
bunlar küçülmedi. fiu an Fenerbahçe
gibi büyük bir camiaday›m. 
Neden ilerde Avrupa’n›n ilk üç
büyük camias›ndan bir tanesinde
olmayay›m? Çal›fl›p, kendimi
gelifltirip onlardan birine transfer
olabilirim. Bunu yapmaya
çal›flaca¤›m. ‹yice kendimi
kan›tlad›ktan sonra tak›m›m›n
kaptan› olabilirim. A Millî Tak›m’›n
sürekli oynayan isimlerinden biri
haline gelip, sonra Avrupa’ya
transfer olup Türk futbolu ve
futbolcusunu orada temsil etmeyi 
istiyorum.

Roberto Carlos’un verdi¤i ders! 
Roberto Carlos’un Real Madrid’de oynad›¤› dönemde yata¤›m›n üzerinde

bulunan posterlerden bir tanesi kendisine aitti. Ankaraspor’da oynarken
bir Fenerbahçe maç›nda kendisiyle tart›flt›m. Bana sinirli flekilde bir fleyler

söyleyince ben de bizim Brezilyal› futbolculardan ö¤rendi¤im birkaç
Portekizce kötü sözle karfl›l›k verdim. Tabii çok flafl›rd›. Aradan 6 ay

geçmeden Fenerbahçe’ye transfer oldum. Aya¤›mdan ameliyat olduktan
sonra bir gün tedavi odas›nda yat›yorum. Roberto Carlos’la henüz

tan›flmam›fl›z. Odaya geldi, bana inan›lmaz s›cak davrand›. “Hele bir
iyilefl, senin kulaklar›n› çekece¤im” dedi. Sonra kendisiyle konufltum,

“Maç içinde böyle fleyler olur, normal” dedi. Daha sonra kendi kendime
dedim ki, “Odamda posteri as›l› adama neler söyledim. Bana hiç

yak›flmad›.” Real Madrid’de 10 y›l oynayan bir Türk futbolcusu böyle
mütevaz› olabilir miydi acaba?
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Baflar›n›n s›rlar›...Baflar›n›n s›rlar›...
DDüünnyyaa  KKuuppaass››  AAnnaalliizzii  

F
IFA’n›n 2010 Dünya Kupas›na
iliflkin teknik yay›nlad›¤› teknik
raporda “taktik analiz”,

“trendler”, “baflar›n›n anahtar›”,
“hakemler” gibi konular
de¤erlendirildi. 2010 Dünya
Kupas›’nda baflar›l› olan tak›mlar›n
saha içerisinde esnek bir oyun
anlay›fl›na sahip olmas›n›n en önemli
unsurlardan biri oldu¤u belirtiliyor
söz konusu raporda. ‹spanya,
Almanya, Uruguay, Gana, Brezilya,
Arjantin ve Birleflik Devletler’in
oynad›klar› maçlarda tak›m uyumu,
futbolcular›n teknik kapasitelerini
sahaya yans›tmalar› ile ön plana
ç›kt›¤› ifade ediliyor.
Dünya Kupas›’nda baflar›l› olan
tak›mlar›n bir özelli¤i de bitirici ve
gol yollar›nda etkili forvet
oyuncular›na sahip olmalar›. 

Bu duruma en iyi örnek Diego
Forlan ve Luis Suarez gibi iki önemli
hücum oyuncusuna sahip Uruguay.
Güney Amerika temsilcisi yar› finale
kadar yükselmesini forvet hatt›ndaki
bu iki oyuncusunun yeteneklerine ve
att›¤› gollere borçluydu. Güney
Afrika’daki Dünya Kupas›’nda ayr›ca
özel yetenekleri olan futbolcular›n
önemi de bir kere daha anlafl›ld›.
Sekiz-dokuz oyuncunun topun
arkas›nda oynad›¤› modern futbolda
birebir adam geçebilen ve att›klar›
paslarla rakip futbolcular› oyundan
düflüren futbolcular da tak›mlar›n›n
baflar›lar›nda büyük paya sahipti.

Dizilifller 

Dünya Kupas›’nda mücadele eden
tak›mlar›n ço¤u dörtlü defans› tercih

etti. Sadece Yeni Zelanda, Cezayir
ve fiili üçlü defansla oynad›. Bu üç
ekipten Yeni Zelanda turnuvaya
nama¤lup veda etti. fiili ise ikinci
tura yükseldi. 32 tak›mdan 10’u
klasik 4-4-2 dizilifliyle sahaya ç›kt›.
Genelde bu diziliflte en önde yer
alan forvet ikilisinden biri orta
sahaya daha yak›n oynuyordu.
‹ngiltere, Birleflik Devletler ve
Paraguay bu anlay›fl›n en
karakteristik temsilcileriydi. 
Arjantin dörtlü baklava orta sahas›
ile mücadele ederken, Dunga’n›n
Brezilyas›, teknik adam›n karakterini
sahaya yans›t›rcas›na iki defansif orta
saha oyuncusu ile oynuyordu.
Turnuvan›n sürpriz tak›m› Gana,
defans dörtlüsünün önündeki iki
defansif orta saha oyuncusuna ek
olarak hücumda kendini gösteren

üçlü orta sahas›ndan savunmada da
yard›m ald›. Oyunun her iki yönünü
de oynayabilen bu üçlü orta sahan›n
baflar›s› Gana’n›n da baflar›s›n›n
anahtar›yd›.
Turnuvada hücumda etkin olmak
isteyen ve bunun için de 4-3-3
diziliflini tercih eden ekiplerden
Meksika ve Japonya oynad›klar›
futbolla takdir toplasa da ikinci
turdan öteye gidemedi. Bu iki
tak›m gibi 4-3-3’ü benimseyen
Kamerun ise istedi¤ine ulaflamad›
ve galibiyet alamadan Dünya
Kupas›’na veda etti. 
Güney Afrika’daki Dünya
Kupas›’na iliflkin ilginç notlardan
biri yar› finale kalan tak›mlardan
sadece Uruguay’›n 4-4-2 diziliflini
uygulamas›yd›. Yar› finalde
mücadele eden di¤er tak›mlar,
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Hollanda, Almanya ve ‹spanya ise
4-2-3-1’yi tercih etmiflti. 
Bu üçlüden Hollanda, zaman
zaman 4-3-3 dizilifline de
dönebiliyordu. Avrupal›lar›n tercih
etti¤i bu diziliflte kilit rolü defans›n
önündeki iki orta saha oyuncusu
oynuyordu. Bu iki defansif orta
saha oyuncusu savunmaya yard›m
için daima savunmay› göz önünde
tutabildikleri gibi, tak›mlar›n›n
ataklar›na da joker olarak
kat›labiliyorlard›.

Turnuvadaki önemli
faktörler 

FIFA’n›n teknik raporunda Dünya
Kupas›’ndaki önemli faktörlerden de
bahsedilmifl. Mental ve fiziksel
haz›rl›k en önemli faktörlerden biri.
Turnuvada mücadele edecek
futbolculardan ne kadar›n›n kulüp
tak›mlar›nda geçirdikleri sezonun
ard›ndan kendilerini Dünya
Kupas›’na haz›rlayabilmifl olmalar›

ekiplerin baflar›s›nda
büyük rol oynuyor.
Bunun yan› s›ra
tak›mlar›n üzerindeki
beklentinin oluflturdu¤u
bask› da Dünya
Kupas›’nda elde edilen
baflar› da önemli bir
etken. ‹talya, Fransa,
‹ngiltere ve Brezilya gibi
ekipler kupa bafllarken
elde edecekleri baflar›ya
iliflkin beklentileri
karfl›layamad›.
Turnuvadaki sürprizler ve
floklar da kendinden
oldukça fazla bahsettirdi.
‹talya ve Fransa’n›n grup
maçlar› sonucunda

kupaya veda etmesi, ‹ngiltere’nin
ikinci turda elenmesi, 2010 Dünya
Kupas›’n›n en büyük floklar›yd›.
Buna karfl›n Yeni Zelanda, Slovakya,
fiili, Paraguay ve Gana sergiledikleri
performansla turnuvan›n sürprizleri
oldu. 
Tak›mlar›n oyuna bafllad›klar›
stratejileri maç›n durumuna göre
de¤ifltirebilmeleri de Güney
Afrika’daki turnuvan›n dikkate
al›nmas› gereken faktörlerinden
biriydi. Brezilya’n›n öne geçmesine

karfl›n Hollanda’n›n Güney
Amerikal› rakibini elemesi stratejileri
do¤ru uygulamak aç›s›ndan kupan›n
en önemli örneklerindendi. 

Gençler ve ilk golü 
atanlar kazand›

Güney Afrika’daki Dünya Kupas›’n›n
dikkate de¤er noktalar›ndan biri de
kadrolar›n gençleflmesiydi. Güney
Afrika’da yar› finale kalan tak›mlar›n
yafl ortalamas›, 2006 Dünya
Kupas›’nda yar› final oynayan
tak›mlar›n yafl ortalamas›ndan iki yafl
daha gençti. 
Futbolun en büyük
organizasyonunda öne ç›kan bir
baflka nokta, turnuvada mücadele
eden bütün ekipler zaman zaman
adam adama savunmay› tercih etse
de maçlar›n büyük bölümünde alan
savunmas› yap›ld›. Brezilya,
Almanya, ‹spanya ve Gana gibi
ekipler güçlü defanslar›yla ön plana
ç›kt›, ayr›ca savunmalar›n orta
sahadan ve forvet hatt›ndan ald›klar›
destek de dikkat çekti. Afrika
k›tas›nda düzenlenen Dünya
Kupas›’n›n önemli özelliklerinden
biri, ilk golü atan tak›mlar›n
maçlar›n› kazanmalar›yd›. Oynanan

Dünya Kupas› 
32 tak›m›n bir ülkenin

s›n›rlar› içinde
toplan›p 1 ay boyunca

“en büyük kim?”
mücadelesi

yapmas›yla s›n›rl› bir
organizasyon de¤il.

Yerkürenin futbol
anlay›fl›n› en az›ndan

4 y›l boyunca
etkileyecek oyun

prensipleri 
o platformda teamül

haline geliyor ve
hayata geçiyor. 

‹flte bu nedenle 2010
Dünya Kupas›’n›n

teknik analizini
ö¤renmek de önemli.

Güney Afrika’da
düzenlenen ve

‹spanya’n›n
flampiyonlu¤u ile

sona eren
organizasyonun FIFA

taraf›ndan haz›rlanan
teknik raporu,

baflar›ya giden yolun
ipuçlar›n› özetliyor. 

Mustafa Taha
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Teknik açıdan üst düzey olan takımlar
pas trafiğinde de yüksek yüzdeli oynadıklarında
başarılı oluyor. Top kaybedildikten sonra rakip
üzerinde yapılan baskı da başarıyı getiriyor.
Başarının en önemli koşulu üst düzey teknik ve
gerekli seviyede baskı. 

Başarılı olmak istiyorsanız, oyunu yönlendirecek
ve doğru zamanda doğru paslar atabilecek bir ya
da iki oyuncuya sahip olmanız gerekiyor. Tıpkı
Sneijder, Xavi, Iniesta, Schweinsteiger ve Mesut
Özil gibi. 

Saha dizilişlerinde üç takım hariç herkes dörtlü
savunmayla oynadı. En başarılı diziliş tek forvetli,
çift ön liberolu 4-2-3-1 olarak göründü. 4-3-3’ü
tercih edenler gözleri ve gönülleri okşadı ama
sonuç alamadı. 

Yaş ortalaması düşük takımlar başarılı oldu ve ilk
golü atan kazandı. Oynanan 64 maçtan
46’sından ilk golü atan takımlar galip ayrıldı.
Sadece dört maçta yenik duruma düşen takımlar
karşılaşmayı kazanmayı başardı.

Başarının anahtar faktörlerinden birisi ise
savunmaların rolüydü. Zeki savunmacılar kendi
ceza sahaları önünde tehlikeli frikiklere dönüşecek
fauller yapmadı. Topa en fazla sahip olan 
4 takımdan 3’ü finaldeydi. Bu kompakt oyunun
kilit adamları ise üst düzey stoper ve beklerdi.



64 maçtan 46’s›n› ilk golü atan
tak›mlar kazand›. Sadece dört maçta
yenik duruma düflen tak›mlar
karfl›laflmay› kazanmay› baflard›. 

Güney Afrika’daki trendler 

2010 Dünya Kupas›’n›n en güzel
yönlerinden biri genç futbolcular›n
flans bulmas›yd›. Turnuvada
mücadele eden tak›mlarda yer alan
futbolculardan 123’ü 23 yafl›n
alt›ndayd›. Ve bu futbolculardan
99’u da sahada yer ald›. Almanya
dokuz, Gana sekiz, Arjantin yedi,
‹spanya, S›rbistan, Kamerun ve
Meksika alt›flar, fiili ise befl 23 yafl
alt› oyuncuyu kadrosunda
bulundurdu. Genç futbolcular›n yan›
s›ra yarat›c›l›klar›yla ön plana
ç›kanlar›n turnuvas› oldu 2010
Güney Afrika. Futbol zekâs› yüksek,
oyunu okuma kabiliyetine sahip
futbolcular maçlar›n kaderini
de¤ifltirerek Güney Afrika’da
kendilerinden söz ettirdi. Dünya
Kupas›’nda öne ç›kan trendlerden bir
baflkas› da savunmalar›n
sergiledikleri oyun zekâs›. Kendi
ceza sahalar›n›n etraf›nda az faul
yapan tak›mlar turnuvan›n baflar›l›
ekipleri oldu. Bunu baflaran
tak›mlar›n defans oyuncular› rakibe
karfl› kontrollü bir bask› ile top
kapabildi. 
Dünya Kupas›’nda kontratak
futbolunu benimseyen ülkelerin de
baflar›l› oldu¤unu gördük. Bu
tak›mlar›n h›zl› hücuma ç›karken
etkili olmas›n›n en önemli nedeni
rakibe yap›lan erken bask› ve h›zl›
yer de¤ifltirmenin yan› s›ra kanat
oyuncular›n›n efektif hareket
etmeleriydi. Bunun yan› s›ra defans
oyuncular› da esnek bir oyun
yap›s›yla sahada yer ald›.
Gerekti¤inde alan savunmas›,
gerekti¤inde adam adama
savunma yapabilecek
esneklikte olan savunmalara
sahip tak›mlar›n say›s›
oldukça fazlayd› Güney
Afrika’da.  
‹spanya, Almanya, Brezilya
ve Hollanda turnuvan›n topa
sahip olma oran› yüksek olan,
dikine pas oynayan
ekipleriydi. Bu dört tak›mdan
üçü turnuvada yar› finale
kadar yükseldi. 2010 Dünya
Kupas›’n›n bir di¤er karakteristi¤i de
baflar›l› olan ekiplerin hücuma toplu
olarak ç›kmas›, buna karfl›n
savunmada da toplu olarak hareket
edebilmesiydi. Burada baflar›l›
olabilmek için mükemmel bir oyun
sezgisine sahip stoperlere ya da
beklere ihtiyaç duyuldu.
Stoperleriniz ya da bekleriniz ne
kadar üst düzey olursa, oyunun her
iki yan›n› kompakt bir flekilde
oynama flans›n›z da o kadar yüksek
oluyor.

Teknik raporda de¤inilen
noktalardan biri de Arjantin,
Brezilya, fiili, Almanya, Gana,
Hollanda, ‹spanya, Uruguay, Birleflik
Devletler gibi turnuvada mücadele
eden tak›mlar›n skora göre saha
içerisindeki dizilifl ve oyun
sistemlerini de¤ifltirebilmesi. 
Bu ekipler skora yönelik taktiksel
de¤ifliklikleri yaparken kendileri
lehine oyunu tutabilme ya da
çevirebilme flans›na da sahip oldular. 

Baflar›l› olman›n koflullar› 

Dünya Kupas›’nda baflar›l› olan
tak›mlar›n s›rr› FIFA’n›n raporunda 
7 maddede aç›klanm›fl. Öncelikli
olarak teknik aç›dan üst düzey olan
tak›mlar pas trafi¤inde de yüksek
yüzdeli oynad›klar›nda baflar›l›
oluyor. Bununla birlikte top
kaybedildikten sonra rakip üzerinde
yap›lan bask›n›n da baflar›y›
getirdi¤ini söylüyor FIFA ve örnek
olarak Arjantin ile Almanya
aras›ndaki çeyrek final maç›nda
Güney Amerika ekibinin bunu
baflaramad›¤›na dikkat çekiyor. 
Ve baflar›n›n en önemli koflulunun
üst düzey teknikle gerekli seviyede
bask›dan geçti¤ine inan›l›yor.
Turnuvada baflar›l› olman›n koflulu
oyunu yönlendirecek ve do¤ru
zamanda do¤ru paslar atabilecek bir
ya da iki oyuncuya sahip olman›z.
Bu iki oyuncu tak›m arkadafllar›n›
do¤ru zamanda do¤ru paslarla
buluflturma görevini üstlenecek.
Sneijder, Schweinsteiger, Xavi,
Iniesta ve Mesut Özil bu tür
oyunculara örnek isimler FIFA’n›n
raporuna göre.
Modern futbolda yerleflmifl
savunmalara karfl› bofl alanlar
bulabilmek ve topu o noktalara

aktarmak da baflar›n›n
anahtarlar›ndan. Mesut Özil, David
Villa ve Lionel Messi bu tür alanlar›
de¤erlendirebilecek yetenekte
oyuncular. Dünya Kupas›’nda
baflar›l› olmak istiyorsan›z
pozisyonlar› de¤erlendirebilme
yüzdesi yüksek forvet oyuncular›na
ihtiyac›n›z var. David Villa, Miroslav
Klose, Thomas Müller, Robin van
Persie, Arjen Robben, Asamoah
Gyan, Diego Forlan ve Luis Suarez
bu özellikleriyle tak›mlar›n›n baflar›l›
olmas›n› sa¤lad›. 

Do¤ru zamanda at›lan paslarla rakip
savunmalar›n eksik ve dengesiz
yakalanmas› baflar›n›n bir di¤er
önemli koflulu. Çapraza ya da ters
tarafa at›lan paslarla defans› bire bir
ya da üçe bir yakalama flans›n›z

olabilir. Fakat topu do¤ru
zamanda do¤ru tarafa
atamazsan›z tak›m›n›z ad›na o
hücumu bofla harcam›fl
olursunuz. Dünya Kupas›’nda
ters tarafa ve çapraza at›lan
paslar›n önemi büyüktü. T›pk›
patlay›c› ve kontrollü,
önceden planlanm›fl
kontrataklarla baflar›l›
olundu¤u gibi. 
FIFA’n›n Dünya Kupas› teknik
raporunda dikkat çekilen

önemli noktalardan birisi de yedek
kulübenizin ne kadar çeflitli ve güçlü
oldu¤u. Oyunu de¤ifltirebilecek
oyunculara sahip bir yedek
kulübeniz varsa, baflar›l› olma
ihtimaliniz de o kadar art›yor. Güney
Afrika’da baflar›l› olan tak›mlar ayn›
zamanda güçlü yedek kulübesine
sahip ekiplerdi. Fabregas, Llorente,
David Silva ve Navas ‹spanya’da,
Van der Vaart, Elia ve Huntelaar
Hollanda’da, Jansen, Cacau ve Aogo
Almanya’da, Milito, Agüero ve Veron
ise Arjantin’de oyuna girdiklerinde

maç›n gidiflat›n› de¤ifltirebilecek
etkinli¤e sahip isimlerdi.

Hakemler ne âlemde?

Futbolun en fazla konuflulan ö¤eleri
hakemler, FIFA’n›n Dünya Kupas›
teknik raporunda da yer alm›fl.
‹statistiklere göre verilen 145 golün
142’si do¤ru karar. Ofsayt nedeniyle
iptal edilen 13 golün tamam› do¤ru.
Verilmeyen iki golün ise yanl›fl karar
oldu¤u ifade edilirken, verilen
kararlar›n do¤ruluk oran› da yüzde
96.88 olmufl. 
64 maçta at›lan 663 flutun beflinde
topun çizgiyi geçip geçmedi¤ine dair
karar verilmesi gerekmifl. 
Bu kararlardan da sadece biri yanl›fl.
Turnuva boyunca ceza sahas›nda 
65 defa faul olup olmad›¤›na dair
tart›flmal› pozisyon söz konusu
olmufl. Bu pozisyonlardan 45’inde
oyun devam etmifl ve do¤ru karar
verilmifl. 
Verilen 15 penalt› karar›n›n tamam›
do¤ru. Verilmesi gereken fakat
verilmeyen penalt› say›s› ise befl.
Hakemler, maç bafl›na 3.82 sar›,
0.27 k›rm›z› kart göstermifl. 
2006 Dünya Kupas›’nda bu
rakamlar, sar› kart bafl›na 4.80,
k›rm›z› kart bafl›na ise 0.44’tü.

Dünya Kupas›’ndan 
ilginç rakamlar
✔145 golün 50’si orta sahalardan 
✔Kanatlardan geliflen ataklarla at›lan gol say›s›: 29
✔Kafayla at›lan gol say›s›: 26
✔Orta saha oyuncular›n›n att›¤› gol say›s›: 50
✔Defans hatas› ile yenilen gol say›s›: 4
✔76 ile 90. Dakikalar aras› at›lan gol say›s›: 35
✔90+’da at›lan gol say›s›: 6
✔Ceza sahas› d›fl›ndan at›lan gol say›s›: 26
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Liverpool ve
Metalist
maçlarının
ardından
yaşadığım
sıkıntılı
süreçte
sadece
sabrettim ve
çalıştım.
Sadece
“ailem”
diyebileceğim
kişiler bana destek çıktı. Burada
“ailem” derken illa akrabalık
bağından söz etmiyorum. Ailem
kadar yakın gördüğüm kişiler onlar. 

Eleştirilere sonuna kadar açığım.
Ancak herkes futbolu bildiğini
zannediyor. Futbolu bildiğini
zannederek yorum yapanlara pek
kulak vermiyorum. Sadece kendimi
dinliyorum. Hatasız bir insan
olabileceğini düşünmüyorum.
Sonuçta hiçbirimiz peygamber
değiliz. 

▼▼Seninki asl›nda bir yeniden do¤ufl
hikâyesi… Liverpool ve Metalist
maçlar›nda yaflad›¤›n flanss›zl›¤›n
ard›ndan flimdi yeniden aya¤a kalkan ve 3
y›ll›k bir aradan sonra bir kez daha Millî
Tak›m’a davet edilen
bir Hakan

Ar›kan var karfl›m›zda. O kötü günlerde neler
yaflad›¤›n› ve nas›l geri döndü¤ünü konuflmak, belki
ayn› durumdaki di¤er oyuncular için de faydal›
olabilir.
▲▲Benim için kötü günler gibi gözükse de ders
al›nacak günlerdi ayn› zamanda. Bu dönemden
gerekli dersleri ç›kard›ktan sonra kendimi yenileme
dönemine girdim. A Millî Tak›m’a ça¤r›ld›¤›m bir
dönemde talihsiz iki maç yaflad›m ve baz› fleyleri
ertelemek durumunda kald›m. Benim için zorunlu
bir ara oldu ama flimdi gücümü toplayarak yeniden

eski seviyeme geldi¤imi
düflünüyorum. S›k›nt›l›
dönemlerimde yapt›¤›m sadece
sabretmek ve çal›flmakt›. 
▼▼Kalecinin yaln›z adam
oldu¤unu biliyoruz. Peki, sen
sorunlar›nla da bo¤uflurken
yaln›z m›yd›n? Yoksa destek
ald›¤›n birileri var m›yd›?
▲▲Sadece “ailem”
diyebilece¤im kifliler bana
destek ç›kt›. Burada “ailem”
derken illa akrabal›k
ba¤›ndan söz etmiyorum.
Ailem kadar yak›n olarak
gördü¤üm kiflileri de buraya
dâhil edebiliriz. Zaten çok
d›fla dönük bir insan
de¤ilim. Sadece kendi
kurdu¤um düzen içerisinde

yaflamay› seviyorum. 
▼▼‹yi oynad›¤›nda

hat›rlanmamak, kötü
oynad›¤›nda yerden yere

vurulmak nas›l bir kader sence?
▲▲Elefltirilere sonuna kadar aç›¤›m.

Her insan elefltirilebilir. Ancak
herkes futbolu bildi¤ini zannediyor.

Futbolu bildi¤ini zannederek yorum
yapanlara pek kulak vermiyorum. Sadece

kendimi dinliyorum. Benim düflünceme göre
hata yapmak her zaman olabilecek bir fley.

Hatas›z bir insan olabilece¤ini düflünmüyorum.
Sonuçta hiçbirimiz peygamber de¤iliz. Bundan iki
ay önce ben Befliktafl’ta 1 numarayd›m. Maçlar›n
genelinde iyi oynamama ra¤men bir-iki hata
yap›yordum. Bu hatalarla beni yarg›lama görevi
onlara düflmez. Beni yarg›layacak kifliler, o görevi
bana veren insanlard›r. Geride kalanlar, boflu
bofluna konuflmufl olur. Antalyaspor maç›nda bir gol
yedim, ondan sonra beni yerden yere vurdular.
Maç›n yüzde 98’lik k›sm›nda baflar›l›y›m. Att›¤›m 20
pas›n 19’u isabetli. Bunu neden kimse görmüyor? Ya
Trabzonspor maç›nda kurtard›¤›m dört tane karfl›
karfl›ya pozisyon?
▼▼Bu sözlerinden kendinle ilgili yaz›lan yaz› ve
yap›lan yorumlar› okuyup dinlemedi¤in sonucunu

Kalecinin yaln›z adam oldu¤u gerçe¤ini en
yak›ndan yaflayanlardan birisi o. Talihsiz iki

Avrupa kupas› maç›nda yedi¤i gollerin ard›ndan
yerle bir edildi ama inatla, ›srarla, çok çal›flarak

ayakta kalmay› baflard›. 3 y›l aradan sonra
yeniden Millî Tak›m kadrosundaki yerini ald›.

fiimdi kas›tl› elefltirilere karfl› biraz daha tedbirli
ve hâlâ öfkeli. Ülkemizdeki yazar ve yorumcular›n

polemik yaratmaya çal›flt›¤›n› söyleyerek,
“‹nsanlar›n ifli futbol de¤il, polemik” diyor ve 

bu nedenle medyaya kulak t›kad›¤›n› anlat›yor. 
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Gazete de okumamGazete de okumam

Hakan ArıkanHakan Arıkan

O topu sektirdiğimden beri
4 yıl geçmiş. Hâlâ insanlar
beni tek bir maçla
yargılıyorlar. İlk geldiğim
sezondan bahsediyorlar. 
İşte bu geri kafalılıktır.
İlerlememenin sebebidir. 
Kıt beyinli insanların işidir.
Biraz sert konuştum belki
ama durum böyle.

Rüştü ağabey bir
markadır. Cenk’i de
tanıdıkça takımdaki
rekabet ortamını
artıracak beceride
olduğunu anladım.
Onu görünce, ben
de kendimi hep
formda tutmam
gerektiğine olan
inancımı
pekiştiriyorum.
Ayrıca kişilik
olarak da çok
iyi bir insan.  

Türk
kaleciliğindeki
değişim açıkça
görülüyor. Dört
büyük takımın
kalecilerinin hepsi
Türk. Karşımızda
Onur ve Cenk
örnekleri de var.
Rüştü ağabeyin
Barcelona’ya
gidişinden sonra başka
kaleci ihraçlarımız da
olacaktır diye
düşünüyorum. 

Büyük takımda kalenize 
3 top gelirken, Anadolu
takımında bu rakam 10’u
buluyor. Ben 10 pozisyonu
tercih ederdim! Çünkü o
zaman motivasyonunu çok
daha iyi koruyabiliyorsun.
Büyük takımlarda oynarken
konsantrasyonunu sahaya
ona göre yaymak
durumundasın.  

televizyon da izlememtelevizyon da izlemem



azalmas› gibi bir sorun söz konusu.
Ya da üç top gelip birisini yedi¤inde
notunun düflmesi gibi bir s›k›nt› var.
Sen de büyük tak›m kalecili¤inin
farkl› oldu¤unu düflünüyor musun?
▲▲Anadolu tak›mlar›n› hiçbir zaman
“Küçük tak›m” gibi görmedim. Ben
de oralardan yetifltim ve orada
yaflad›klar›m çok daha farkl›. Kocaeli
ve Ankara’da yaflarken de çok
mutluydum. fiu anda da mutluyum,
çünkü buras› çok üst bir düzey.
Anadolu tak›mlar› ise daha orta
seviyede. Özellikle taraftar kitlesi
bak›m›ndan birbirlerinden
ayr›l›yorlar. Büyük tak›mda
sorumluluklar›n›z çok daha fazla.
Belki maç boyunca üç tane risk
al›rs›n›z ama hepsinin önemi büyük
olur. Anadolu tak›m›nda ise maç
boyunca belki 10 tane top gelir.
Böyle bir durumda 10 taneyi tercih
ederdim! Çünkü o zaman maç
boyunca motivasyonunu çok daha
iyi koruyabiliyorsun. Bu yüzden,
Befliktafl gibi büyük tak›mlarda
oynarken, konsantrasyonunu sahaya
ona göre yaymak durumundas›n.  
▼▼Kalecinin baflar›s›n› etkileyen en
önemli faktörlerden birisi önündeki
savunmayla aras›ndaki anlaflma. Bu
da uzun süre birlikte oynamakla

ilgili. Befliktafl’›n savunmas›nda bu
sezon yaflanan de¤iflim seni nas›l
etkiliyor? 
▲▲Bu sezon, geçmifl senelere göre
çok farkl›. Savunmay› biraz önde
kuruyoruz. Birbirimizle daha çok
ba¤lant›l› oynuyoruz. Defansla
uyumumuz da artt›. Örne¤in, dört
senedir ‹brahim Toraman ve ‹brahim
Üzülmez’le birlikte oynuyorum.
Sivok, Zapotocny ve Ekrem’le üç
senedir birlikteyiz. Ferrari ile ikinci
senemiz. Art›k hepimiz birbirimizi
tan›maya bafllad›k. Bana top
geldi¤inde ‹brahim Üzülmez’in
nerede olaca¤›n›, Ekrem’in nereye
gidece¤ini biliyorum. Birbirimizle
hiç konuflmasak bile kimin solda,
kimin sa¤da yer alaca¤› belli. fiu
anda defansta uyumumuzu sa¤lad›k.  
▼▼Savunman›n önde kurulmas› senin
rolünde bir de¤iflikli¤e yol açt› m›?
▲▲Benim de savunmaya yak›n
oynamam gerekiyor. Sanki bir libero
gibi biraz daha öne ç›k›yorum. 
▼▼Befliktafl bu sezon hem teknik
adam hem de oyuncu olarak dünya
çap›nda isimleri transfer etti. Bu
transferlerin tak›m üzerindeki etkisi
nas›l? Schuster… Quaresma…
Guti…
▲▲Schuster’in saha içinde bizlerle
çok iyi bir diyalogu var. Maç öncesi

konuflmalar›yla da bizlere müthifl bir
güven veriyor. Guti’yi konuflmaya
bile gerek yok asl›nda ama… Onun
için sahadaki orkestra flefi diyebiliriz.
Onun yan› s›ra çok büyük bir görev
üstlenen Fabian Ernst de var. Sonra
Mehmet Aurélio geliyor. Quaresma
için ben her zaman “Afacan çocuk”
diyorum. Ne zaman ne yapaca¤› hiç
belli olmuyor. Bir bakm›fls›n›z
yan›m›zda, bir bakm›fls›n›z rakip
kalede gol ar›yor. Topla istedi¤i her
fleyi yapabilen bir oyuncu. Yeter ki
istesin. Bazen Quaresma topu
aya¤›na ald›¤›nda karfl› kalede bir
tehlike yaflanaca¤›n› ya da gol
olaca¤›n› ben kaledeyken bile
hissedebiliyorum. Tak›mda
adaptasyon konusuna gelirsek, ilk
gelen Quaresma’yd›. ‹lk geldi¤inde
biraz daha so¤uk ve kas›nt› birisini
görmeyi bekliyorduk. Sonuçta
dünyan›n say›l› tak›mlar›nda
oynam›fl bir isim aram›za kat›lm›flt›.
Böyle düflünmemiz normal, çünkü
Türkiye’de böyle al›flm›fl›z! Ama
bekledi¤imiz olmad›. fiu an her türlü
flekilde flakalafl›yoruz. Her türlü
aktivitede di¤er futbolcularla birlikte
oluyor. Guti ise geldi¤i ilk günden
itibaren sanki 10 y›ld›r birlikte
oldu¤umuz bir a¤abey gibiydi. 
▼▼‹yi kaleci için “Yenilecek golleri

yer, yenilmeyecek golleri yemez”
diye bir tan›m vard›r. Sense bazen
çok basit goller yiyor, bazen de
inan›lmaz toplar› ç›kar›yorsun. 
Bu durumda, genel kabul gören bu
sözün yanl›fl oldu¤unu mu
söylememiz gerekir. 
▲▲Bana bu kadar insafs›z
davranmay›n ya… (Gülüyor) Ben bu
ayr›mlara kat›lm›yorum. Her topun
kendine göre zorluklar› vard›r. 
▼▼Seni en fazla tedirgin eden forvet
tipleri hangileri? Bu konuda isim de
verebilir misin?
▲▲Her zaman söyledim, yine
söylüyorum; Bobo türü forvetler.
Bobo güçlü, topa çok iyi hâkim
olabilen ve vurufllar› etkili bir
oyuncu. Kendisi benim flu anda en
çok çekindi¤im futbolcu. Allah’tan
bizim tak›mda.
▼▼A Millî Tak›m’›n kalesindeki
rekabetle ilgili neler söylemek
istersin?
▲▲Almanya ve Azerbaycan maçlar›
için aday kadroya dört tane kaleci
ça¤r›ld›. Rekabet güzel bir fley çünkü
herkes idmanda dahi olsa en üst
seviyede performans sergilemeye
çal›fl›yor. Türkiye için çok güzel bir
geliflme. 
▼▼Millî Tak›m’›n 2012 Avrupa
fiampiyonas› grup elemelerindeki
flans›n› nas›l görüyorsun?
▲▲Almanya’n›n formas›n› sahaya
koysan Dünya Kupas› ve Avrupa
fiampiyonalar›nda yar› final oynuyor.
Bu bir gerçek. Almanya her zaman
güçlü bir futbol ülkesi olmufltur.
Ancak biz de tak›m olarak çok
tehlikeliyiz. Ne zaman ne
yapaca¤›m›z hiç belli olmuyor. 
En büyük mücadeleyi Almanya ile
verece¤imizi düflünüyorum. Çok
kaliteli bir tak›m›m›z var. Finallere
gitme flans›m›z› yüksek görüyorum.
‹nflallah 2014 Dünya Kupas›’nda da
olaca¤›z. Millî Tak›mlar düzeyinde
çok büyük baflar›lara imza
ataca¤›m›za inan›yorum.
▼▼Kariyerinde bundan sonras› için
neleri hedefliyorsun?
▲▲Daha önce lig flampiyonlu¤u ve
Türkiye Kupas› sevinçlerini yaflad›m.
Bu sene Avrupa Ligi’nde baflar›l›
olmak istiyorum. Yar› final veya final
oynayaca¤›m›za inan›yorum. En
büyük iste¤im A Millî Tak›m’da bir
Avrupa fiampiyonas› ya da Dünya
Kupas› finali görmek. 
▼▼Kocaeli ve Ankara’dan sonra
‹stanbul’da yaflamak nas›l bir duygu?
▲▲Ailem yan›mda ve gayet
mutluyum. 5 y›ll›k evliyim. 
3.5 yafl›nda bir k›z çocu¤um var.
Kendini ailesine adam›fl bir insan›m. 
▼▼Hobilerin neler?
▲▲Ailemle olmad›¤›m zaman
arkadafllar›mla oturup kahve içmeyi
ve sohbet etmeyi seviyorum. Bazen
bal›k yemeye gideriz. Sinemaya
gitmeyi ve PlayStation oynamay› da
seviyorum.

ç›karabilir miyiz?
▲▲Hiçbir flekilde ne gazetede
yaz›lanlar› okurum ne de televizyon
izlerim. Türkiye’de herkes polemik
yaratmaya çal›fl›yor. ‹nsanlar›n ifli o
asl›nda, futbol de¤il. 
▼▼Geçti¤imiz sezon iyi oynad›¤›n
maçlardan sonra da yedek kald›¤›n›
gördük. Dolay›s›yla yerinin garanti
oldu¤una hiçbir zaman inanamad›n.
Bu psikoloji performans›n› nas›l
etkiledi?
▲▲Her kaleci iyi oynad›¤› zaman
görevin kendisinde kalmas›n› ister.
Bu da en do¤al hakk›d›r. Ama bizim
bir patronumuz var. Kendisi ne
zaman görev verirse biz o zaman
oynuyoruz. Di¤er mevkilerdeki
futbolcular gibi de¤iliz ki maça
sonradan dâhil olma flans›m›z olsun.
‹lk on bir bafllam›yorsak, çal›flmaktan
baflka yapaca¤›m›z hiçbir fley yok.
Tabii e¤er bafllayan sizseniz,
sahadaki performans›n›z› yüksek
tutmak için de elinizden gelen her
fleyi yapacaks›n›z. 

Tek maçla yarg›lan›yorum

▼▼Seninle ilgili elefltirilere
bakt›¤›m›zda daha çok topu oyuna
iyi sokamad›¤›n üzerine
yo¤unlafl›yor. Bu elefltiriye kat›l›yor
musun? Bu olumsuzlu¤u düzeltmek
için neler yap›yorsun?
▲▲O topu sektirdi¤imden beri 4 y›l
geçmifl. Hâlâ insanlar beni tek bir
maçla yarg›l›yor. ‹lk geldi¤im
sezondan bahsediyorlar. ‹flte bu geri
kafal›l›kt›r. ‹lerlememenin sebebidir.
K›t beyinli insanlar›n iflidir. Biraz sert
konufltum belki ama durum böyle.
Kesinlikle bu elefltirilere
kat›lm›yorum. Gol yemeyece¤im
diye bir fley yok. Ben, bundan sonra
da hata yapaca¤›m. Medyadan hangi
arkadafl›m›z “Ben hata

yapmayaca¤›m” diye garanti
verebilir? Veremez. Ben de onlara
garanti veremem. 
▼▼Bu sezon Befliktafl’ta üç iyi kaleci
var. Cenk Gönen de görev ald›¤›
maçlarda baflar›l› performanslar
sergiledi ve o da bugün Millî Tak›m
kadrosunda. Bu rekabet seni nas›l
etkiliyor?
▲▲Rüfltü a¤abey bir markad›r. Hani
“Formas›n› koysan›z oynar” diye bir
lâf vard›r ya… Onun için söylenmifl
gibi. Cenk’i Denizlispor’dan ilk
geldi¤i dönemde çok iyi
tan›m›yordum. Onu tan›d›kça hem
karakteriyle hem de performans›yla
tak›mdaki rekabet ortam›n› art›racak
beceride oldu¤unu anlad›m. Cenk’i
görünce, ben de kendimi hep
formda tutmam gerekti¤ine olan
inanc›m› pekifltiriyorum. Ayr›ca
kiflilik olarak da çok iyi bir insan.
‹nflallah Befliktafl’a uzun y›llar hizmet
eder.  
▼▼Dünya Kupas›’n› izlemiflsindir

mutlaka. Orada seni etkileyen bir
kaleci oldu mu? 
▲▲Dünya Kupas›’nda en be¤endi¤im
kaleci Iker Casillas. 

Kaleci ihraç edebiliriz

▼▼Türk kalecili¤inin dünya
kalecili¤indeki yeri nerede sence? 
▲▲San›r›m de¤iflim art›k aç›kça
görülüyor. Dört büyük tak›m›n
kalecilerinin hepsi Türk. Altyap›dan
gelen kaleciler de çok iyi.
Karfl›m›zda Onur K›vrak ve Cenk
Gönen örnekleri de var. Yak›n
zamanda Rüfltü a¤abeyin
Barcelona’ya gidiflinden sonra baflka
kaleci ihraçlar›m›z da olacakt›r diye
düflünüyorum. 
▼▼fiu anda Befliktafl’ta kaleci
antrenörlü¤ü yapan Zafer Ö¤er’in
sizin gelifliminize yapt›¤› katk›
nedir?
▲▲Kendisi her fleyden önce bizim bir
arkadafl›m›z gibi. Her ne olursa
olsun bizim destekçimiz. Hatal›

goller yesek de çok kötü
maçlar ç›karsak da bu
tavr› hiç de¤iflmiyor.
‹dmanlarda çal›flmay›
seven bir insan. Zaten
kalecili¤inde de
öyleymifl. Kendisini
izleme flans›m›z olmad›
ama foto¤raflardan
anlad›m. Söyleflinin
bafl›nda “ailem” diye
bahsetti¤im yak›n
çevremde Zafer Hoca da
yer al›yor. S›k›nt›l›
dönemimde benim en
büyük destekçilerimden
biriydi. 
▼▼Ülkemizde kaleci
e¤itiminin yeterli
oldu¤unu düflünüyor
musun? Kaleci
antrenörlü¤ü
uygulamas›nda, kaleci
antrenörlerinin yeterli
e¤itime sahip oldu¤una

inan›yor musun? 
▲▲Biraz hocalar›m›z›n biraz da
kendimizin çabalar›yla altyap›
e¤itimimizi ald›k. Kaleci antrenörleri
bize verebildiklerinin hepsini verdi.
Fakat flu anda Befliktafl’ta yaflad›¤›m
deneyim daha önce oynad›¤›m
tak›mlar›n hepsinden farkl›. Bir kere
büyük tak›m havas›n›
hissediyorsunuz. Befliktafl’›n
altyap›s›ndan ç›kan kaleciler çok iyi.
Yetenekleri üst seviyede. Bence biraz
daha üzerlerinde durulmas›
gerekiyor. Gençlerin baz› fleyleri A
tak›ma gelmeden ö¤renmesi lâz›m.
Daha futbola ilk bafllad›klar›
zamanlarda üzerlerine düflülmeli. 

Kaleme 10 top gelmesini
tercih ederdim

▼▼Büyük tak›m kalecili¤inin farkl›
oldu¤u yolunda bir görüfl var.
Kalesine daha az top gelen bir
kalecinin oyun konsantrasyonunun
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Schuster’in bizimle çok iyi bir diyaloğu
var. Maç öncesi konuşmalarıyla müthiş
bir güven veriyor. Guti sahadaki
orkestra şefi. Onun yanı sıra çok
büyük bir görev üstlenen Fabian Ernst
de var. Sonra Mehmet Aurélio geliyor. 

Quaresma için “Afacan çocuk”
diyorum. Bazen topu ayağına
aldığında karşı kalede tehlike
yaşanacağını ben kaledeyken bile
hissedebiliyorum. İlk geldiğinde soğuk
ve kasıntı birisini bekliyorduk ama hiç
de beklediğimiz gibi olmadı. 

En çekindiğim forvetler Bobo türü
oyuncular. Bobo güçlü, topa çok iyi
hâkim olabilen ve vuruşları etkili bir
oyuncu. Kendisi benim şu anda en çok
çekindiğim futbolcu. Allah’tan bizim
takımda.

Bunlar›
Hakan’›n babas›n›n amatör
voleybolcu oldu¤unu ve baba ile
o¤ulun geçmiflte birlikte voleybol
oynad›¤›n›… 

Hakan’›n 1999 y›l›nda yaflanan
Kocaeli depreminden sonra
futbolu b›rakt›¤›n›…
Petkimspor’dan baflta Arif fienelli
olmak üzere hocalar›n›n
Körfez’den Karamürsel’e gelerek
onu futbola dönmeye ikna
ettiklerini

biliyor muydunuz?
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1
966’da kazand›¤› Kupa Galipleri Kupas›’yla
bir Avrupa kupas›n› müzesine götüren ilk
Almanya tak›m› olmufltu Borussia

Dortmund. Daha sonra 1997’de Sammer’li,
Köhler’li, Möller’li, Riedle’li, Chapuisat’l›
kadrolar›yla, Ottmar Hitzfeld yönetiminde
finalde Juventus’u 3-1 devirerek fiampiyonlar
Ligi flampiyonlu¤una ulaflt›lar ve 4 sene önce
UEFA Kupas› finalinde ma¤lup olduklar› Torino
ekibinden de böylece rövanfl› ald›lar. Bir sene
sonra da K›talararas› Kupa’y› müzelerine
götürerek dünyan›n en büyü¤ü oldular. 
Bu dönemde Bundesliga’y› üst üste iki kere
kazan›p büyük bir baflar›ya imza att›lar. 4-5
senelik duraklaman›n ard›ndan 2001-2002
sezonunda Matthias Sammer idaresinde bir
kere daha Almanya flampiyonu olurlarken,
UEFA Kupas› finalinde ise Rotterdam’da
Feyenoord’a yenilmekten kurtulamad›lar. 

Ekonomik krizle gelen sportif düflüfl

Zaten Vestfalyal›lar için düflüfl dönemi de o
s›rada bafllad›. Sportif anlamdaki düflüflün
kökeninin ekonomiye dayand›¤›n› söylemek
mümkün. Ancak para konusuna gelmeden önce
kulübün fiampiyonlar Ligi flampiyonu

olmas›ndan bir sene sonra Nevio Scala
önderli¤inde ligi 10. tamamlad›¤›n› hat›rlatmak
gerek. Scala’dan sonra göreve gelen Skibbe ise
tak›m› 4. yaparak fiampiyonlar Ligi’ne tafl›sa da
bir sonraki sezon kovulmaktan kurtulamad›. 
Bu arada kulüpte geçmifl senelerde bafllayan
flirketleflme süreci sona erdi ve Almanya’da
hisseleri halka arz edilen tek kulüp olan 
sar›-siyahl› ekip, hisselerinin %49’unu sat›fla
sundu. Buradan k›sa bir süre içerisinde oldukça
önemli bir gelir elde edildi ancak Rosicky,
Amoroso, Jan Koller, Ewerthon, Frings gibi
oyuncular›n çok yüksek mebla¤lara tak›ma
kat›lmas›yla kulüp ciddi bir ekonomik krizin
içine girdi ve çeflitli bankalara borçland›. 
2003-2004 sezonu öncesi kulübün zarar›n›n 
65 milyon euro oldu¤u aç›klan›rken, bir sezon
önceki giderlere göre fark 118 milyon euroydu.
Bu durum zamanla tak›m›n sportif baflar›s›na
olumsuz yans›d› ve Vestfalya ekibi ligde kötü
sonuçlar almaya bafllad›. 2005’te iflas›n efli¤ine
gelindi ve kulüpteki tüm oyuncular›n›n
alacaklar›n›n %20’si kesildi. Kulüp, 2004-2005
sezonuna Bert van Marwijk’le bafllad› ancak
kötü sonuçlar›n ard›ndan Hollandal› teknik
adam devre aras›nda tak›mdan ayr›ld›. Yerine
getiren Jürgen Röber de 3 ay dayanabildi. 
Bu defa bir baflka tan›d›k isim, Thomas Doll
geçti Borussia’n›n bafl›na. Doll tak›m› ligde
tutmay› baflard›. Ancak ertesi sezon tak›m 

13. s›rada kal›nca onunla da yollar ayr›ld›. 
Bu dönemden sonra teknik direktörlü¤e Jurgen
Klopp getirildi. Tak›m Klopp’la ilk sezonunu 
6. s›rada tamamlad›. 2009-2010 sezonunda ise
son iki hafta maçlar›n› kazanamay›nca
fiampiyonlar Ligi vizesini k›l pay› kaç›rd› ve 
5. oldu. Bu dönemde Klopp’un afl›lad›¤› futbol
tutkusu ile tak›m›n maçlarda ortaya koydu¤u
mücadele ve kazanma iste¤i futbolseverler
taraf›ndan fark edilmeye baflland›. Bu sezona
genç bir kadroyla giren sar›-siyahl› ekip, 
bu kadronun oluflturdu¤u istek ve patlama
etkisiyle f›rt›na gibi eserek çok dikkat çekici
sonuçlar almaya bafllad›. Borussia Dortmund’un
düflüflten yükselifle geçiflinin k›sa hikâyesi
böyle. fiimdi de bu ç›k›fla sebep olan faktörleri
tek tek inceleyelim…
Borussia Dortmund’un yafl ortalamas›na
bakt›¤›m›zda 23.89 gibi oldukça düflük bir
rakamla karfl›lafl›yoruz. Bu rakam ayn› zamanda
Bundesliga’daki tak›mlar aras›nda en genç yafl
ortalamas›n›n sar›-siyahl› kulübe ait oldu¤unu
gösteriyor. Özellikle geçen sezondan bu yana
ön plana ç›kan Nuri fiahin, Subotic, Hummels,
Grosskreutz, Kagawa, Barrios, Blaszczykowski
gibi oyuncular›n hiçbirinin 25 yafl›n›n üstünde
olmamas›, kulübün flampiyonlu¤a ulaflmas›n›n
tak›m içindeki gençlerle mümkün olabilece¤ini
kan›tl›yor. Az gol yiyen defans›n 23.6, flu ana
kadar bir gol makinesi gibi çal›flan forvetin de

Gençlerle gelen dirilifl Gençlerle gelen dirilifl 
BBoorruussssiiaa  DDoorrttmmuunndd  
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22 yafl ortalamas›na sahip oldu¤unu görünce,
Kloop’un tak›ma kazand›rd›¤› h›rs ve tutkunun,
gençlerle çok iyi bir biçimde harmanland›¤›n›
görüyoruz. Tak›m›n a¤abeyleri olarak, sekiz
sezondur kulübün formas›n› giyen kaleci
Weidenfeller ve kaptan Kehl’le 1998’den beri
Vestfalya ekibi için ter döken Brezilyal› Dede’yi
göstermek mümkün. Nuri fiahin’in orta sahada
tak›m›n beyni olmas›, Subotic ve Hummels’in
rakip forvetlere nefes ald›rmamas›,

Weidenfeller’in tecrübesi, Kagawa ve
Grosskreutz’un kanattan tehlikeli koflular›
ile Barrios’un bitiricili¤i flu an
Dortmund’un eski günlerine dönmesinde
etkili olan saha içindeki en önemli
faktörler.

Watzke, Zorc, Rauball

Ad› geçen bu üç isim Vestfalya ekibinin
bugünkü baflar›s›n›n saha d›fl›ndaki
temsilcileri. Belki de bu baflar›da en
büyük pay sahibi onlar. 2000’li y›llar›n
bafllar›nda iflas etmesi an meselesi olan
Dortmund’u toparlay›p bugünlere
getiren kiflilerden bahsediyoruz. 
1979-1982 ve 1984-1986
dönemlerinde Dortmund Baflkanl›¤›
yapm›fl Reinhard Rauball, 2004’te
tekrar bu görev için seçildi¤inde kulüp
borç bata¤›nda yüzüyordu.
Dortmund’un yeni baflkan›, futbola
yat›r›m yapan bir ifladam› olan 
Hans-Joachim Watzke’yi idari
menajerlik pozisyonuna getirdi.
Rauball- Watzke ikilisinin giriflimleri,
2006’da kulübün borcunu kapatmas›n›
sa¤lad›. Özellikle Watzke’nin kulübün
bankalardaki borçlar›n›n faizinin
düflürülmesini sa¤lamas› bu noktada
etkili oldu. Dortmund’un sportif
direktörü Michael Zorc’a da ayr› bir
parantez açmak gerek. 16 yafl›nda
s›rt›na geçirdi¤i Dortmund formas›n›
jübileyle b›rakt›ktan hemen sonra
1998’de sportif direktörlü¤e getirilen
Zorc, kriz döneminde ve sonras›nda
koltu¤unu kaybetmeyen tek isim. Kulüp
ekonomik krizden ç›kar ç›kmaz Watzke,
stadyumun ismini
pazarlay›p önemli
bir gelir sa¤lad›.
Zorc da Watzke’nin
finansal aç›dan
çabalar›na, sportif
konularda verdi¤i
do¤ru kararlarla
efllik etti. 2006’da
Odonkor’un Real
Betis’e 6 milyon
euro, Rosicky’nin de
Arsenal’e 14.5
milyon euro
karfl›l›¤›nda
sat›lmas›, kulübün
ekonomik olarak
kendini
toparlamas›na
yard›m etti. Krizden
yeni ç›kt›¤› için
maddi durumu
henüz çok iyi
olmayan Dortmund,
Zorc’un katk›lar›yla daha önce 7 sene
boyunca Mainz’i çal›flt›rm›fl olan Jürgen
Klopp’u tak›m›n bafl›na getirdi. ‹simsiz bir
hoca ve isimsiz oyuncularla yeni bir
yap›lanmaya giren sar›-siyahl› ekip, Subotic,
Hummels, Kagawa, Grosskreutz, Barrios ve
Bender gibi isimleri çok ucuz maliyetlere

transfer ederken, Nuri fiahin, Götze,
Schmelzer gibi altyap›dan yetifltirdi¤i
oyunculara da daha çok sorumluluk
vermeye bafllad›. ‹flte Klopp
önderli¤indeki bu genç ve isimsiz
futbolculardan kurulu tak›m da bir
dirilifl örne¤i göstererek Vestfalya
ekibini eski günlerine kavuflturmak
için sa¤lam ad›mlarla harekete geçti.

Taraftar›n vefas›

Borussia Dortmund’un maçlar›n›
oynad›¤› eski ad›yla Westfalenstadion,
yeni ad›yla Signal Iduna Park, 
80 binden fazla koltuk kapasitesiyle
Almanya’n›n en büyük stadyumu.
Ancak bu stadyumun bu kadar ünlü
ve bir o kadar da etkileyici olmas›n›n
en büyük nedeni hiç kuflku yok ki
Borussia Dortmund taraftar›. 
Kriz döneminde ve kötü gidiflatta
kulübü asla yaln›z b›rakmayan bu
vefakâr seyirci, 2007-2008’de

tak›mlar› ligi 13. s›rada bitirmesine ra¤men 
tüm sezon boyunca 77 bin 150 kifli
ortalamas›yla Avrupa’da tribünleri en çok
dolduran taraftar olmay› baflard›. Bu bak›mdan
Dortmund’un dirilifl sürecinde taraftar›n vermifl
oldu¤u manevi deste¤i asla bir kenara atmamak
gerek.

Aydın Güvenir
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Çok değil birkaç sene öncesine kadar kazandığı başarılarla Avrupa’nın en önde gelen kulüplerindendi Borussia Dortmund.
Ancak daha sonra ekonomik krizin etkisiyle adeta dibe vurdu. Bu sezon ise eski günlerine dönme sinyali veren bir takım
var sahada. Ancak hiç kuşku yok ki, bu başarı, tüm kulüp halinde sıkı bir çalışma ve emeğin sonunda, genç oyunculara

inanıp güvenerek su yüzüne çıkıyor. İşte milli oyuncumuz Nuri Şahin’in başrollerden birini oynadığı Borussia Dortmund’un
krizden bu günlere nasıl geldiğinin öyküsü…

Dortmund’un baflar›s›ndan söz ederken millî
oyuncumuz Nuri fiahin’e ayr› bir paragraf açmak
gerekiyor. 2005’te henüz 16 yafl›ndayken
Bundesliga’da forma giyen en genç oyuncu unvan›n›
alan Nuri, bir dönem Feyenoord’a kiralan›p geri
döndükten sonra tak›m›n›n de¤iflmez bir parças›
haline geldi. Bu sezon oynad›¤› futbol, yapt›¤› asistler
ve att›¤› gollerle tüm Avrupa’n›n ilgi oda¤› olan millî
oyuncumuz, Alman spor dergisi Kicker taraf›ndan da
8 haftan›n sonunda Bundesliga’n›n en iyi oyuncusu
seçildi. Bu 8 haftada tam 5 kez haftan›n karmas›na
seçilmeyi baflaran Nuri bu performans›n› devam
ettirdi¤i sürece Dortmund flampiyonlu¤a bir ad›m
daha yak›n olacak. Ancak Nuri fiahin kendisinin ve
tak›m arkadafllar›n›n ayaklar›n›n yere bast›¤›n›
belirterek flunu söylüyor: “Henüz hiçbirimiz hayal
kurmaya bafllamad›k.”

Nuri fiahinNuri fiahin

Dortmund’un lokomotifiDortmund’un lokomotifi

Oyuncu Ad› Mevkii Yafl›
Roman Weidenfeller Kaleci 30
Mitchell Langerak Kaleci 22
Johannes Focher Kaleci 20
Lasse Sobiech Defans 19
Neven Subotic                Defans 21
Matts Hummels Defans 21
Dede Defans 32
Patrick Owomoyela Defans 30
Lukasz Piszczek Defans 25
Felipe Santana Defans 24
Marcel Schmelzer Defans 22
Marc Hornschuh Defans 19
Sebastian Kehl Orta Saha 30
Florian Kringe Orta Saha 28
Nuri fiahin Orta Saha 22
Markus Feulner Orta Saha 28
Jakub Blaszczykowski Orta Saha 24
Sven Bender Orta Saha 21
Thomas Hajnal Orta Saha 29
Mario Götze Orta Saha 18
Antonio Da Silva Orta Saha 32
Robert Lewandowski Forvet 22
Mohamed Zidan Forvet 28
Damien Le Tallec Forvet 20
Lucas Barrios Forvet 25
Kevin Grosskreutz Forvet 22
Shinji Kagawa Forvet 21
Daniel Ginczek Forvet 19
Marco Stieepermann Forvet 19
Tak›m›n Yafl Ortalamas›: 23.89
Kalecilerin Yafl Ortalamas›: 24
Defans›n Yafl Ortalamas›: 23.66
Orta Sahan›n Yafl Ortalamas›: 25.77
Forvetin Yafl Ortalamas›: 22

Borussia Dortmund
Oyuncular›n›n Yafllar› 
Borussia Dortmund

Oyuncular›n›n Yafllar› 

Watzke

Jurgen Klopp

Michael Zorc



S
on dönemin en popüler konusu saha zeminleri.
Futbol sahalar›m›z›n zeminleri birkaç istisna
d›fl›nda çok kötü. Bu gidiflle zorlu bir k›fl

kulüplerimizi bekliyor. Konuyla ilgili Federasyonun
baz› çal›flmalar› olmufltu ve önümüzdeki dönemde
yap›lacak denetimlerle e¤itim çal›flmalar› sayesinde
bu konunun bir çözüme ulaflmas› bekleniyor. 
Bu süreçte zemin konusunda daha fazla bilgi
edinmek isteyip, konunun uzmanlar›ndan Mehmet
Feyzi Kuvvetli ve Betül Kuvvetli’yle görüfltük. 
Sorun belli ve çözüm konusunda hemen herkesin
farkl› görüflleri var. Bu röportaj umar›z kafalardaki
soru iflaretlerini azaltmak ad›na olumlu bir ifllev
görür ve konunun gündemde kalmas›na katk› yapar. 
Zeminler özellikle futbolcu sa¤l›¤›na yapt›¤›
olumsuz etkinin yan›nda sahadaki oyunun kalitesini
düflürüyor ve bu da futbola olan ilginin azalmas›na
neden olabiliyor. Zeminleri iyilefltirmek için
nereden bafllamak gerekti¤i konusunda konuflmaya
bafllad›k M. Feyzi Kuvvetli’yle ve röportaja
zeminlerin yap›m aflamas›ndan girdik:
“Çim zemin nazik bir konu. Pek çok inceli¤i var.
Çim ilk kez serildikten sonra 1-1.5 ay boyunca,

yaklafl›k 10 kiflilik ekiple bir bak›ma tâbi tutulmal›.
Her gün ad›m ad›m kontrol edilmeli. Kök salmas›,
canl› olmas›, gübre ihtiyaçlar› gibi konular yak›n ilgi
gerektiriyor. 
Çim serildikten sonra de¤il, serilmeden önce taban
gübresi kullanmak gerek örne¤in. Çimin kök
salmas›n› kolaylaflt›r›r. Bu süre yaklafl›k dört-befl
gündür. Çim 15 günde 5, 25 günde ise 15 santime
ulafl›r. Bu süre sonunda üzerinde futbol oynan›r.
‹deal süre budur. Bu sürenin ard›ndan rutin bak›m
çal›flmalar›na dönersiniz. Silindir dolaflt›r›rs›n›z,
kumlars›n›z veya delersiniz. Ama öncesinde yap›lan
ifller çimi kontrol etmek, sararma varsa onu tedavi
etmek ve oluflabilecek di¤er problemleri çözmektir.
Çimi serip kendi haline b›rakmak ayn› yat›r›m› bir
kez daha yapmay› gerektirir. Bu aç›dan ilk 1-1.5
ayl›k süre çok önemlidir.” 

Ekipman eksikli¤i var

Çim bak›m› dedi¤imiz bir kazma, bir kürek veya
çim biçme makinesiyle yap›lacak ifl de¤il elbette.
Son teknoloji ekipmanlar çim uzmanlar›n›n iflini
oldukça kolaylaflt›r›yor ve zeminleri mükemmel
hâle getiriyor. Bu ekipmanlar olmadan yap›lacak
bak›m çal›flmalar› eksik kal›yor ve çimin bozulma
süreleri daha da k›sal›yor. M. Feyzi Kuvvetli
ekipman konusunu flu sözlerle vurguluyor:
“Ben bu tip modern
araçlara Türkiye’de
birlikte çal›flt›¤›m
kulüplerde rastlamad›m.
Hizmet verdi¤imiz
kulüplere bu araçlar›
almalar› için tavsiyede
bulunuyorum. Baz›
kulüpler bak›m iflini

firmalara verdikleri zaman bu firmalar bu araçlarla
gelip bak›m yap›yor ama bu araçlar kulüplerin mal›
de¤il. Baz›lar›n›n do¤ru düzgün çim biçme makinesi
bile yok. Hâlbuki çok uygun bir traktöre sahip
olman›z gerek. Her traktör de olmaz, özel üretim
traktörler var. Sahaya zarar vermeyecek flekilde
üretilmifl. Buna ba¤lanacak vertidrive (delme),
verticut (kök havaland›rma), kumlama makinesi,
gübre serpme aparat›, f›rça, ilaçlama ve ara ekim
makineleri gerekiyor. Çok iyi bir çim biçme
makinesi, bu iflin olmazsa olmaz›.”

Çime bakmas›n› bilen eleman lâz›m

Kulüplerin zemin bak›m› konusunda ald›klar›
hizmetler de soru iflareti olarak duruyor akl›m›z›n
bir taraf›nda. Zira ülkemizde bu iflle ilgilenen
flirketler oldu¤unu biliyoruz ama kulüplerimizin bu
flirketlere olan yaklafl›m›ndan emin de¤iliz. 
Zeminle ilgilenen personel her statta mevcut ama
yetkinlikleri konusunda flüpheler var. M. Feyzi
Kuvvetli bize iflin içyüzünü flöyle anlat›yor:
“Uzman bir firmadan hizmet almak biraz da
kulübün mali yap›s›yla alâkal› bir fley. Mali durumu
iyi olanlar buna bütçe ay›r›yor. Benim flehir
kulüplerinde genellikle gördü¤üm durum flöyle.
Kulübün zeminle ilgilenen bir çal›flan› var.  Onun
kendi aletleri var ama modern de¤il. Genellikle bir

Futbol pastası her geçen büyüyor.
Kulüplerimizin gelirleri bu
doğrultuda kat be kat artıyor.
Ancak saha zeminleri konusunda
büyük sıkıntılar var. Birçok stadın
saha zemini futbol oynamaya
elverişli değil. Bu kadar büyük
paraların döndüğü bir sektörde,
sahne düzenlemesinin bu derece kötü
olması kimin suçu peki? Neden bizim
de halı gibi sahalarımız olmuyor?
Neden milyonlarca euroluk
oyuncularımızın o kötü sahalarda
sakatlanmasına göz yumuyoruz? 
Ve aslında iyi bir zemine sahip olmanın
maliyeti ne kadar?
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çim biçme makinesine sahipler. Elle tohumlama ve
gübreleme yap›yorlar. Daha sonra da suluyorlar.
Kulüplerin saha bak›m anlay›fllar› budur. Elbette bu
iflten iyi anlayan personele sahip kulüplerimiz var.
Ama çok az›nl›ktalar. Çim uzman› olarak karfl›m›za
getirilen ama topra¤›n sahada kullan›lmamas›
gerekti¤ini bilmeyen kulüp çal›flanlar› da var.”
Statlarda çim bak›m› yapacak kiflilerin uzmanl›¤› ne
yönde olmal›, bunu soruyoruz M. Feyzi Kuvvetli’ye.
Ald›¤›m›z cevap ortak akl›n sesi gibi,
düflündüklerimize benzer ç›k›yor:
“Stad›n bak›m›n› yapacak kifli bence ziraat
mühendisi olmal›. Çimden, ottan, böcekten,
hastal›ktan anlayacak, teorisini kavram›fl ve prati¤i
bu teori üzerine kurabilecek bir kifli olmal›. Ankara
19 May›s Stad› d›fl›nda ziraat mühendisi istihdam
eden bir kulübümüz veya Gençlik Spor ‹l
Müdürlü¤ümüz yok.” 
Zemin uzmanl›¤› apayr› bir uzmanl›k gerektiren bir
ifl ama tek kiflinin yapabilece¤i bir ifl de¤il. Zira baz›
sahalara bak›m sadece gün içerisinde de¤il gece
saatlerinde de yap›l›yor. Bu nedenle bir uzman›n
yan›nda kuraca¤›n›z ekip de çok önemli ve böyle
bir ekip kurmak gerçekten oldukça zorlu bir çaba
harcanmas›na neden olabilir. M. Feyzi Kuvvetli,
ekibin öneminin fark›nda. Kendi ekibini memleketi
Adana’da toplam›fl, e¤itmifl ve Türkiye’nin dört bir
yan›na gönderiyor. 
“Türkiye’de zeminden anlayan, ifli saha zemini olan
insan pek yok maalesef. Çim e¤itimi k›sa süreli bir
e¤itim de de¤il. Bir insan›n tam anlam›yla çim
uzman› olmas› bence en az befl sene sürer. 
Yüksek ö¤renimde peyzaj mimarl›¤› ve ziraat
mühendisli¤i bölümlerinde çim konusunda e¤itim
veriliyor ama futbol zemini konusunda bir e¤itim
yok. Buradan mezun olan gençlerimizin kendilerini
yetifltirmeleri çok önemli. Benim personele
ihtiyac›m var. Ama bulam›yorum. Kulüplerimiz de
bulam›yor. ‹fli ö¤renmek isteyen arkadafllar›m›za
destek olmaya çal›fl›yoruz.”
Türkiye’deki zeminlerin temel iki problemi de bu
sözlerle ortaya ç›k›yor. Bak›m ekipleri ve
ekipmanlar›n›n yetersizli¤i, zeminlerimizin bu halde
olmalar›nda en önemli nedenler. Bu temel
sebeplerin yan›na ülkemizdeki sat›n alma
departmanlar›n›n sadece fiyat üzerinden ifl
yapmalar›n› da eklerseniz, durum iyice sarpa
sarabiliyor. Kuvvetli bu konuda çok dertli:
“Özellikle Gençlik ve Spor ‹l Müdürlükleri
kontrolündeki tüm sahalar yasa nedeniyle ihale

edilerek yenileniyor. Bu ihale s›ras›nda al›nacak
hizmet konusunda çok yetkin bir sat›n alma süreci
iflletilmedi¤i için en ucuz teklifi veren, genellikle en
kalitesiz ifli yaparak bu sahalar› yeniliyor. Bir sezon
sonra sahay› yeniden yapma ihtiyac› duyuyorsunuz
ve ayn› süreç bir kez daha s›f›rdan bafll›yor. Ben bu
olaya defalarca flahit oldum.”
Çim konusu kimi zaman acil müdahaleler de
gerektirebiliyor. Örne¤in bir teknik direktör gelip
çimi be¤enmedi¤i zaman son dakika
müdahaleleriyle çim onun istedi¤i flekle getirilmeye
çal›fl›l›r pek çok yerde. Fakat Betül Kuvvetli bunun
yanl›fl oldu¤unu söylüyor:
“Bir panik an›nda ifli çok bilmeyen bir ekip çime
çok müdahale ediyor. Çok gereksiz bir ilaç
kullan›m› oluyor veya baflka pek çok müdahale
yap›l›yor. Hâlbuki çimi kendi haline b›rakmak ço¤u
zaman en etkili çözümdür. Zira çim kendisini h›zl›
toparlar. En iyi geliflimi de kendi haline
b›rakt›¤›n›zda yapar. Ama bu her zaman mümkün
olmuyor. Kadir Has Stad›’n› aç›l›fl maç›na
yetifltirmeye çal›fl›rken gecenin bir yar›s› bizim yeni
serilmifl çimlerde oynayan iflçileri zor ç›kartm›flt›k
sahadan. ‹lk 5-6 gün en kritik günler ve o günlerde
kimsenin çimde dolaflmas›na izin verilmemeli.”
Sulama da ayr› bir konu. Çimlerin hangi saatlerde
sulanmas› gerekti¤i, maçtan önce ekstra sulamalar
gibi konular da geçmiflte s›kça tart›fl›lm›flt›. M. Feyzi
Kuvvetli sahalar› sabah ve akflam olmak üzere
günde iki kez sulamay› tercih ettiklerini ve
sulamalar›n› sabah erken saatlerle, akflam güneflin
etkisi gittikten sonra yapt›klar›n› söylüyor. Bu yaz
gibi çok s›cak geçen mevsimlerde ise ekstra
önlemler alm›fllar. 
Hâlihaz›rdaki stat çal›flanlar›n›n eksikli¤i de çok
ciddi bir konu. “Zira stad›n tüm ifllerine bakan 3-4
kifli var ve bu kifliler zemin d›fl›nda di¤er her ifle
koflturuyor. Kulüple ve statla geçen birkaç y›l›n
ard›ndan ise kendilerini uzman ilan ediyorlar” diyor
M. Feyzi Kuvvetli ve ekliyor, “Ben on senedir bu
iflle u¤rafl›yorum. Bir sarart› gördü¤ümde içim
gidiyor. Sebebi nedir, nas›l çözerim diye kafa
yoruyorum ama benim kadar düflünmüyor o stad›n
çal›flan›. O kadar önemsemiyor. Ama bunun sebebi
yat›r›ms›zl›k ayn› zamanda. 600-700 lira maaflla
çal›flan bir adamdan 24 saat çime bakmas›n›
bekleyemezsiniz. Örne¤in bir stad›n zeminini
yapt›k, bayramda iki gün kimse sulamam›fl sahay›,
tatile gitmifller.”
Peki, zeminle ilgili çal›flan kifli say›s› kaç olmal›
ideal olarak diye soruyoruz:
“Bir tane ifli bilen adam. Sahaya bakt›¤›nda hastal›¤›
anlayacak, sahan›n durumunu bilecek, geliflmeleri
takip edecek. Onun yan›nda da üç adam çal›flacak.
Bunlar biçme, sulama ve bak›m konusunda
uzmanlaflacak. Böyle iflini bilen bir ekip ideal bir
zemini yarat›r. Ama bu ekibe 600 lira
vermeyeceksiniz. 1500 TL verin en az›ndan. Bunu
yaparsan›z toplam maliyetiniz 10 bin TL’yi geçmez. 

Bu rakam futbolcunuza
verdi¤iniz bir maçl›k
galibiyet priminden
azd›r.”

S›f›r zemin, bir
galibiyet paras›!

Peki, firmaya verirseniz
kaça mal olur? 
M. Feyzi Kuvvetli
bunun ayda 15 bin
TL’yi geçmeyece¤ini
söylüyor. Kuvvetli, 

“Al›nmas› gereken modern zemin ekipmanlar› ise
en fazla 150 bin TL tutacakt›r. Ligde bir galibiye için
yap›lan yay›n geliri ödemesiyle kulüpler zeminlerini
s›f›rdan yapabilir ve bir senelik bak›m masraflar›n›
karfl›layabilir” diyor.  
Zeminin s›f›rdan yap›lmas› zaman alan bir süreç,
buras› kesin. Yo¤un bir altyap› çal›flmas›
gerektiriyor. Sadece çim serme ve bak›m
operasyonu da de¤il söz konusu olan. Temelden
adeta bir inflaat yap›yorsunuz. Ülkemizde stat
zeminlerimizin drenaj sistemlerinin ortalama 10
y›ll›k olduklar› söyleniyor. Sadece bu bile
zeminlerin yenilenmesinin en temel nedeni asl›nda.
Tüm bu süreç zaman al›yor elbette. M. Feyzi
Kuvvetli yaklafl›k iki ayl›k bir süreden bahsediyor.
May›s sonunda liglerin bitiminde teslim al›nan bir
sahan›n yeniden serilmesi ve futbola haz›r hâle
getirilmesi A¤ustos bafl›n›, yani liglerin yeniden
bafllamas›n› buluyor. Fakat tüm bu iflin de planl›
yap›lmas› flart. Zira bu ifl ciddi bir lojistik operasyon. 
Bir de zemin serildikten sonra dönem dönem
de¤iflmesi gerekiyor. Özellikle tüm tribünleri kapal›
olan stadyumlarda bu çal›flmay› gerçeklefltirmek bir
zorunluluk. Yetersiz günefl ›fl›¤› çimin geliflimi
önünde en büyük engellerden birisi. Kayseri Kadir
Has Stad›, Fenerbahçe fiükrü Saraco¤lu bu problemi
yaflayan statlar aras›nda. Dünyada ise Wembley ve
San Siro’da benzer sorunlar var. Bunun önüne
geçmek için zemin kald›r›l›p yeni zemin seriliyor.
San Siro y›lda iki kez zemin de¤ifltiriyor. Wembley
ise üç kez. Geçti¤imiz ay Real Madrid, hastal›k
kapan zeminini üç gün içerisinde de¤ifltirmiflti. 

Türkiye’de maliyetler daha düflük

M. Feyzi Kuvvetli benzer bir iflin Türkiye’de de
yap›labilece¤ini ve çok daha ucuza mal olaca¤›n›
söylüyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir konu
var. O da çim tohumunun kalitesi. Türkiye’de pek
çok çim park› mevcut ve buralar özellikle
belediyelere haz›r çim sa¤l›yor. Ama bu çimi
futbol sahas›nda kullanmak büyük bir problem
do¤urabilir. Bu nedenle özellikle futbol sahas› için
haz›rlanan ve ithal edilen tohumlardan kullanmak
gerekli. Kuvvetli, Eskiflehirspor’un zemininde
kulland›klar› tohumun Nou Camp zemininde
kullan›lan tohumla birebir ayn› oldu¤unu
söylüyor. “Zeminin iyili¤i sadece tohumla da ilgili
de¤il. Tohumun iklimle uyum sa¤lamas› da çim
zeminin baflar›s› aç›s›ndan çok önemli. Maalesef
sadece ucuz diye peyzaj çimini sahaya koyanlar ”
diyor Kuvvetli. 
Kuvvetli’ye son olarak, “Avrupa’da zeminler
neden böyle güzel, bizde kötü?” diye çok aç›k bir
soru soruyoruz. Ald›¤›m›z cevap bu yaz›n›n k›sa
bir özeti: “Onlar›n zeminleri iyi, çünkü iyi ekipleri
var, iyi ekipmanlar› var ve insana, sahaya,
ekipmana yat›r›m yap›yorlar.”

İlker Uğur

Çim bak›m
ekipman›
Çim bak›m
ekipman›

Bozuk zemin örnekleriBozuk zemin örnekleri
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Dünya y›ld›zlar›n›n
fark›, e¤itim ve vizyon

Dünya y›ld›zlar›n›n
fark›, e¤itim ve vizyon

17 yaşındayken 2008 Avrupa
Şampiyonası’nda ortaya koyduğum
futbol tanınmamı ve kulüplerin
dikkatini çekmemi sağladı.
Fenerbahçe’ye transferimde de o
turnuvada ortaya koymuş olduğum
futbol çok etkili oldu.

Transfer olduğumda Fenerbahçe’nin
başında Aragones vardı.
Gençlerbirliği maçında şans
verecekti ama bir adale sakatlığı
nedeniyle sezonu kapatmak
zorunda kaldım. Daum ise gençlere
hiç şans veren biri değildi. 

Antalya’da yap›lan
2008 U17 Avrupa
fiampiyonas›’nda Genç
Millî Tak›m›m›z›n
kaptan›yd›.
Manchester City’nin
denedi¤i ve istedi¤i
bir oyuncuyken, bu
turnuvada gösterdi¤i
performanstan sonra
Fenerbahçe’ye transfer
oldu. Bu sezon
Büyükflehir
Belediyespor’da
kiral›k olarak forma
giyiyor. Ülkemizdeki
altyap› sistemini
elefltirirken, “Dünya
y›ld›zlar›n›n fark›
bizden daha yetenekli
olmalar›nda de¤il,
altyap›da ald›klar›
e¤itim ve vizyonda”
diyor. 

Antalya’da yap›lan
2008 U17 Avrupa
fiampiyonas›’nda Genç
Millî Tak›m›m›z›n
kaptan›yd›.
Manchester City’nin
denedi¤i ve istedi¤i
bir oyuncuyken, bu
turnuvada gösterdi¤i
performanstan sonra
Fenerbahçe’ye transfer
oldu. Bu sezon
Büyükflehir
Belediyespor’da
kiral›k olarak forma
giyiyor. Ülkemizdeki
altyap› sistemini
elefltirirken, “Dünya
y›ld›zlar›n›n fark›
bizden daha yetenekli
olmalar›nda de¤il,
altyap›da ald›klar›
e¤itim ve vizyonda”
diyor. Abdülkadir Kayalı Abdülkadir Kayalı 

▼▼Ankaragücü’nde oynarken
Manchester City’den gelen davet
üzerine bu tak›mda k›sa bir süre de
olsa antrenmanlara ç›kt›n. Daha sonra
yeterli flartlar oluflmad›¤› için
transferin gerçekleflmedi. Orada
oldu¤un sürece bulundu¤un ortam›,
altyap› sistemini ve Türkiye’ye göre
farkl›l›klar›n›  anlatabilir misin? 
▲▲Bahsetti¤iniz olay yaklafl›k 3-4 sene
önce gerçekleflmiflti. ‹lk olarak oradaki
sistemin ve mantalitenin buradan çok
farkl› oldu¤unu söyleyebilirim.
Altyap›lara önem verip, buralardan iyi
oyuncular ç›karma hedefindeler.
Manchester City kulübü flu an o kadar

olmasa bile, o dönem altyap›ya çok
önem veriyordu. Sistemleri, oyuncuya
bak›fl aç›lar›, oyuncularla ilgilenme
flekilleri, yeri geldi¤i zaman
oyuncular›n arkas›nda durmalar›
Türkiye’ye göre çok farkl›. Bence bu
durum imkânlarla da alâkal›. ‹mkânlar
daha iyi olursa, altyap›dan iyi oyuncu
ç›karmak da daha kolay oluyor do¤al
olarak. Benim iki ülke aras›nda
gözlemledi¤im farkl›l›k da bu yönde.
▼▼2008-2009 sezonunun devre
aras›nda Fenerbahçe’ye transfer oldun.
Transfer hikâyeni anlatabilir misin? 
▲▲Manchester City benimle ilgilenirken
Ankaragücü’nün oyuncusuydum. ‹ki



kulüp anlaflamad›¤› için
‹ngiltere’ye transferim
gerçekleflmemiflti. Hemen
sonras›nda Antalya’da U17 Avrupa
fiampiyonas› düzenlendi. Ben de
turnuva boyunca U17 Millî
Tak›m›m›z›n kaptanl›¤›n› yapt›m ve
iyi bir flampiyona geçirdim. Burada
ön plana ç›k›nca Avrupa’da baz›
kulüplerin beni takibi devam etti
ama bu dönemde sözleflmem
bulundu¤u ve 18 yafl›ndan küçük
oldu¤um için bir sonuç ç›kmad›.
Asl›nda sezon sonu sözleflmem
bitiyordu. Yurtd›fl›na transfer
olabilmek için ya sözleflmemin
bitmesini bekleyecektim ya da
yurtd›fl›na gitmeyecektim. Bu konu
hakk›nda düflünürken devreye
Fenerbahçe girdi. Kulübümle
görüflüp anlaflt›lar. Bunun üzerine
2008-2009 sezonunun devre
aras›nda Fenerbahçe’ye transfer
oldum. Bana göre bu transferde
U17 Avrupa fiampiyonas›’nda
ortaya koymufl oldu¤um futbol çok
etkili oldu. O turnuva s›ras›nda 
17 yafl›ndayd›m ve Ankaragücü
kadrosunda çok yer
bulam›yordum. Ancak o turnuva
tan›nmam› ve kulüplerin dikkatini
üzerime çekmemi sa¤lad›.

▼▼Bu sezon Okan ve Gökay
örneklerini bir kenara b›rak›rsak,
Fenerbahçe’nin altyap›dan
oyunculara pek flans tan›mad›¤›n›
görüyoruz. Fenerbahçe’ye transfer
olurken bunlar akl›na geldi mi?
▲▲O dönemde baflka kulüpler de
benimle ilgileniyordu. Ancak
Fenerbahçe çok ciddi yaklaflt›. 
Ben de iyi bir Fenerbahçeliyim.
Bahsetti¤iniz konular› transfer
olurken hiç düflünmedim, çünkü
kendime güveniyordum. Ancak
daha sonra ciddi bir sakatl›k
yaflad›m. Transfer oldu¤umda
Fenerbahçe’nin bafl›nda Aragones
vard›. Gençlerbirli¤i
deplasman›nda bana flans
verecekti. Ama hayat›mda ilk defa
adale sakatl›¤› yaflad›m. Yafl›m
küçük oldu¤u için tecrübesizdim
ve dengesizce yüklenmelerden
ötürü arka adalemden sakatland›m.
Sakatl›k da uzun sürünce sezonu
kapatmak zorunda kald›m.

Daum gençlere flans
vermez

▼▼A tak›mda flans bulamaman› 
bu sakatl›¤a m› ba¤l›yorsun?
▲▲‹lk geldi¤im dönemdeki neden

tamamen bu sakatl›kt›. Çünkü o
dönemde Aragones’le sürekli
konufluyordum. O da bana çok
destek olup, arkamda duruyordu.
E¤er sakatlanmasayd›m,
Gençlerbirli¤i maç›yla oynamaya
bafllayacakt›m. Sonraki sezonda ise
tak›m›n bafl›nda Daum vard›. 
Bu dönemde A tak›mda flans
bulamamam›n nedeninin ise
tamamen Daum oldu¤unu
düflünüyorum. Çünkü
antrenmanlarda çok iyi
çal›fl›yordum ve sakatl›¤›mdan
tamamen kurtulmufltum. Ancak
Daum gençlere hiç flans veren bir
hoca de¤il. Geçti¤imiz sezon
Fenerbahçe’de sadece 1 maç
oynad›m. O da Ziraat Türkiye
Kupas›’nda kendi evimizdeki Altay
maç›yd›. Bunun d›fl›nda iki kez de
kadroya girdim, o kadar.  
▼▼“Ankaragücü’nde 1-2 sezon
daha oynay›p transfer olsam daha
çok forma flans› bulurdum” diye
düflündün mü hiç?
▲▲Fenerbahçe’ye o tarihte geldi¤im
için hiçbir zaman piflman
olmad›m. Çünkü oras› çok farkl›,
çok büyük ve her oyuncunun
hayallerini süsleyen bir kulüp.
Mesela sakatl›¤›m olmasayd› ve

Aykut Hoca transfer oldu¤um
dönemde tak›m›n bafl›nda olsayd›
forma flans› bulabilirdim. Belki
yine baflka bir tak›ma kiral›k olarak
gidebilirdim ancak Aykut Hoca
bana ona göre e¤itim verecekti en
az›ndan. Fenerbahçe gibi
kulüplerde 17 yafl›nda da olsan›z,
25 yafl›nda da olsan›z oynaman›n
hiçbir garantisi yok. O yüzden
do¤ru ve zaman›nda bir transfer
gerçeklefltirdi¤imi düflünüyorum.
▼▼Bu sezon Okan Alkan ve Gökay
Iravul gibi genç oyuncular zaman
zaman kadroda yer bulmaya
bafllad›. “Keflke bu sezon
Fenerbahçe’de oynasayd›m” diye
düflünüyor musun? 
▲▲Aykut Hoca geçen sezon kulüpte
sportif direktör olarak görev
yap›yordu. Onunla diyalog
halindeydim. Bana çok yard›mc›
oluyordu. Zaten geçti¤imiz sezon
Büyükflehir Belediyespor’a kiral›k
olarak transfer olmama da onunla
istiflare ederek karar verdik. Tabii
ki insan, “Geçen sezon Daum
yerine Aykut Hoca ile çal›flsayd›m”
diyor kendi kendine ama flansa
ba¤l› biraz da bu ifller. E¤er bu
sezon Fenerbahçe’de olsayd›m ve
çok çal›flsayd›m Aykut Hocan›n
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Okan,  Gökay gibi bana da forma
verece¤ini tahmin ediyorum. 
▼▼Fenerbahçe’den ‹BB’ye
kiralanma sürecini bizlerle 
paylafl›r m›s›n?
▲▲Geçen sezon oynad›¤›m tek maç
olan Altay karfl›laflmas›ndan önce
Aykut Hoca, ‹BB’nin beni transfer
etmek istedi¤ini söyledi. Abdullah
Hoca da beni Genç Millî
Tak›mlardan tan›yordu ve bu
transferi gerçeklefltirmek istiyordu.
Aykut Hoca düflünmemi
söyleyince, “Düflünmeme gerek
yok hocam, siz nas›l uygun
görüyorsan›z onu yapar›m”
cevab›n› verdim. Çünkü Aykut
Hocan›n benim geliflimime katk›da
bulunacak fleyler yapmaya
çal›flt›¤›ndan emindim.
▼▼‹BB’deki ortam› bize anlat›r
m›s›n?
▲▲Çok iyi bir ortam oldu¤unu
söyleyebilirim. Tak›mda herkes
birbirini çok seviyor. Abdullah
Hoca da bilindi¤i gibi gençlere çok
önem veren, kariyeri boyunca
altyap›dan yeni yüzler ç›karma
çabas›nda olmufl bir teknik adam.
Ben de ondan sürekli bir fleyler
ö¤renmeye çal›fl›yorum. Tak›mdaki
herkes de Abdullah Hocay› çok iyi

tan›yor. Nerede ne demek
istedi¤ini çok iyi biliyor. 
Bir bak›fl›ndan bile ne demek
istedi¤ini hemen anl›yorsunuz.
Tüm oyuncularla iç içe olan ve
onlarla sürekli ilgilenen aç›k sözlü
bir hoca. 
▼▼Geliflim döneminde oldu¤un bu
ça¤larda Abdullah Avc› ile
çal›flmak sana neler kat›yor?
▲▲Abdullah Hoca hem futbol bilgisi
hem de insanl›k aç›s›ndan çok
sayg› duydu¤um biri. Bugüne
kadar birçok genç oyuncuyu Türk
futbolunun hizmetine sunmufl bir
teknik adam. Ben de bu durumdan
istifade etmeye çal›fl›yorum.
Dedi¤iniz gibi yafl›m genç ve her
gün kendimi gelifltirmem gerekiyor.
Bu geliflim için gerekli olan güven
ve cesareti de Abdullah Hoca bana
veriyor. 

Büyükleri dinlemek gerek

▼▼Ayd›n Y›lmaz ‹BB’de kiral›k
oynay›p Galatasaray’a geri
dönerken Abdullah Avc›, “Bir
sezon daha burada oynasa çok
daha iyi duruma gelir” demiflti.
Sezon sonu Abdullah Hoca senin
için de ayn› fleyleri söyler ve

kalman› isterse ne yapars›n? 
▲▲‹nsan bazen iflin do¤rusunu
kendi bilemez. Benim de
kiflili¤imde, çevremdeki büyüklere
sayg› duyup, onlar› dinlemek ve
kendime bu do¤rultuda bir fleyler
katmak var. E¤er böyle bir durum
olursa, öncelikle Aykut Hocayla
görüflür, Abdullah Hoca ile
konuflup bir istiflare yapt›ktan sonra
durum neyi gösterirse ona göre
hareket ederim. Çünkü insan her
an kendini gelifltirmek zorunda.
Yafl kaç olursa olsun her zaman,
her durumda yeterli
olamayabilirsiniz. Benim de
hedefim kendimi sürekli
gelifltirmek. Bunu da bana de¤er
veren hocalar›m› dinleyerek
yapmak isterim. O yüzden sezon
sonu hocalar›m benim için neyi
uygun görüyorsa onu yapmaya
haz›r›m. 
▼▼Bu sezon ‹BB’de çok fazla forma
flans› buldu¤un söylenemez.
Bunun nedeni nedir, kendinde ne
gibi eksiklikler görüyorsun? 
▲▲Geçen sezon devre aras› ‹BB’ye
transfer olduktan sonra Abdullah
Hoca ço¤u maçta bana görev
vermiflti. Bu sezon ise kadro daha
kalabal›k. Ben de çal›flarak forma

flans› bulmay›
bekliyorum. Bana
göre bir futbolcu
antrenman yaparak
eksikli¤ini
tamamlayamaz. Ne
kadar maç yaparsa,
eksikli¤ini de o
kadar gidermifl
olur. Maç
oynayarak kendini
gelifltirir. Benim
gibi orta sahada
oynayan bir
oyuncunun da
eksikliklerini
gidermesi için
sürekli oynamas›
gerekir. Maç içinde
konsantrasyon,
maç temposuna
sürekli ayak
uydurmak ve
sorumluluk almak
benim flu an
kendimde
gördü¤üm
eksiklikler. Maçlara
daha iyi konsantre
olabilir, maç›n
temposuna
devaml› uyum
sa¤layabilir ve
oynad›¤›m
mevkiden ötürü
oyun içinde daha
çok sorumluluk
alabilirsem
kendimi
gelifltirece¤ime
inan›yorum. 

Süper Lig’de yeni yeni oynamaya
bafll›yorum ve bu eksiklikleri
gidermem gerekti¤ini biliyorum.
Daha çok oynayarak kendimi
gelifltirece¤ine inan›yorum. 

Al›nganl›¤›n yerini 
h›rs al›yor

▼▼Tak›ma giremedi¤in dönemlerde
sana destek olan birileri oldu mu?
▲▲Ailem her zaman oldu¤u gibi
hep arkamda durdu. Bunun
d›fl›nda Aykut Hoca, A2 Ligi
maçlar›nda görev yapmam›
sa¤lad›. Her zaman haz›r olmam,
maç tecrübesi kazanmam
gerekti¤ini söyledi bana. O yüzden
kadroya giremesem de A2 Ligi’nde
sahaya ç›karak her zaman
geliflmemi sa¤lamaya çal›flt›. 
Tak›m içinde de Emre ve U¤ur
a¤abeylerden bu dönemde büyük
destek gördüm. Tabii ki genç bir
futbolcu oldu¤um için niye
oynam›yorum diye al›n›p
k›r›l›yorum. Ancak büyüdükçe 
bu al›nganl›¤›n yerini h›rs al›yor. 
▼▼Türkiye’de ya da dünyada orta
sahada birlikte oynamak istedi¤in
isim ya isimler var m›? Sana göre,
sen oyunu yönlendirip pas
da¤›t›rken, defansif özellikleriyle
senin aç›klar›n› kapatacak oyuncu
profiline sahip en iyi oyuncu kim?
▲▲Emre Belözo¤lu ile beraber
oynamay› çok istiyorum. Emre
a¤abey zaten Fenerbahçe’den oda
arkadafl›m. Saha içinde ve d›fl›nda
da çok yard›mc› oluyordu. fiu anda
da hâlâ görüfltü¤üm ve çok
sevdi¤im bir a¤abeyim. Oyun
içinde de onu örnek al›yorum. 
O yüzden onunla yan yana
oynamay› çok isterim. Telefonda
konufltu¤umuzda flakalafl›yoruz
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Bir futbolcu antrenman
yaparak eksikliğini
tamamlayamaz. Hele bir
orta saha oyuncusunun
eksikliklerini gidermesi için
sürekli oynaması gerekir.
Benim de konsantrasyon,
tempo ve sorumluluk alma
konusundaki eksiklerimi
gidermem gerekiyor.

Türkiye’deki altyapı
imkânları ve eğitim çok
eksik. Orta sahada oynayan
dünya yıldızları oyun
görüşlerini altyapıda alıyor.
Özgüven duygusuyla yetişip
büyüyorlar. Sürekli destek
görüyorlar. Altyapıda
verilen eğitim ve vizyon
sayesinde ayrıcalıklı
olabiliyorlar. 

Kulüplerimiz sürekli yabancı
futbolcu alıyor. Gelen
yabancıların bizim gibi
genç oyunculara örnek
nitelikte olması lâzım. 
Ama sıradan bir yabancı
geliyor ve ülke futboluna bir
şey katmadığı gibi, bizim
gibi genç oyuncuların da
önünü tıkıyor.



bazen, “Emre a¤abey ben gelip
yan›nda oynamadan futbolu
b›rakma sak›n” diyorum. Dünya
futboluna bakarsak da Xavi ve
Iniesta gibi isimlerle oynamak
büyük ayr›cal›k olurdu. Bana göre
defansif anlamda orta sahada top
yapan, partneri ya da
partnerlerinin aç›klar›n›
kapatabilecek dünyadaki en iyi
oyuncu Xabi Alonso. Adeta bir
emniyet supab› gibi. O da Xavi,
Iniesta gibi oldukça iyi bir tekni¤e
ve oyun görüflüne sahip, ancak
fizik gücü daha yüksek, sert ve
ayn› zamanda oyun içinde sakin
kalmay› baflaran bir oyuncu. Bu
yüzden Xabi Alonso’yu da çok
be¤eniyorum. Zaten ‹spanya Millî
Tak›m›’nda da Xavi ve Iniesta’n›n
arkas›nda oynuyor. Bunun d›fl›nda
benimle ayn› bölgede olan
futbolculardan Ayhan Akman’› da
çok takdir ediyorum. Çok istikrarl›
ve kaliteli bir futbolcu. 

Sorunumuz altyap›da

▼▼Seninle ayn› bölgede ya da sana
yak›n bölgede oynayan Gerrard,
Xavi, Iniesta, Lampard, Sneijder
gibi isimleri izledikçe “O pas› nas›l
att›, oyunu nas›l okudu da golü

yapt›rd›?” dedi¤in oluyor mu?
Sana göre o bölgedeki oyuncular›
di¤erlerinden farkl› k›lan ne?
▲▲Sorunun ilk bölümü için
söylemek gerekirse evet, “Nas›l da
becerdi” dedi¤im oluyor. Ancak
ben Türk futbolunun yetenek
bak›m›ndan dünyan›n zirvesinden
yer alan ülkelerden biri oldu¤unu
düflünüyorum. Mesela ben ve
benim içinde bulundu¤um
jenerasyon 14-15 yafl›ndan beri
Genç Millî Tak›mlarda oynuyoruz.
Her rakibe, her oyun anlay›fl›na
karfl› mücadele ettik. Yetenek
aç›s›ndan hiçbir sorunumuz
oldu¤unu düflünmüyorum. Ancak
e¤itim, sistem ve di¤erleriyle ayn›
imkânlar› sa¤lamak çok önemli. 
Bu imkânlar do¤rultusunda verilen
iyi e¤itimle bir yerlere gelebiliriz.
Bizde altyap› imkânlar› ve
altyap›daki e¤itim maalesef çok

eksik. fiu an ligimizde altyap›
e¤itimi çok zay›f oyuncular var. 
Bu sayd›¤›n›z dünya y›ld›zlar›n›n
altyap›y› çok sa¤lam ald›klar›n›
düflünüyorum. Oyun görüfllerini
altyap›da ald›klar› iyi ve do¤ru
e¤itimle gelifltirdiklerine
inan›yorum. Özgüven duygusuyla
yetiflip büyüyorlar. Sürekli destek
görüyorlar. Belirli bir sistemleri
var. O sistemlerin d›fl›na
ç›k›lmad›¤› zaman da oyuncular
belirli bir yere geliyor zaten. Tabii
ki oyuncular›n karakterleri de çok
önemli geliflimlerinde. Yetenek
anlam›nda bu oyuncular›n bizim
futbolculardan farkl› olmad›¤›n›
düflünüyorum; ancak onlar
kendilerine altyap›da verilen e¤itim
ve vizyon sayesinde dünyada
ayr›cal›kl› olabiliyor. Bunun
d›fl›nda söylemek istedi¤im çok
önemli bir fley daha var.

Ülkemizde çok büyük bir
yabanc› hayranl›¤› var.
Sürekli yabanc› futbolcu
al›n›yor. Bu gelen
yabanc›lar›n bizim gibi genç
oyunculara örnek olabilecek
isimler olmas› lâz›m. 
S›radan bir yabanc› geliyor,
ülke futboluna bir fley
katmad›¤› gibi, bizim gibi
genç oyuncular›n da önünü
t›k›yor. Üst kademelere
ç›kt›kça iflin ciddiyetini daha
çok anl›yorsunuz. O günkü
flartlar neyi gerektiriyorsa ona
göre çal›flma yap›p yeterli
olman›z ve uyum sa¤laman›z
gerekti¤ini ö¤reniyorsunuz.
Sistem de¤iflse de ben
futbolcunun kendi oyun
karakterini de¤ifltirmeden
futbolunu gelifltirmesi
gerekti¤ini düflünüyorum. 
‹fli iyi ve do¤ru bilen
kiflilerden ve hocalar›mdan
örnek al›yor, onlar›n sözlerini
dinliyorum. 

▼▼Anlad›¤›m›z kadar›yla e¤itime
önem veren bir insans›n. Bir
futbolcunun saha içindeki e¤itimi
kadar, saha d›fl›nda alm›fl oldu¤u
e¤itimin de önemli oldu¤unu
düflünüyor musun?
▲▲Elbette. fiu an zaten Ankara’da
Gazi Üniversitesi Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu’nda ö¤renciyim.
Asl›nda babam hukuk okumam›
çok istiyordu. Fakat Fenerbahçe’ye
transfer oldu¤um ve ‹stanbul’a
tafl›nd›¤›m için okula
gidemiyorum. Bu yüzden kayd›m›
dondurmak zorunda kald›m.
Kayd›m› buradaki bir üniversiteye
ald›rmaya çal›fl›yorum ancak zor
görünüyor. O yüzden üniversite
s›nav›na bir kere daha girece¤im
herhalde. Ben sadece futbolcunun
de¤il hayatta herkesin yapt›¤›
meslekle s›n›rl› kalmamas›
gerekti¤ini düflünüyorum. Hayat
sadece futbol de¤il. Tabii ki
futbolla de¤er görüyorsunuz,
futbolunuzla seviliyorsunuz, bazen
de a¤›r elefltirilere maruz
kal›yorsunuz ama futbolcu da olsa
her insan›n e¤itimli olmas›
gerekti¤ini düflünüyorum. E¤itim,
insana farkl› özellikler kat›yor.
Mesela futbolu b›rakt›ktan sonra
antrenör de olsa, kendisine bir
iflyeri de kursa, e¤itimli insan›n
e¤itim almam›fl insana göre fark›
aç›kça belli oluyor. O yüzden
insan›n her anlamda kendini
gelifltirmesi gerekiyor. 
▼▼Röportaj boyunca senin
yafl›ndaki insanlardan duymaya
çok da al›fl›k olmad›¤›m
kelimelerle kendini çok güzel ifade
etti¤ini gördük. Bunun nedeni
bolca kitap okumandan m›
kaynaklan›yor? 
▲▲Okul y›llar›mda iyi bir
ö¤renciydim. Çok iyi paralar
kazan›p, konuflmay› beceremeyen
bir sürü futbolcu var etrafta. 
Bu yüzden ben insan›n kendini
ifade edebilmesinin ve
konuflmas›n›n çok önemli
oldu¤unu düflünüyorum. 
Sadece futbolcu da de¤il, her insan
için bu çok önemli bence. 
Elimden geldi¤i kadar kitap
okumaya çal›fl›yorum. Bunda
asl›nda babam›n büyük rolü var.
Babam iyi bir bankac›yd› ve
kendini çok iyi ifade eder, konular›
çok iyi anlat›rd›. Dolay›s›yla bizi
de böyle yetifltirdi. K›z kardeflim de
inan›lmaz kitap okur. O da Gazi
Üniversitesi’nde e¤itimini
sürdürüyor. Sürekli elime kitap
tutuflturuyor. Onun sayesinde de
çok okuyorum. Daha çok eski ünlü
oyuncular›n hayatlar›n› anlatan
futbol kitaplar›n› okumay›
seviyorum. Kitap okuyamad›¤›m
zaman da en az›ndan dergi, gazete
gibi yaz›l› yay›nlar› takip etmeye
çal›fl›yorum.
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Abou Diaby 

Fransa’n›n
meflhur
Clairefontaine
Ulusal Futbol
Akademisi’nin
seçkin
mezunlar›ndan.
Bu kufla¤›n en
erken sivrilen
isimlerinden biri
olan Abou 
Diaby, 
altyap›
basamaklar›n›
çabuk t›rmand›
ve ümit millî
tak›mda
neredeyse hiç
oynamadan
2007’de A millî
tak›ma geçifl
yapt›. Tak›m›n
ihtiyaç duydu¤u
tecrübeye sahip 
olanlardan.

Blaise Matuidi 

St. Etienne’in bu sezonki
yükseliflinde en büyük pay
sahiplerinden biri olan Blaise
Matuidi de pek çok yafl›t› gibi
Clairefontaine ç›k›fll›. Daha 17
yafl›ndayken Troyes’da forma
flans› bulan Matuidi, bu kulüpte
millî tak›m formas›yla da tan›flt›.
2007’de transfer oldu¤u St.
Etienne’de ise hem her geçen
y›l biraz daha flans buldu hem

de 24 kez ümit millî tak›m
formas›n› giydi. Özellikle ümit
tak›mdaki uluslararas› tecrübesi
onun geliflimine çok büyük
katk› sa¤lad›. Hem kulübünün
hem de bu millî tak›m›n yap›s›
onu daha da
olgunlaflt›rabilir. 

Loic Remy 

Lyon altyap›s›ndan
yetiflme Loic
Remy, bu kufla¤›n
en önemli
yeteneklerinden
biri. Nice’de
yükselifle geçen

kariyeri, onu
Marsilya’ya
tafl›d›. Sezon
bafl›nda tespit
edilen kalp
problemi, neyse
ki korkulan riski
yaratmad› ve
genç oyuncu
kariyerine
devam edebildi.
Remy, yeni
dönemde millî
tak›mda sürekli
yer almas›
beklenen
oyunculardan,
üstelik flimdiden
golle de
bulufltu. 

Karim
Benzema 

2004’te Pique’li,
Fabregas’l›
müthifl ‹spanya
U17 kadrosunu
hayal k›r›kl›¤›na

u¤ratan Ma¤ripli üçlüden
Benzema,
kuflkusuz bu
jenerasyonun
en çok göze
batan ismi.
Ancak
Benzema’n›n
kariyeri son
y›llarda hem
Real’de az
forma bulmas›
hem
sakatl›klar›
hem de
Domenech’le
y›ld›z›n›n
bar›flmamas›
nedeniyle
ciddi sekteye
u¤rad›. Genç yetenek, y›llar
önce kendisine transferi
soruldu¤unda “Büyük kulüplere
erken gidip kaybolmak
istemiyorum” derken belki de
bunu kastediyordu. Yine de
Benzema için gerçek bir umut
›fl›¤›n›n yand›¤›n› görmemek
olmaz. Mourinho’nun gelifliyle
beraber Real’de daha fazla flans

bulmas› olas›, Blanc’la da
millî tak›m kariyeri iyice

canlanacak gibi.

Kevin Gameiro

Senelerce Fransa
altyap›s›n›n önemli
yeteneklerinden biri

olarak görülen Kevin
Gameiro da sonunda

A millî tak›ma ad›m att›.

Gameiro, gerek
Strasbourg y›llar›nda,
gerekse son üç
sezondur top
koflturdu¤u Lorient’da
hep kritik roller
üstlenebilen bir oyuncu
olarak göze çarpt›.
Ancak yaflad›¤› iki
büyük sakatl›k onun
millî tak›m
performanslar›n› k›sa
kesti. Blanc döneminde
o da kadroda kendine
yer bulmaya bafllad›.

Hatem Ben Arfa 

Bu jenerasyonun en önemli
yeteneklerinden biri de Hatem
Ben Arfa. Bu sene Marsilya’dan
Newcastle United’a kiralanan
oyuncu, 2004’teki U17
kadrosunun “üç silahflörler”ini
tamaml›yor (ki o üçlüye
Dartanyan olarak Jeremy
Menez’yi de eklemek gerek).
Ben Arfa, gerek Lyon, gerek
Marsilya, gerekse Fransa
performanslar›yla kendisine

yap›lan
övgülerin
karfl›l›¤›n› hep
verdi. Ancak bu
sezon
Newcastle’da
Nigel de Jong’un
inan›lmaz
faulüyle
aya¤›n›n
k›r›lmas› onun
için iflleri alt üst
etti. E¤er eski
sa¤l›¤›na
kavuflup geri
dönebilirse, bu
millî tak›mda
kendine yer
bulacakt›r. 

Fransa’n›n altyap›s›ndan bu
sayd›¤›m›z oyuncular d›fl›nda
çok önemli isimler ç›kt›.
Bunlar›n bir k›sm› da millî tak›m
kadrosuna önümüzdeki
günlerde dâhil olabilir. 
Bu oyunculara örnek olarak,
yine 2005 U19 kadrosunun
önemli isimlerinden Yohan
Cabaye ve Yohan Gouffran,

2004 U17 kadrosundan Jeremy
Menez, bir jenerasyon alttan
Mamadou Sakho, Moussa
Sissoko ve Maxime Gonalons,
kulüplerinde daha fazla
oynamalar› hâlinde Liverpoollu
David N’Gog ve Manchester
United’l› Gabriel Obertan
verilebilir. Frans›z altyap›s›n›n
bu jenerasyona dâhil olup da
daha sonra ailelerinin geldi¤i
ülkeleri seçen üyeleri de var;
Fenerbahçeli Issiar Dia ve 
Arles-Avignon’lu Franck Dja
Djedje gibi. Tabii flunu gözden
kaç›rmamak gerek, Fransa’n›n o
müthifl altyap›s› yaln›zca 17 ya
da 19 yafl alt› millî tak›mlar›na
ve Clairefontaine merkezli
akademi sistemine dayanm›yor.
Bunlar tabii ki genç oyunculara
sa¤lanan çok önemli avantajlar
ancak bunun yan›nda bir de pek
çok Frans›z kulübünde son
derece oturakl› bir altyap›
sistemine rastlanabilmesi var.
Pek çok oyuncu altyap›da millî
tak›m seviyesinde olmasa bile
kulüplerinde geliflim gösterip 
A millî tak›m› yakalayabiliyor.
Mesela, Le Havre gibi A tak›m
seviyesinde “asansör tak›m”
olarak tan›nan bir kulüp, Fransa
futboluna durmaks›z›n önemli
yetenekler arma¤an ediyor.
Bordeaux, Marsilya, St. Etienne
ve Lyon gibi bafla güreflen
kulüplerde de genç oyuncular
erken yaflta sürekli forma flans›
bulabiliyor ve tak›mlar›n›n
kaderinde katk› sahibi olarak
olgunlafl›yorlar. K›sacas›, hem 

federasyonun ve millî
tak›m altyap›s›n›n hem de
ligin ve kulüplerin yap›s›
Fransa’ya müthifl bir
oyuncu havuzu sunuyor.
1998 jenerasyonunun son
izleri de ortadan yok
olurken, kriz ortam›ndan
tak›m ç›karmaya çal›flan
Laurent Blanc’›n en büyük
flans› bu olsa gerek.

Hugo Lloris 

1986 do¤umlu Lloris bu
kufla¤›n erken
olgunlaflanlar›ndan. 
18 yafl›ndan itibaren
Fransa’n›n tüm altyap›
millî tak›mlar›ndan
geçtikten sonra kendisini
Lyon’un kalesinde buldu.
fiu anda tak›mda kilit
öneme sahip ve
Barthez’den sonra liderlik
vasf› olan ilk millî kaleci
gibi gözüküyor. 2005’te
Avrupa fiampiyonu olan U19
tak›m›n›n önemli parçalar›ndan
biriydi ve flimdi o tak›mdan pek
çok arkadafl›yla beraber A millî
tak›m› omuzlam›fl durumda. 

Adil Rami

Lille’in dev defans oyuncusu
Adil Rami, asl›nda Fransa’n›n 
o klasik altyap› sisteminin çok
d›fl›nda bir yerde ortaya ç›km›fl
bir yetenek. Bahç›van olarak

çal›fl›rken Claude Puel
taraf›ndan keflfedilen Rami,
hiçbir altyap› milli tak›m›nda
oynamad›. Ama o jenerasyona
uyum sa¤layabilecek gibi
gözüküyor. Bunu baflarabilirse
Fransa defansta çok fley kazan›r. 

Aly Cissokho 

Porto’da y›ld›z› parlayan ve
Lyon’a ad›m atan Aly Cissokho,

Blanc’›n defansa adapte etmeye
çal›flt›¤› bir baflka oyuncu. O da
altyap› millî tak›mlar›nda hiç
oynamad› ama do¤ru kariyer
tercihleri onun potansiyelinin

yavafl
yavafl
aç›¤a
ç›kmas›n›
sa¤lad›.
Gueugnon
ve Vitoria
Setubal
gibi
kulüpler,
onun
istedi¤i
kadar
forma

bulabilece¤i yerlerdi. Daha
sonra gitti¤i Porto ve Lyon da
yeni oyuncular›n sivrilmesi için
iyi koflullar sunan kulüpler.
Cissokho, flimdiye kadar bunu
iyi kulland› ve yeni dönemde
millî tak›ma ad›m att›.

Yoann Gourcuff

2005’te flampiyon
olan U19 tak›m›n›n
y›ld›z› oydu, bu
tak›m›n da y›ld›z›
yine o olacak. 
24 yafl›nda olmas›na
ra¤men bu tak›m›
toplay›p götürecek
karizmaya da

yetene¤e de
sahip.
Gourcuff'ün as›l
s›nav›, Blanc
yavafl yavafl eski
tüfekleri tak›ma
entegre etmeyi
denerse karfl›s›na
ç›kacak. Zira
Güney Afrika’da
olayl› Knysna
kamp›ndaki
rahats›zl›klardan
birinin de baflta
Ribery olmak
üzere eskilerin
Gourcuff’ü

sevmemeleri olarak
gösteriliyordu. E¤er Blanc bu iyi
giden kadroyla devam etmeyi
tercih ederse fazla sorun yok,
ama eskiler döner, savafl
baltalar› da gömülmezse bu
tak›m›n gelece¤ini Gourcuff’ün
o gerginli¤i ne kadar idare
edebilece¤i belirleyebilir.

Samir Nasri 

Bu kufla¤›n›n
üç Kuzey Afrika
kökenli y›ld›z›
için de
Domenech
dönemi pek
hay›rl›
geçmedi.
2004’te U17
tak›m› Avrupa
fiampiyonu
olurken Karim
Benzema ve

Hatem
Ben
Arfa’yla
beraber
tak›m› s›rtlayan Samir
Nasri de kâ¤›t üzerinde
mükemmel gözüken
kariyerini A millî tak›ma
istedi¤i gibi tafl›yamad›.
Belki de patlama noktas›
olarak gördü¤ü Dünya
Kupas›’na da gidemedi.
fiimdi onun için yeni bir

dönem bafll›yor. ‹nsanlar›n onu
art›k Zidane’›n veliahd› olarak
görmemesi asl›nda ifline de
yarayabilir. Hâlâ 23 yafl›nda ve
bu iflleri yoluna koymak için
çok iyi bir yafl.

Dimitri Payet 

Geçti¤imiz günlerde
Eurosport’ta onunla ilgili baz›
eski videolar yay›nland›.
Fransa’n›n denizafl›r›
topraklar›ndan La Reunion
Adas›’n›n St. Pierroise
kulübünde y›ld›z tak›m›n
formas›n› giyerken, “Bir gün
millî tak›mda oynayaca¤›m”
diyordu. Bu sezon hem 
St. Etienne’i k›rk y›ll›k
uykusundan uyand›rd› hem de
kendisine millî tak›m›n yolunu
açt›. Efline az rastlan›r bir
yetenek ve flu an çok formda.
Fransa’n›n bu seneki en büyük
kazanc› olabilir.
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Avrupa futbolunda o meşhur “enkaz devraldık” cümlesini kullanmaya en çok hakkı olan isim Laurent Blanc olsa
gerek. Dünya Kupası öncesinde Fransa Futbol Federasyonu’yla anlaştığında elinde yıldızlarla dolu bir kadro ve

tıkır tıkır işleyen bir organizasyon vardı. Kupadan sonra ise yöneticiler istifa etti, Anelka’nın millî takım kariyeri fiili
olarak bitirildi, birçok oyuncu kadrodan koptu. Blanc’a ise Avrupa Şampiyonası elemeleri için yeni bir takım

toplamak düştü. Ancak genç teknik adamın imdadına ülkenin o meşhur altyapısı yetişmişe benziyor. 
İşte “maviler”i küllerinden doğuran 1985-87 kuşağı genç Fransızlar...

Küllerinden do¤an HorozKüllerinden do¤an Horoz
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▼▼Yeni bir yap›lanmaya giden Ümit Millî Tak›m’›n
aday oyuncular›ndan birisin ve Fransa’n›n
Sochaux tak›m›nda oynuyorsun. Futbolla nas›l
tan›flt›¤›n› sorarak bafllayal›m istersen. 
▲▲Futbola babam sayesinde bafllad›m. 
Babam Yaflar Gürler eski bir futbolcu ve
zaman›nda Strasbourg’da oynam›fl. Hatta bir ara
Befliktafl’a transferi de söz konusu olmufl. Ancak
ailesinin karfl› ç›kmas› nedeniyle futbol hayat› 
pek uzun sürmemifl.
▼▼Bize ailenden söz eder misin biraz? 
▲▲Annem emekli, ev iflleri ve kardefllerimle
u¤rafl›yor. Babam da inflaat iflleri yap›yor. Biri k›z,
üçü erkek, dört kardefliz. Ben kardefllerin en
büyü¤üyüm. Erkek kardefllerim Yusuf ve Ozan da
Sochaux’nun alt yap›s›nda. Bir U14, di¤eri ise 
U8 tak›m›nda oynuyor.
▼▼Futbolcu olmana baban›n katk›s› nas›l oldu?
▲▲Daha çok küçükken yaflad›¤›m yerin küçük bir
kulübünde oynuyordum ve beni izleyen daha

büyük kulüplerin yetkilileri beni istiyordu. Babam
hiç flikâyet etmeden iflinin gücünün aras›nda beni
sürekli antrenmanlara götürüyordu. Sonra Sochaux
istedi ve oraya gittim. Oturdu¤umuz yerle Sochaux
aras› yaklafl›k 2.5 saat mesafedeydi. ‹lk bafllarda
babam götürüyordu. Sonra zaten tesislerde
kalmaya bafllad›m ama babam yine her hafta sonu
yan›ma geliyor ve beni yaln›z b›rakmayarak destek
oluyordu.
▼▼Futbola bafllad›¤›n ilk günden beri forvet mi
oynuyorsun?
▲▲Evet. Futbolda gol ön plandad›r ve genelde hep
forvetler konuflulur. San›r›m bunun etkisiyle ben de
hep bir forvet olmak istedim. Ayr›ca gol atmak çok
zevkli, insan gol att›kça gurur duyuyor. 
▼▼Futbolcu olmak istemenin as›l nedeni
popülaritesi yüksek bir meslek olmas› m›?
▲▲Hay›r. Asl›nda küçükken futbolcu olaca¤›m› pek
düflünmüyordum. Sochaux’ya gitti¤im ilk dönemde
bu aflamaya ç›kabilece¤im akl›ma gelmezdi. 
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Fransa’n›n Sochaux tak›m›nda forma giyiyor ve yenilenen Ümit Millî
Tak›m›m›z›n aday isimlerinden biri. Babas› eski bir oyuncu, iki erkek kardefli
de Sochaux’nun genç tak›mlar›nda oynuyor. Sürati ve çabuklu¤uyla yafl›tlar›
aras›nda hemen fak ediliyor. Yetenekli oldu¤u kadar tevazu sahibi. Kendisi
gibi Sochaux’dan yetiflen Mevlüt’le k›yaslanmas›na “Ben daha hiçbir fley
yapmad›m” diyerek karfl› ç›k›yor, “Türkiye’ye gelirsen hemen oynamaya
bafllayabilirsin” tekliflerine ise “Kulübüme borcumu ödemeden, kaçar gibi
ayr›lamam” karfl›l›¤›n› veriyor.  

Serdar Gürler Serdar Gürler 

Ama sonras›nda yaflad›¤›m›z baz›
s›k›nt›lar, bu yönde daha kararl›
ilerlememe neden oldu. Bu nedenle
çok çal›flt›m. 12 yafl›nda evden
ayr›ld›m ve tesislerde kalmaya
bafllad›m. O yüzden de ailemden
biraz uzak kald›m.
▼▼Peki antrenörlerin bir forvet
oyuncusu olarak Serdar Gürler’i nas›l
tan›ml›yor? Ne tarz bir oyuncusun?
Kendinde be¤endi¤in ya da eksik
gördü¤ün yönler neler?
▲▲H›zl› bir oyuncu oldu¤umu
söylerler. Adam eksiltme özelli¤im de
var. Kale önünde de fena say›lmam.
Ancak ilk 70-75 dakikadaki yüksek
performans›m› 90 dakikaya
yayam›yorum. Bu benim aç›mdan
önemli bir eksiklik ve gidermek için
çal›fl›yorum. 90 dakika boyunca ayn›
performans› göstermem gerekiyor. 
▼▼Bir idolün var m›? 
▲▲Thierry Henry gibi bir oyuncu
olmay› isterim. Gerçi Barcelona’da
pek iyi bir dönem geçirmedi ama
Arsenal’deyken süper oynuyordu.

Mevlüt a¤abey 
bana sahip ç›kard›

▼▼Senin gibi Sochaux’da yetiflen
Mevlüt Erdinç, flimdi P.S Germain’de
oynuyor. Sochaux’da birlikte
oldu¤unuz dönemde aran›zdaki 
iliflki nas›ld›? 
▲▲Biz kulüpteki iki Türk oyuncuyduk.
Mevlüt a¤abey bana çok sahip ç›k›yor
ve kolluyordu. 16-17 yafl›ndayken 
A tak›mla idmanlara ç›kmaya
bafllam›flt›m. O zamanlar bana sürekli
tavsiyelerde bulunup göz kulak
oluyor ve antrenmanlarda çok yard›m
ediyordu.
▼▼‹lk kez 2008’de U18 Tak›m›na
davet edildin. Davet edildi¤ini nas›l
ö¤rendin ve neler hissettin?
▲▲O günü hat›rl›yorum tabii ki.
Üstelik davet edildi¤im maçlar Fransa
ile oynayaca¤›m›z özel
karfl›laflmalard›. Asl›nda iki sene
öncesine kadar bana haber geliyordu,
“Türk Millî Tak›m›’na davet
edileceksin” diyorlard› ama iki y›l
boyunca hevesle beklememe ra¤men
bir haber ç›kmad›. Ben de umudumu
kesmeye bafllam›flt›m. Ça¤›r›ld›¤›m
zaman çok gurur duydum. Ailem çok
onurland›.

‹stiklâl Marfl›n› 
söylerken a¤lad›m

▼▼‹lk maç›nda Fransa’ya karfl›
oynamak ilginç. Birisi hayat›n›
geçirdi¤in, ekmek yedi¤in, di¤eri ise
do¤du¤un ve köklerinin ait oldu¤u
ülke. Bu maç senin aç›ndan nas›l
geçmiflti?
▲▲Asl›nda o maça ilk on birde
bafllamayacakt›m. Ama Abdülkadir
Kayal› ›s›nma s›ras›nda sakatland› ve
ben ilk on birde girdim. Maç öncesi

‹stiklâl Marfl›n› okurken o kadar
duyguland›m ki, a¤lad›m. Ayr›ca
annem ve babam da maç› tribünden
izliyordu. Onlara böyle bir mutluluk
yaflatt›¤›m için büyük bir gurur
duydum. Bir de yak›n arkadafllar›mla
karfl›l›kl› oynaman›n zevkini yaflad›m.
Sochaux’dan arkadafl›m Cedric
Bakambu da o maçta ilk kez Fransa
formas› giymiflti. 
▼▼Türkiye formas› giymeden önce
Fransa’dan herhangi bir davet alm›fl
m›yd›n?
▲▲16 yafl›ndayken alm›fl ve iki haz›rl›k
maç›nda oynam›flt›m.
▼▼Fransa Ligi dünyan›n en kozmopolit
liglerinden biri. Bu kadar farkl›
milletten insan›n bir arada oynamas›
bir zorluk getiriyor mu? 
Bir Türk olarak herhangi bir zorluk
yafl›yor musun?
▲▲Dedi¤iniz gibi Fransa’daki her
tak›mda farkl› milletlerden birçok
oyuncu var ama herhangi bir
adaptasyon sorunu yaflanm›yor. 
Ben de bir Türk olarak herhangi bir
zorluk yaflamad›m. Futbol aç›s›ndan
da o kadar zor de¤il. Çok alan
bulunan, çok gol at›lan bir lig.

Fransa’daki forvetlerin en önemli
özelli¤i ise hepsinin çok çabuk ve
h›zl› oyuncular olmas›. 
▼▼Spor Toto Süper Lig’i takip ediyor
musun?
▲▲2-3 sene öncesine kadar çok
yak›ndan takip ediyordum. Ancak
flimdi pek vakit bulam›yorum,
dolay›s›yla eskisi gibi izleyemiyorum.
Ama sonras›nda bütün maçlar›n
özetlerini seyretmeye çal›fl›yorum.

Türkiye’de tribünler
muhteflem

▼▼Sence Türk futbolu ile Fransa
futbolu aras›nda ne gibi benzerlik ve
farkl›l›klar var?
▲▲Bence Türkiye’deki taraftar deste¤i
muhteflem. Türk taraftarlar› Fransa’da
olmufl olsa Frans›z futbolu bugün çok
daha iyi bir noktada bulunurdu.
Mesela Eden Hazard bir kere bana
taraftarlardan dolay› Türkiye’de
oynamak istedi¤ini söylemiflti. Hani
klasik bir söz vard›r, “12. Adam”
diye. ‹flte o 12. adam›n oyuna katk›s›
Türkiye’de çok yüksek. Örnek olarak

Nihat Özten

Aile boyu futbolcuAile boyu futbolcu

Kimdir?
14 Eylül 1991
günü
Fransa’n›n
Haguenau
flehrinde
do¤du. Aslen
Samsun’un
Terme
ilçesinden.
Ailesinin
Fransa’ya göç
etmesi
nedeniyle 
1 yafl›ndan 
bu yana bu
ülkede yafl›yor
ve Mevlüt
Erdinç’in de
yetiflti¤i
Sochaux
tak›m›nda
forma giyiyor.

Milli formayı ilk kez bir
Fransa maçında giydim.
İstiklâl Marşını okurken 

o kadar duygulandım ki,
ağladım. Ayrıca annem ve
babam da maçı tribünden

izliyordu. Onlara böyle bir
mutluluk yaşattığım için

büyük bir gurur duydum. 

Bir Türk olarak Fransa’da
futbol oynarken herhangi

bir zorluk yaşamadım.
Futbol açısından da o kadar

zor değil. Çok alan
bulunan, çok gol atılan bir
lig. Fransa’daki forvetlerin

en önemli özelliği ise
hepsinin çok çabuk ve hızlı

oyuncular olması. 

Türk taraftarlar Fransa’da
olsaydı Fransız futbolu
bugün çok daha iyi bir

noktada bulunurdu. Mesela
Eden Hazard bana,

taraftarlardan dolayı
Türkiye’de oynamak

istediğini söylemişti. Hani
“12. Adam” derler ya; 

12. adamın katkısı
Türkiye’de çok yüksek. 

Türkiye’ye her gelişimde,
genç oyuncuların farklı bir

takıma gönderildiğini
görüyorum. Fransa’da

kulüpler kendi yetiştirdikleri
oyuncuları kiralık da olsa

başka takımlara
göndermeyi seçmez. Bu

oyuncular rezerv takımlarda
A takıma hazırlanır. 

A takımla ilk maça çıkışım,
büyük bir hayalin

gerçekleşmesiydi. Daha
önce statlara gittiğimde

sahanın içinde girer ve “20
bin kişi beni izleyecek” diye
hayal kurardım. Oynadığım

ilk lig maçı bittiğinde
sahadan ayrılmayı hiç

istemedim. 

Bana “Türkiye’ye gelsen
kesin oynarsın” diyorlar.
Ama Sochaux bana çok

emek verdi. Eğer bir yere
gideceksem, bana harcanan

emeğin karşılığını vererek
gitmek istiyorum. Oradan

kaçar gibi, hiç bir şey
yapmadan ayrılamam.

Bugünlere
gelmemde, eski bir

futbolcu olan
babamın payı

büyük. Onca işinin
arasında elimden

tutup beni
antrenmanlara

götürdü. Sochaux
kulübü, oturduğum
şehirden 2.5 saat
uzaklıktaydı ama
babam yine beni
yalnız bırakmadı.

Sochaux’ya gittiğim
ilk dönemde bu

aşamaya
çıkabileceğim

aklıma gelmezdi.
Ama yaşadığımız
bazı sıkıntılar, bu

yönde daha kararlı
ilerlememe neden
oldu. Bu nedenle

çok çalıştım, 
12 yaşından

itibaren ailemden
uzak kaldım. 

Mevlüt ağabey
Sochaux’da

oynarken bana çok
sahip çıkıyor ve

kolluyordu. 16-17
yaşındayken 

A takımla
idmanlara çıkmaya

başlamıştım. 
O zamanlar bana
sürekli tavsiyelerde
bulunup göz kulak

oluyor ve
antrenmanlarda çok

yardım ediyordu.
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Befliktafl taraftar› müthifl etkili bence.
Oyun olarak ise Fransa’da oyun çok
daha çabuk oynan›yor ve tempo
sürekli üst seviyede. Türkiye’de
futbol o kadar h›zl› oynanm›yor.
San›r›m Fransa’da sistem biraz daha
oturmufl.
▼▼‹ki ülkenin altyap› e¤itimlerini
k›yaslarsan neler söyleyebilirsin?
Sence Türkiye’de mi yoksa Fransa’da
m› genç bir oyuncunun yükselmesi
daha kolay?
▲▲Bence bu soruya genel bir cevap
verilemez. Tamamen kulübünüzle
ilgili bir durum söz konusu. Millî
Tak›m kamplar› için Türkiye’ye her
geldi¤imde farkl› bir fleyle
karfl›lafl›yorum. Bana diyorlar ki, 
“fiu oyuncu bu tak›ma gitti, bu
oyuncu flu tak›ma kiraland›.” 
Bu oyuncular›n hepsi de 17-18
yafl›nda gençler. Fransa’da böyle bir
fley yok. Öyle kiral›k vereyim, sonra
gelsin bakal›m gibi bir duruma pek
rastlayamazs›n›z. Mesela bizim
tak›mda 3-4 senedir oynamayan 
7-8 genç oyuncu var. Üstelik bunlar
baflka tak›mlara kiral›k olarak da olsa
gitmek istiyor ama kulüp izin
vermiyor. “Siz burada yetifltiniz,
burada A tak›ma ç›kacaks›n›z” diye
bekletiyorlar. 
▼▼Peki, bu durum oyuncunun ç›k›fl›
aç›s›ndan bir gecikmeye yol 
açm›yor mu? 
▲▲Evet, dedi¤iniz gibi gecikmeye
sebep olabilir, ama Fransa’daki yap›
böyle. Bir oyuncu kolay kolay kiral›k
verilmez. Genelde rezerv tak›mla
maçlara ç›kar.
▼▼Senin flu anda kulüpteki durumun
nedir? A tak›mda m› yoksa rezerv
tak›mda m› de¤erlendiriliyorsun ?
▲▲‹ki sezondur sürekli A tak›mla
antrenmana ç›k›yorum. Bu sezon
bafl›nda da Sochaux’yla 3 y›ll›k
profesyonel sözleflme imzalad›m.
▼▼A tak›mla hiç maça ç›kt›n m›?
▲▲Geçen sezon A tak›mla ilk maç›ma
ç›km›flt›m. fiimdiye kadar da 6 kez
kadroya al›nd›m. Kadroya girdi¤im
ilk maç Lyon karfl›laflmas›,
oynad›¤›m ilk maç ise St. Etienne
müsabakas›yd›. 
▼▼‹lk maç›nda neler hissettin?
Sonuçta o maça ç›kabilmek için
y›llarca emek harc›yorsun.
▲▲Dedi¤iniz gibi, y›llarca o an›
yaflamak için çal›flm›flt›m. Büyük bir
hayalin gerçekleflmesiydi. Daha
önce statlara gitti¤imde sahan›n
içinde girer ve “20 bin kifli beni
izleyecek” diye hayal kurard›m. 
St. Etienne maç›nda oyuna girdi¤imde
büyük bir mutluluk yaflad›m. Sahaya
girerken herkes alk›fllad›¤›nda çok
duyguland›m. Maç bittikten sonra da
hiç sahadan ç›kmak istemedim.
Acayip bir duyguydu.
▼▼Fransa Millî Tak›m›, son Dünya
Kupas›’nda büyük bir çöküfl yaflad›.
Sence bu düflüflün nedeni nedir?

▲▲Bence en önemli neden,
futbolun içine politikan›n
girmesi. Dünya Kupas›
döneminde tak›m bir otelde
kamp yap›yordu.
Politikac›lardan biri “Çok
pahal› otele gittiler, çok
masraf yap›yorlar” diye
baya¤› bir elefltiride bulundu.
Dünya Kupas›’na gitmifl bir
tak›ma böyle bir elefltiri
yapamazs›n›z. Sonuçta o
insanlar›n en iyi yerde
kalmas› gerekir. Bu olayla
bafllayan ve sonras›nda
devam eden elefltiriler tak›m›
olumsuz etkiledi. Ayr›ca
tak›m içinde de istenmeyen
olaylar yafland›. 
▼▼‹rlanda Cumhuriyeti ile 
7 Eylül’de oynanan maç›n
66. dakikas›nda oyuna dâhil
olarak Ümit Millî Tak›m
formas›yla tan›flt›n. A Millî
Tak›m için ne zaman haz›r
olaca¤›n› düflünüyorsun?
▲▲Ümit Millî Tak›m’da
oynayan hangi oyuncuya
sorarsan›z sorun size haz›r
oldu¤unu söyleyecektir. 
A Millî Tak›m bir oyuncunun
yükselebilece¤i en üst nokta.
Anlat›lamayacak derecede
gurur verici bir fley.
▼▼Türkiye’den herhangi bir
transfer teklifi ald›n m›?
▲▲Samsunspor’dan,
Kayserispor’dan teklifler
alm›flt›m. Fenerbahçe ve
Galatasaray’›n da beni
izledi¤ini duymufltum. ‹leride
belki olabilir ama yak›n
gelecekte Türkiye’ye gelmeyi
pek düflünmüyorum. 
▼▼Neden düflünmüyorsun?
fiimdi Türkiye’ye gelsen belki
de sürekli oynama f›rsat›
bulacaks›n. 
▲▲Bunu her zaman söylüyorlar,
“Türkiye’ye gelsen kesin oynars›n”
diyorlar. Ama ben Fransa’da yetifltim
ve Sochaux bana çok emek verdi.
Onlar›n harcad›¤› eme¤in karfl›l›¤›n›
vermek istiyorum. E¤er bir yere
gideceksem de bana harcanan
eme¤in karfl›l›¤›n› vererek gitmek
istiyorum. Oradan kaçar gibi, hiç bir
fley yapmadan ayr›lamam.
▼▼Peki, hayalini kurdu¤un, ileride
oynamak istedi¤in bir lig var m›?
▲▲Bir gün Fransa’dan ayr›l›rsam
Almanya’da oynamak isterim. Alman
Ligi’ni çok seviyorum. Özellikle
taraftarlar orada çok iyi. Neredeyse
tüm maçlarda tribünler a¤z›na kadar
doluyor. Ayr›ca sahalar olsun,
tesisler olsun çok çekici.
▼▼Türkiye ile ba¤lar›n nas›l? 
Tatil için geliyor musun?
▲▲Tabii geliyorum. Mesela geçen
defa Ümit Millî Tak›m kamp›na
geldi¤imde akrabalar›m›n yan›nda
kald›m. Türkiye’de çok akrabam›z

var. Babaannemler, anneannemler,
teyzemler hep burada. 
▼▼Fransa’da hâlâ kulübün
tesislerinde mi kal›yorsun?
▲▲Art›k bir eve tafl›nd›m. Tesislere 
5 dakikal›k mesafede yafl›yorum.
Ailemi de yan›ma ald›m. Ailenin
uzakta olmas› çok zor oluyor. 
▼▼Art›k profesyonel sözleflmeye de
imza att›n. Para kazanmaya
bafllad›¤›n› söyleyebilir misin?
▲▲Evet söyleyebilirim. Asl›nda 16
yafl›ndan beri futboldan para
kazan›yorum. Ama ciddi mebla¤larla
karfl›laflmam sözleflme imzalad›ktan
sonra oldu. Bu sözleflmenin ard›ndan
bir arsa ald›k. Ayr›ca ileride
kardefllerim ve benim gelece¤imi
düflünerek baz› yat›r›mlar yapt›k.
Ailem için elimden gelen en iyi
fleyleri yapmaya çal›fl›yorum.
▼▼Futbol oynarken üzerinde bir
bask› hissediyor musun?
▲▲fiimdi herkes benimle Mevlüt
a¤abeyi bir tutuyor. Mevlüt a¤abey
çok fley yapt› bana göre. Ben daha

hiç bir fley yapmad›m. 
O Sochaux’dan Paris Saint-
Germain’e gitti, Ümit Millî
Tak›m’dan A Milli Tak›m’a yükseldi.
Ben daha onun yapt›klar›n›n
hiçbirini baflarabilmifl de¤ilim. 
▼▼‹nsanlar›n böyle bir k›yaslama
yapmas›n›n nedeni senin de Mevlüt
kadar yetenekli oldu¤unu bilmeleri
san›r›m. 
▲▲Evet, insanlar benden böyle bir
baflar› bekliyor. Ama benimle Mevlüt
a¤abeyi k›yaslamak yanl›fl. Oyun
tarzlar›m›z aras›nda fark var. O daha
bitirici ve güçlü. Ayr›ca kale önünde
de çok etkili. O bir santrfor, bense
kanat oyuncusuyum. 
▼▼Mevlüt Paris Saint-Germain’e
gittikten sonra diyalo¤unuz devam
ediyor mu?
▲▲Ara s›ra mesajlafl›yoruz. Biliyorum
onun da çok zaman› yok ve bu
yüzden rahats›z etmek istemiyorum.
Ama bir fleye ihtiyac›m olursa,
arad›¤›m zaman bana yard›mc›
olaca¤›ndan hiç flüphem yok.



T
hetis, bir Nereus k›z›, yani
deniz tanr›ças›d›r. Thetis’e
tanr›lar tanr›s› Zeus da deniz

tanr› Posedion da âfl›kt›r. O kadar
ki, Zeus onunla evlenmeyi bile
düflünür. Ama bir kâhin Zeus’a,
Thetis’ten do¤acak olan çocu¤un
kaderin buyru¤una göre
babas›ndan daha güçlü olaca¤›n›
söyleyince, tanr›lar Thetis’i bir
ölümlüyle evlendirmekten baflka
çare bulamaz. Kendisine efl olarak
Phthia kral› Peleus’u seçerler.
Fakat u¤ursuz bafllayan evlilik
u¤ursuz devam eder. Thetis’in
birçok çocu¤u olur lâkin bir
ölümlüyle evlendi¤ine üzülen
Thetis çocuklar›n› da ölümsüz
k›lmak için geceleri kalk›p, onlar›
ateflin üstüne tutar. Amac›
gövdelerindeki ölümlülük
tohumlar›n› yok etmektir. Birçok
çocu¤u böyle öldükten sonra, bir
gece uykudan kalkan Peleus son
çocuklar›n› topu¤undan atefle
tutmufl olan Thetis’i kovar ve
çocu¤u kurtar›r. Fakat çocu¤un sa¤
aya¤›n›n afl›k kemi¤i yanar. Peleus
çocu¤u hekimlikte usta olan at
adam Kherion’a götürür, o da
yanan kemi¤i koflmakta üstüne
olmayan bir devin iskeletinden
ald›¤› bir kemikle de¤ifltirir. Baflka
bir efsaneye göre ise Thetis o¤lunu
atefle de¤il, Styks ›rma¤›na bat›r›r,
böylece gövdesini silah ifllemez
hâle getirir. Fakat tuttu¤u topu¤u
bunun d›fl›nda kal›r. Bu çocu¤un
ad› Akhilleus, nam-› di¤er Aflil’dir.
Ömrünü bu co¤rafyan›n tarihi,
arkeolojisi ve zenginliklerini ortaya
ç›kararak, bilgi ve kültür
dünyam›z› gelifltirmeye adam›fl
k›ymetli insan›m›z Azra Erhat’tan
aktard›¤›m›z bu hikâyenin futbolla
olan ilgisine az sonra de¤inece¤iz.
Homeros’un ‹lyada’s› asl›nda
Akhilleus’un hikâyesidir. Homeros
olumlu ve olumsuz birçok ö¤eyi
Akhilleus’un üzerinden gösterir.
Salt iyi ve kötü olunamayaca¤›n›
anlat›r bizlere. 

Geçti¤imiz yaz son
Dünya Kupas›’n›
izledik hep
beraber. Do¤al
olarak kimin
kazanaca¤›ndan
çok, “Kim, nas›l
renklendirecek?”
sorusunun
peflinden gittik
turnuva boyunca.
Meksika, Japonya,
fiili, Paraguay hatta
dördüncü olan
Uruguay bu aç›dan
iyi birer örnekti
2010 için. 
Ama biz yaz›m›z›n
kahraman›n›n
ülkesi Cezayir’i
finallerde görünce
eskiye gittik ve
onun uzayan
hikâyesi düfltü
akl›m›za. M›s›r’la
geçirdikleri
kriminal süreç sonras› Güney
Afrika biletini alm›fllard›. Finallerde
eski güzellikleri an›msatamad›lar
gerçi, belki de art›k sadece
kat›lmak yetiyordur. Oysa
hikâyesini anlataca¤›m›z Rabah
Madjer’le beraber o dönemin
Cezayir’i bir baflkayd›. 
Fuleli güçlü koflular›, defans
oyuncusunun neresinden geçti¤ini
anlamad›¤›n›z çal›mlar› ve tabii ki
atmaktan çok att›rmay› seven
mütevaz› haliyle gönüllerin
oyuncusuydu. Önce kim oldu¤unu
anlatal›m sonra da neden
unutulmazlar aras›na girdi¤ini.

Do¤umuyla bafllad› 
sanki her fley...

Mustafa Rabah Madjer, 15 Aral›k
1958 tarihinde Hussein Dey’de
dünyaya geldi. Ayn› tarihlerde
ba¤›ms›zl›k mücadelesi veren
ülkesinin, tam da Dünya Kupas›
öncesi Fransa Millî Tak›m›’ndan
firar eden Cezayirli futbolcularla,

FLN (Front de Libération
Nationale)  taraf›ndan oluflturulan
Millî Tak›m›’n›n maçlara bafllad›¤›
y›la denk gelen do¤umu, ileriki
y›llarda özgürlü¤ünü kazanan
ülkesinin bayra¤› alt›nda beraber
büyük baflar›lara koflacaklar›n›n
iflaretiydi sanki. 
Do¤du¤u kentin sokaklar›nda
bafllad›¤› futbolu ayn› kentin
tak›m›nda sürdürürken, yetene¤iyle
göz kamaflt›r›yordu. 1975-83 y›llar›
aras›nda Nasr Athlétique de
Hussein Dey kulübünün en önemli
oyuncular›ndan biri oldu. 
1978 senesinde Afrika Kupa
Galipleri Kupas› finaline
yükselseler de finalde Gine’nin
Horoya AC tak›m›na iki maçta da
ma¤lup olarak kaybettiler.
Yükselen grafi¤i onu Millî Tak›m’a
tafl›d›. ‹lk maç›na 13 Temmuz
1978’de Afrika Oyunlar› birinci
turunda 1-1 biten M›s›r
karfl›laflmas›yla ç›kt›. Cezayir’de
düzenlenen oyunlar›n alt›n
madalyas› finalde Nijerya’y› 1-0
yenen Cezayir’in oldu. Bu, Afrika

Oyunlar›’nda futbol dal›ndaki ilk 
-ve flimdilik son- alt›n madalyalar›
olurken, Madjer’in büyüsü kendini
belli etmeye bafllam›flt› bile. 
1980 Moskova Olimpiyatlar›’nda
çeyrek finale ç›k›p, Minsk’te
Yugoslavya’ya 3-0 kaybederek
elenseler de göze hofl gelen
futbollar›yla ilerisi için umut
verdiler. Madjer, Olimpiyat›
Suriye’ye karfl› kaydetti¤i tek golle
kapad›. 1962’de ba¤›ms›zl›¤›n›
kazanm›fl olan Cezayir, yirmi y›l
sonra ilk Dünya Kupas›na 1982’de
gitmesini ve orada yaratt›¤› büyük
sansasyonu Madjer ve yetenekli
arkadafllar›na borçluydu. Keza
bunu sürpriz olarak görenleri
1986’da Meksika’ya kat›larak
yan›ltt›lar. Madjer veda etmeden
önce bir büyük hediye daha verdi;
Afrika Uluslar Kupas›. 
1990’da Cezayir’in ilk ve tek
Afrika fiampiyonlu¤unu onun
tecrübesiyle kazand›¤›n› ekleyelim.
Her ne kadar ev sahibi olsalar da
çok güçlü ekiplerle mücadele
ettiler. Aç›l›fl› Nijerya’y› 5-1
yenerek yapt›lar. ‹ki gol
Madjer’den gelirken, Nijerya’n›n
tek golü yine tan›d›k bir isme,
Okocha’ya aitti. Grubu birinci
olarak bitirip di¤er grubun ikincisi
Senegal’i de 2-1’le geçtiler. Finalde
rakipleri yine, Zambiya’y› ma¤lup
eden Nijerya oldu. Uche’li,
Okocha’l›, Yekini’li, Amokachi’li
en iyi dönemindeki Nijerya’y›,
Oudjani’nin 38. dakikadaki
golüyle geçtiler ve kupay›
kucaklad›lar. Böylece ayn› kupada
1980’de finalde kaybettikleri
Nijerya’dan rövanfl› alm›fl oldular. 
1991 y›l›nda futbolu b›rakmadan
evvelki son kupas› ise Afro-Asya
Uluslar Kupas› oldu. Burada da
finalde ‹ran’› geçerek kupay›
evlerine götürdüler. 
87 kez tafl›d›¤› millî formayla 
40 gol atan Madjer, millî formaya
noktay› 1-1 sona eren, 
17 Ocak 1992 tarihinde
Senegal’de düzenlenen Afrika
Kupas› birinci tur maç›nda Kongo
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Cumhuriyeti karfl›s›nda koydu. 
Afrika’da yüzy›l›n oyuncular›
s›ralamas›nda beflinci s›rada yer
alan Madjer, 1987 y›l›nda
k›tas›nda y›l›n futbolcusu seçildi.
Kulüp kariyeri bunda daha büyük
bir etken oldu. 1982 Dünya Kupas›
finallerindeki performans› 1983’te
onu Racing Club Paris’e tafl›d›. 
50 maçta 23 gol kaydetti¤i ve 
bir buçuk sene forma giydi¤i 
RC Paris’ten sonra yar›m sezon
Tours’da oynad›. Oradan 1986
y›l›nda bir efsane haline geldi¤i
Porto’ya geçti. 1988 y›l›nda
sakatlanarak sadece 14 maç forma
giyerek 4 gol atabildi¤i
Valencia’daki k›sa maceras›ndan
hemen vazgeçip ayn› sene içinde
tekrar Porto’ya döndü ve 1991’e
kadar orada kald›. Porto formas›yla
108 maçta 50 gol kaydetti. 
En son olarak 1991-92’de Qatar
SC’ye geçse de sakatl›¤›ndan
dolay› forma giyemeden futbolu
b›rakt›. 1976-1991 aras›ndaki
profesyonel futbol yaflam›nda 
320 maça ç›karak 129 gol
kaydetti. Bir oyuncu için
nazar›m›zda kazand›¤› kupalar ve
rakamlar her ne kadar önemsizse
de merakl›s› için not düflelim.
Cezayir Kupas› (1978-79), Portekiz
Ligi (1987-88), Avrupa fiampiyon
Kulüpler Kupas› (1986-87), Süper
Kupa (1987), K›talararas› Kupa
(1987), Portekiz Kupas› (1987-88,
1990-91), Portekiz Süper Kupas›
(1986, 1991), Afrika Uluslar
Kupas› (1990), Afro-Asya Uluslar
Kupas› (1991). Kiflisel baflar›lar› ise;
Afrika’da y›l›n futbolcusu (1987),
20. yüzy›l›n Arap futbolcusu
(2004), Cezayir’de 
20. yüzy›l›n futbolcusu (2009,
Belloumi’yle beraber), Afrika 
20. yüzy›l›n futbolcusu listesinde

beflincilik. Tüm baflar›lar› alt alta
dizdikten sonra gelelim Madjer’i
Madjer yapan as›l meselelere.

1982 - Bir garip kumpas

Cezayir tarihinde ilk kez 1982
y›l›nda ‹spanya’da düzenlenen
Dünya Kupas›’na kat›lma flans›
elde etti. Cezayir Nijerya’y›,
Kamerun ise Fas’› eleyerek Afrika
k›tas›n›n iki temsilcisi oldu. 
‹kinci grupta yer alan Cezayir’in
rakipleri Federal Almanya,
Avusturya ve fiili’ydi.  
‹lk maçlar›na Gijon’un El Molinon
Stad›’nda 16 Haziran 1982’de
Federal Almanya karfl›s›nda
ç›kt›lar. Almanlar tarihlerinin en
antipatik tak›m›yla kat›ld›klar›
turnuvada bu maç öncesi de
küstahl›klar›n› devam ettirdi. 
Maç öncesi bas›n toplant›s›nda
oyunculardan baz›lar› “7. golü
kar›ma, 8. golü köpe¤ime ithaf
edece¤im” derken, Jupp Derwall,
Cezayir’e yenilmeleri halinde
hemen Münih’e döneceklerini
söylüyordu. Federal Almanya hiç
beklemedi¤i bir rakip buldu
karfl›s›nda. Cezayir yetenek ve
h›z›n yan›nda inan›lmaz bir
dinamizm ve ak›c›l›kla oynuyordu.
Bu özellik hem oyuncular›n
birbirlerini çok iyi tan›mas›n›n hem
de omuzlar›na yüklenen tarihi
sorumlulu¤un sonucuydu.
Almanlar topu takipte zorlan›yor,
pas trafi¤i içinde bo¤uluyordu. 
‹lk yar›y› bu flaflk›nl›kla geçirdiler.
Fakat olacaklar ilk yar›dan belli
etmiflti kendini. 1980’in Avrupa
fiampiyonu, 54. dakikada
Madjer’in golüyle ma¤lup duruma
düfltü. Cezayir alelâde bir sürprizle
de¤il, futbol oynayarak rakibini
yenmek istiyordu. Fakat Almanya

her zamanki gibi Rummenigge’nin
aya¤›ndan gelen golle 67’de
beraberli¤i yakalad›. Sevinçleri
uzun sürmedi, bir dakika sonra
tak›m›n di¤er y›ld›z›yla da
tan›flt›lar; Belloumi skoru 2-1’e
tafl›rken, maç sonuna kadar say›s›z
pozisyonu harcad› Cezayir. Buna
ra¤men müsabakadan galip ayr›lan
onlard›. Maç sonras› galibiyet
golünü kaydeden Belloumi
arkadafllar›n›n duygular›n› tek
a¤›zdan seslendirdi: 
“Almanlar›n sözlerini halk›m›za
hakaret olarak alg›lad›k. Çünkü
Millî Tak›m›m›z ve halk›m›z
aras›nda kuruluflumuz sebebiyle
çok güçlü bir ba¤ var.” 
Grubun di¤er maç›nda Avusturya,
fiili’yi tek golle geçmiflti. ‹kinci
maçlarda F.Almanya fiili’yi 4-1
yenmifl, Cezayir ise kaza yaparak
iyi oynad›¤› müsabakada
Avusturya’ya Schachner ve
Krankl’dan gelen gollerle 2-0
ma¤lup olmufltu. Son maçlar
öncesi yine de ikinci tur için
büyük bir flans› vard› Cezayir’in.
Oviedo’da fiili karfl›s›nda oyuna
h›zl› bafllayan Cezayir harika
futbolunu üç golle süslemifl, fakat
arkas›ndan gelen rahatl›k iki gol
yemelerine sebep olmufltu. 
Bu iki golü dert etmediler, çünkü
di¤er mücadeleden kendilerini
ikinci tura ç›kacak neticenin
ç›kaca¤›na inan›yorlard›. 
Oysa Gijon’da kumpas farkl›
kurulmufltu. Karfl›laflman›n tek
ata¤› 10. dakikada geldi ve
Hrubesch golü att›. Ondan sonras›
ise tam bir rezaletti. Orta saha
yuvarla¤› içinde top bir oraya, bir
buraya gitti, doksan dakika böyle
tükendi. Futbol tarihinin gelmifl
geçmifl en büyük fiyaskolar›ndan
biri olan bu maç, dünya çap›nda
tepkilere de neden oldu.
Avusturyal› yorumcu, izleyicilere
telelevizyonlar›n› kapatmalar›n›
söylemifl ve maç›n son yar›m
saatini anlatmam›flt›. Alman
taraftarlar oyuncular›n› protesto
etmek için kald›klar› otele gitmifl,
fakat güzide oyuncular› taraf›ndan

balonlar›n içine doldurularak
yap›lan su bombalar›yla
karfl›lanm›fllard›. Ertesi gün
‹spanyol gazeteleri “El Anschluss”
bafll›¤›yla ç›kt›. 
Son sözü ise Cezayirli oyuncu
Merzekane söyledi: 
“Asla sinirlenmedik. Biz kendimizi
tan›yoruz, ne oldu¤umuzu
biliyoruz. ‹ki büyük gücün bizi
safd›fl› etmek için saha içinde
debelenmelerini görmek bizim için
zaten zaferdi. Onlar haysiyetsizce
yollar›na devam ettiler, biz bafl›m›z
dik turnuvadan ayr›ld›k.” 
Almanca konuflanlar ikinci tura el
ele ç›karken, ayn› puana sahip
Cezayir’i kupan›n d›fl›na itti. 
O Cezayir ki, 1982’nin kayda
geçmeyen flampiyonu Brezilya’n›n
farkl› bir versiyonuydu. Büyük
yeteneklerini müthifl bir açl›kla
sahaya yans›t›yorlard›, futbolu
sevenler en çok da buna
üzüldüler. Oynayan elenmiflti.  
Arkas›ndan gelen 1986 Dünya
Kupas›’na da kat›lmaya hak
kazanan Cezayir, baflar›s›n›n
tesadüfi olmad›¤›n› kan›tlam›flt›.
Ayn› k›tadan kupaya kat›lan yol
arkadafllar› Fas bu sefer onlardan
rol çalm›flt›. Ne yaz›k ki grubu
birinci bitirmelerine ra¤men
onlar›n da karfl›lar›na Federal
Almanya ç›kt›. 
Son 16 müsabakas›nda 
87. dakikada Matthaeus’tan
yedikleri golle elendiler. Cezayir
grubu 1 puanla kapatt›. Brezilya’ya
1-0, ‹spanya’ya 3-0 kaybederken,
tek puanlar›n› 1-1 biten Kuzey
‹rlanda karfl›s›nda ald›lar. 

1987 - Hesab› 
toptan kesmek...

Kulüp kariyerine Porto’da devam
eden Madjer, belki de o kulübün
talihini de¤ifltirenlerin bafl›nda
geliyordu. 1986-87 sezonu Porto
için güzel bafllam›flt›. Ligde
flampiyonlu¤un ard›ndan,
fiampiyon Kulüpler Kupas›’na
kat›lmaya hak kazanm›fllar, ilk

Afrika kıtasının gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından birisi, ülkesi Cezayir’in
ise şüphesiz bir numarası, futbol sahalarında şimdilerde de görmek
istediğimiz tipte bir oyuncuydu Madjer. İçten, mütevazı ve yetenekli. 

O samimiyeti ekran karşısından bile geçerdi insana. Attığı, attırdığı gole
beraber sevinir, uğradığı haksızlığa aynı anda öfkelenirdiniz. 

Madjer, seyredebilenler için bir lütuf, seyredemeyenler için bir ukdedir. 

Cem Zamur

AflilzadeAflilzade
Mustafa Rabah MadjerMustafa Rabah Madjer
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turda da rakip olarak Malta
ekibi Rabat Ajax’la
eflleflmifllerdi. 17 Eylül’deki ilk
maçta hesab› kestiler.
Madjer’in tek gollük katk›s›yla
9 gol att›lar rakiplerine. ‹kinci
maç formalite de olsa, 1-0
kazand›lar deplasmanda. ‹kinci
turdaki rakipleri Vitkovice’ydi.
Çekoslovakya’da 1-0 ma¤lup
olsalar da Portekiz’de
rakiplerini 3-0 yenerek bir üst
tura ç›kt›lar. Çeyrek finaldeki
rakipleri Bröndby oldu. 
‹lk karfl›laflmay› 71. dakikada
Madjer’in golüyle 1-0
kazand›lar. ‹kinci maç zorlu
geçti. Steffensen ile öne geçen
Bröndby’yi Juary’nin 
74. dakikadaki golüyle geçtiler.
Yar› finaldeki rakipleri turnuvan›n
bir numaral› favorisiydi;
Lobanovski’nin Dinamo Kiev’i. 
Bir önceki Dünya Kupas›’n›n gizli
flampiyonu Sovyetler Birli¤i’nin
tüm kadrosuna sahip olan tak›m,
bir önceki sene Kupa Galipleri
Kupas› finalinde Atletico Madrid’i
3-0 yenerek ne menem bir güç
oldu¤unu göstermiflti. ‹lk maç›
Portekiz’de 2-1 kazand› Porto.
Madjer gol atamasa da neredeyse
ikizi say›labilecek benzerlikteki
Futre atm›flt›. Bu büyük tak›m›
deplasmanda da Celso ve
Gomes’in golleriyle 2-1
yendiklerinde gidecekleri yere
kendileri de inanam›yorlard›.
Finaldeki rakip di¤er favori Real
Madrid’i eleyen, Alman Millî
Tak›m›’n›n iskeleti Bayern
Münih’ti. 27 May›s 1987 tarihinde
Artur Jorge’nin Porto’su, Udo
Lattek’in Bayern Münih’i karfl›s›nda
ilk finaline ç›k›yordu. Viyana’n›n
flimdilerde Ernst Happel olan 
o dönemdeki ad›yla Prater
Stadyumu, 56 bin kifliyle h›nca
h›nç doluydu. Portekiz’den kalk›p
gelen, bu tarihe tan›kl›k etmek
isteyen, Almanya’da, Avusturya’da
çal›flan binlerce Portekizli
tribünleri doldurmufltu. 
Di¤er tüm ikinci s›n›f vatandafl
muamelesi görenler de Porto’nun
destekleyicisiydi. Bayern, Real
Madrid’i elemenin özgüveniyle
bafllad› maça. Dakikalar 24’ü
gösterirken sol korner dire¤ine
yak›n bir noktadan kullan›lan taç
at›fl›n› Pflüger uzun kulland›,
Polonyal› kaleci Mlynarczyk’in
hatal› ç›k›fl› penalt› noktas›
hizas›ndan kafay› vuran Kögl’›n
golü olarak kayda geçti. Almanlar
1-0 öneydi. Devreyi oyunu
so¤utarak 1-0 bitirdiler. ‹kinci
yar›da ise sanki bir isyan vard›
sahada. Quim’in yerine Juary
oyuna girmifl, forvet hatt› daha da
canlanm›flt›. Hemen ikinci yar›n›n
bafl›nda, Futre’nin orta sahadan
ald›¤› ve neredeyse her önüne

geleni çal›mlayarak Pfaff’la karfl›
karfl›ya kald›¤› anda kaleye yapt›¤›
vurufla son anda Madjer yetiflip
ayak koymak istedi ama
baflaramad›, top dire¤in dibinden
auta gitti. Porto, Bayern’i üstün top
tekni¤i ve her an her fleyi
yapabilecek forvet tertibiyle
bunalt›yordu. Dakikalar 77’yi
gösterdi¤inde futbol sahalar›nda
yüksek stres seviyesindeki bir final
müsabakas›nda bir daha kolay
kolay göremeyece¤imiz bir gol
at›ld›. Y›llarca -ve hâlâ- çok farkl›
dillerde golü atan›n ad›yla an›ld›
ki, bu Panenka’n›n penalt›s›ndan
sonra ilk kez oluyordu. Porto
ata¤›nda Juary topu ceza sahas›n›n
sa¤›nda önünde buldu, Pfaff ve
Pflüger vurufla engel olunca topun
biraz dibine girip ortaya do¤ru
ç›kard›. Top kaleye s›rt› dönük
olan Madjer’e do¤ru gelirken,
çizgide Bayernli defans oyuncusu
Flick bekliyordu. Herkes Madjer’in
dönüp vurmas›n› beklerken, 
o arkas› dönük halde topu sa¤
topu¤uyla kaleye gönderdi. Flick
ne oldu¤unu anlayamad› bile.
Porto bu rakibi rezil eden golle
beraberli¤i yakalad›. Portolu
oyuncular›n sevinçleri o kadar
büyüktü ki,
sevinç yuma¤›n›n
alt›nda kalan
Madjer küçük bir
sakatl›k geçirip
kenara geldi.
Tedavisi yap›l›p
oyuna girdi¤inde
ikinci mucizesine
haz›rd›. 
Orta sahan›n
biraz ilerisinde
solda topla
buluflan Madjer, 
üstüne gelen
Winklhofer’e
unutamayaca¤›
bir çal›m att› ve
onun arkas›ndan
gelen Brehme
topa yetiflemeden
sol aya¤›yla

Juary’ye “Bu da senin hakk›n”
dedi, skor 2-1 oldu. Bu da
yetmedi, son dakikalarda orta
sahada kapt›¤› topla Futre’ye öyle
bir pas att› ki, Pfaff bir saniye
gecikse üçüncü golü fileden
ç›karacakt›. Bayern üç dakikada iki
gol yiyerek kupay› hak edene
b›rakt›. Belçikal› hakem Ponnet’in
bitifl düdü¤üyle akl›m›zda kalan en
güzel görüntü yedekler aras›nda
oturan Brezilyal› Casagrande’nin
koflarak Madjer’e sar›lmas› oldu.
1982’de ülkesinin u¤rad›¤›
haks›zl›ktan befl sene sonra
Avusturya’da oynanan bir finalde
Federal Almanya flampiyonuna
att›¤› ve att›rd›¤› golle kupaya
uzanan Madjer’in hikâyesinde 
o rezaletin iki bafl aktörünün de
yer almas› mukedderat m›, yoksa
baflka bir fley mi bilinmez.
Porto o sene tarihinin en iyi
sezonunu geçirdi. Süper Kupa’y›
Ajax’› iki maçta da 1-0 yenerek
kazand›lar. Tokyo’da K›talararas›
Kupa finalinde Uruguay tak›m›
Peñarol’ü normal süresi 
1-1 biten maç›n uzatmalar›nda
110. dakikada Madjer’in att›¤›
golle yendiler. Madjer maç›n
bitiminde kendisine maç›n adam›

oldu¤u için
hediye edilen
otomobili
satarak,
paras›n› tüm
tak›m
arkadafllar›na
eflit olarak
bölüfltürdü. 
Rabah
Madjer,
futbolu
b›rakt›ktan
sonra bir süre
teknik
adaml›k
yapt›. 
Cezayir Millî
Tak›m›,
Katar’da 
Al-Wakrah ve
Al-Rayyan

çal›flt›rd›¤› tak›mlard›. 
Daha sonra El Cezire’nin spor
kanal› için dan›flmanl›k ve
yorumculuk, ard›ndan MBC
Arabia için yorumculuk yapt›. 
Bu mütevaz› adam y›llar sonra
verdi¤i bir röportajda, topukla
att›¤› muhteflem gol, kendi
kariyeri ve Cezayirli
futbolcular hakk›nda bak›n
neler diyordu: “Tarihe bir iz
b›rakt›¤›m için çok mutluyum.
Kariyerimde 
iki defa topukla gol att›m. 
O finalden sonra, Portekiz
Ligi’nde benim üç gol att›¤›m
maçta bir tane daha att›m.
Ama o kadar dikkat çekmedi,
çünkü ilkini bütün dünya
izlemiflti. Porto’yla kupa

kazanmak büyük bir onurdu benim
için. Dinamo Kiev ve Bayern
Münih gibi o dönemin en güçlü
tak›mlar›n› yendik, bu büyük bir
baflar›yd›. Dünya Kupas›’nda
Schumacher’e gol atmak güzel
hat›ralar›mdan biriydi. Fakat
aradan onca y›l geçmesine ra¤men
Almanlarla Avusturyal›lar›n
yapt›klar› anlaflma hazmedilmesi
hâlâ zor bir fley. 27 y›l sonra
Schumacher’in Le Buteur
gazetesine verdi¤i demeçte özür
dilemesi ne kadar iyi de olsa,
yap›lan› hafifletmiyor. Fransa Millî
Tak›m›’nda oynayan Cezayirli
futbolcular elbette ki Cezayir için
bir kay›pt›r. Fakat bu onlar›n
kariyeri ve gelece¤i, herkes kendi
karar›n› vermekte özgürdür.” 
Bu röportaj›n devam›nda Zidane
için sorulan bir soruya ise, “Zidane
Cezayirlidir” diye cevap veriyordu.
Bu sefer muhabir, “Zidane
Cezayirli ise Cezayir’in en büyük
futbolcusu o mu, siz misiniz?” diye
soruyor, Madjer ise sadece
gülümsüyordu. 
Futbol sahalar›nda flimdilerde de
görmek istedi¤imiz tipte bir
oyuncuydu Madjer. ‹çten,
mütevaz› ve yetenekli. 
O samimiyeti ekran karfl›s›ndan
bile geçerdi insana. Att›¤›, att›rd›¤›
gole beraber sevinir, u¤rad›¤›
haks›zl›¤a ayn› anda
öfkelenirdiniz. Madjer
seyredebilenler için bir lütuf,
seyredemeyenler için bir ukdedir. 
Yaz›m›z›n bafl›nda aktard›¤›m›z
‹lyada nas›l ki Akhilleus’un
hikâyesiyse, Cezayir’inki de sanki
biraz Madjer’in öyküsü. 
‹lyada’da Akhilleus’un güçlü,
gururlu, onurlu, inatç›, al›ngan,
çetin, h›rsl›, zalim ve duygusuz
birinin öyküsü söz konusu de¤ildir
sadece. Örne¤in Akhilleus’un
Agamemnon’a karfl› öfkesinin
alt›ndaki as›l neden, sömürüye
karfl› baflkald›r›d›r. Madjer’in
topukla att›¤› golün bununla bir
alâkas› var m›, bilinmez.



K
ulübünüz y›llar boyunca s›k›
çal›fl›p iyi bir kadro kurmufltur.
Teknik direktöre de güven

tamd›r. Taraftar olarak her zamanki
gibi ümitlisinizdir ve “Bu sefer daha
güzel olacak” diye düflünürsünüz.
Ancak sezona öyle beklenmedik bir
bafllang›ç yapars›n›z ki, ümidiniz
k›sa sürede karamsarl›¤a
dönüflüverir. Hatta o görünmez
k›r›lma noktas›na gelene kadar
toparlanamazsan›z zaman içinde bu
duygular yerini korkuya b›rakabilir.
Yak›n zamanda Atletico Madrid,
Parma, Leeds, Hertha Berlin gibi
kulüpler bu sarmal›n en dibini
görmüfltü. Bakal›m bu sezona art
arda kazalarla bafllayanlar›n kaderi
ne olacak?

Liverpool

20 sezondur flampiyon olamamas›na
ra¤men ‹ngiltere’nin en baflar›l›
kulübü olarak an›l›yor Liverpool.
Ligde uzun y›llard›r di¤er büyüklerle
bafla ç›kamasalar da Avrupa’da
Benitez’le birlikte ço¤u zaman
beklentileri aflt›lar. Ancak geçti¤imiz
sezondan bu yana Liverpool’da
futboldan daha fazla konuflulan
olaylar var. Kulübün eski sahipleri
Hicks ve Gillett, Liverpool’u tam
anlam›yla bir borç bata¤›n›n içine
sokunca Benitez’in manevra alan›
darald›. Öyle ki; oyuncu transfer

edebilmek için önce elindekilerden
birini satmak zorunda kald›. 
Bu flekilde gönderilen Xabi Alonso
ve Mascherano’nun yeri bir türlü
dolmad›. Sezon bafl›nda göreve
gelen Roy Hodgson’›n ilk ifli de
transfer yapmak de¤il, Torres ve
Gerrard’› tak›mda tutmak oldu.
Ancak durum iyileflmedi ve
Liverpool halen düflme potas›
etraf›nda dolafl›yor. Neyse ki en
az›ndan taraftar›n gelece¤e biraz
olsun umutla bakmas›n› sa¤layan
geliflmeler de var. Kulüp, f›rt›nal› bir
geçifl süreci sonunda el de¤ifltirdi ve
baflka bir Amerikal› ifladam› olan
John Henry’nin oldu. Bakal›m
Liverpool’daki “II. Yankee Devri”
puan tablosuna nas›l yans›yacak?

Schalke 04

Bir kulüp düflünün ki dört sezondur
Bundesliga’da sürekli flampiyonluk
kovalas›n ve üçüncü s›radan afla¤›
inmesin. Bu tak›m›n bafl›nda Felix
Magath gibi bir baflar› simgesi
bulunsun. Üstelik Neuer, Rakitic,
Farfan ayar›ndaki y›ld›zlar›n›n
yan›na Raul, Huntelaar ve Jurado’yu
eklemeyi baflars›n. Magath’›n
elindeki Shalke 04 kadrosunun
sezona bomba gibi bafllamasa da
zirveden kopmayaca¤›n› tahmin
edebilirdik. Ancak ligin dörtte biri
geride kalm›flken çok arka s›ralarda
kalan Gelsenkirchen ekibi, futbol
topunun gerçekten yusyuvarlak

oldu¤una bizi bir kez daha
inand›r›yor. Öyle ki, tak›m› diplere
demir atan Schalke taraftarlar› ilk 
8 hafta geride kald›¤›nda kendi
sahalar›nda bir galibiyet yüzü bile
göremedi. fiu s›ralar kulübün gidiflat›,
köklerini dayand›rd›¤› maden
ocaklar›ndan bile daha siyah
görünüyor.

O. Lyon

2000’li y›llara
futbol
literatürüne
geçecek flekilde
örnek bir
yönetim
anlay›fl›yla
damga vurdu
Lyon. Ticari ve altyap›ya yönelik
yat›r›mlar meyvesini vermifl, kulüp
2002-2008 y›llar› dâhilinde art arda
7 flampiyonluk görmüfltü.
fiampiyonlar Ligi’nin gediklisi olmak
ve transfer döngüsünden neredeyse
sürekli kârl› ç›kabilmek de cabas›…
Baflkan Aulas, bu efsane süreçte tam
dört farkl› teknik direktörle çal›flt›.
‹lginç olan flu ki, çarklar›n durdu¤u
2008 yaz›nda göreve gelen ve o
günden beri flampiyonluk göremeyen
Claude Puel halen tak›m›n bafl›nda!
Ancak özellikle taraftar›n art›k Puel’e
hiç sabr› kalmam›fl durumda. 
7. haftada ezeli rakip St. Etienne’e
karfl› al›nan yenilgi sonucu sab›rlar
iyice taflt›. Maç sonunda mikrofonu
eline al›p taraftar›na seslenen Aulas
bile onlar› ikna edemedi ve Puel’i
destekleyen sözler söyleyemedi. 
Tam da Gourcuff gibi bir lokomotifi
Bordeaux’dan koparabilmiflken gol
s›k›nt›s› çekmek ve ligin sonlar›nda
yer almak hiç de kolay sindirilebilir

olmasa gerek. Özellikle St. Etienne
uzun zaman sonra ligin üst
s›ralar›nda kendine yer bulmuflken…

Deportivo la Coruna

1999-2000 sezonunun La Liga
flampiyonu, sonraki y›llarda bu
baflar›s›n› fiampiyonlar Ligi’ne
tafl›yarak tam anlam›yla bir istikrar
dersi vermiflti. Javier Irureta
önderli¤indeki Makaay, Molina,
Djalminha, Naybet ve Tristan’l›
kadro, ad›n› La Liga efsaneleri
aras›na yazd›rm›flt›. Ne var ki 2004
y›l›ndaki fiampiyonlar Ligi yar› finali
kulübe tam anlam›yla u¤ursuzluk
getirdi. O günden sonra ligdeki en
büyük baflar›s› yedincilik olan
Deportivo, Avrupa’da da Intertoto
finalinden ileri gidemedi. Bu sezonki
bafllang›çlar› ise tam anlam›yla içler
ac›s›. Son s›raya kök salan tak›m,
daha flimdiden neredeyse hiçbir
maça kazanma inanc›yla ç›kamaz
hâle geldi. Asl›na bak›l›rsa Miguel
Angel Lotina, kulübün son 13
sezondaki sadece üçüncü teknik
direktörü. Ancak belki de yukar›da
sayd›¤›m›z gibi idol isimler
olmay›nca teknik direktör istikrar›
bile tek bafl›na faydal› olam›yor.
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Her sezon, sürprizlerini de beraberinde getirir. Kimi hiç ummadığı anda kendini bulutların üstünde bulurken,
bazen de zirveye alışanlar hayal kırıklığına uğrayabilir. Geçmişte birçok kulübü puan tablosunun ters

tarafında gördük. Ancak belki de hiçbir sezon açılışı bu seferki gibi bol kazalı olmamıştı.

Mustafa Akkaya
Fiorentina

2005 y›l›nda Serie A’ya geri dönen
Fiorentina’y› burada tekrar kal›c›
hale getiren isim Cesare Prandelli
olmufltu. Tak›m›n› eskiden oldu¤u
gibi üst s›ralara oynayan bir ekip
haline getiren Prandelli, ödülünü bu
yaz ‹talya Milli Tak›m›’n›n bafl›na
geçerek alm›flt›. Bu ad›m, 53
yafl›ndaki teknik adam›n kariyeri için
önemli bir s›çray›fl olabilir. Ne var ki
Floransa halk›n›n durumdan hoflnut
oldu¤unu söyleyemeyiz. Zira
Prandelli’nin yerine geçen Sinisa
Mihajlovic flu ana kadar tak›m›n›
düflme potas›ndan uzak tutmak bir
yana, son s›raya düflmekten bile
kurtaramad›. Ayr›ca geçti¤imiz sezon
Fiorentina’n›n fiampiyonlar Ligi’nde
ikinci tura yükseldi¤ini ve Copa
Italia’da yar› finali gördü¤ünü
hat›rlarsak, tablonun ne kadar tersine
döndü¤ünü daha net görebiliriz. 

Roma

Serie A’n›n son 5 y›l›n›
düflündü¤ümüzde akl›m›za neler
gelir? Calciopoli skandal›, 2006
Dünya Kupas› flampiyonlu¤u, Inter’in
önlenemez yükselifli ve tabii ki onu
takip etmekten s›k›lmayan Roma…
Baflkent ekibinin taraftarlar› hem

ligde hem kupada sürekli ayn›
kulübe karfl› kaybedilen zaferlerden
o kadar s›k›ld› ki, Lazio ile olan
rekabet bile art›k neredeyse arka
planda kald›. Bu sezona bafllarken
Inter’in tek rakibi Roma de¤ildi, 
zira Milan ve Juventus’un pahal›
transferleri onlar› “ikincilik
yar›fl›nda” bir ad›m öne geçirmiflti.
Ancak lig bafllayal› daha iki ay bile
olmam›flken Roma’n›n son s›ralarda

tak›l›p kalmas› tam
anlam›yla bir sürpriz.
Olimpiyat Stad›’nda
rakiplerini en az›ndan
zorlayan Roma, evinden
uzakta pek varl›k
gösteremiyor. Beflinci
haftada galibiyetle
sonuçlanan Inter
mücadelesi teselli ediciydi
ama yine de son befl
sezonun hikâyesinde

de¤iflen bir durum olmayacak gibi.

Everton

Premier Lig’in 6. haftas› geride
kalm›flken Everton, toplad›¤› 
3 puanla ligin son s›ras›nda yer
al›yordu. Bir sonraki hafta ise 
17. s›rada, yani ezeli rakibi
Liverpool’dan sadece gol averaj›yla
bir basamak öndeydi. David Moyes,
Everton taraftarlar›na sürprizler
yapmaya al›flm›flt› ama bu seferkinin
pek hofl oldu¤u söylenemezdi. 
Hiç kimse ondan ligin zirvesini
zorlamas›n› beklemiyordu ancak 
8. haftadaki Liverpool maç›
öncesinde durum pek de iç aç›c›
de¤ildi. Rakibin de hemen hemen

ayn› durumda oldu¤u
düflünüldü¤ünde bu maç iki ekip
için de tam anlam›yla bir kurtulufl
mücadelesiydi. Büyük derbinin
kazanan›, nispeten
rahat bir mücadele
sonucu Everton oldu.
Böylece Moyes,
taraftarlar›n› ilk 
6 haftadaki kâbustan
biraz olsun
uyand›rabildi.

Stuttgart

2001 y›l›nda Felix
Magath’› göreve getiren
ve onun sayesinde k›sa
sürede s›n›f atlayan
Stuttgart, bu yükselifli
günümüze tafl›yamad›.

Magath sayesinde
fiampiyonlar
Ligi’yle tekrar
tan›flan ve 2007’de
Armin Veh ile
Bundesliga’da
zirveye oturan
kulüp, o günleri flu
s›ralar mumla
arat›yor. ‹lk üç
haftada toplanan
s›f›r puan birçok
taraftar›n içini
karartsa da
Mönchengladbach
karfl›s›nda al›nan 
7-0’l›k galibiyet art›k gereken
patlaman›n gerçekleflti¤i kanaatini
getirmiflti. 
Ne var ki sonraki maçlar da ilk üç
haftan›n kopyas› gibi olunca ligin
dibine demir at›ld›. Böylece 8
haftada yenilen 17 gol ve elde edilen
4 puan, teknik direktör Christian
Gross’un gönderilmesi için yeterli bir
sebepti. 
2006’da göreve gelen Armin Veh de
yeni teknik direktör Jens Keller gibi
geçici olarak düflünülüyordu.
Bakal›m sezon sonunda da 
kaderleri benzeyecek mi…

Feyenoord

Bosman
kurallar›n›n
sonucu olarak
geçmiflte
altyap›
mahsulleriyle
tan›d›¤›m›z
birçok köklü
Hollanda
ekibini son
y›llarda
stratejik
de¤iflim
içinde
görüyoruz.
Zira
oyuncular
Avrupa’n›n

devlerine daha genç yaflta göçmeye
bafllay›nca “neden çabal›yoruz ki?”
anlay›fl› ister istemez kendini
gösterdi. Malûm geçifl sürecinden en

ciddi etkilenen kulüp ise Feyenoord
oldu. Son flampiyonlu¤unu 1999
bahar›nda gören Rotterdam ekibi,
2002 y›l›ndaki UEFA Kupas›
zaferinin ard›ndan önlenemez bir
düflüfle geçti. Paslanan altyap›
sistemine bir de son 6 y›lda de¤iflen
7 teknik direktör eklenince
istikrardan hiç bahsedilemez oldu.
Son flampiyonluktan bu yana en
fazla üçüncü s›raya kadar ç›kabilen
ve baflkan›ndan taraftar›na kadar
umutsuzluk kokan Feyenoord’un bu
flartlar alt›nda iyi bir sezon geçirmesi
neredeyse bir peri masal› tad›nda
olurdu. Zira 9 haftada toplanan 8
puanla masal bafllamadan bitti gibi…

Sporting Lizbon

Portekiz futbolunu uzun y›llard›r
domine eden üç tak›m olan Benfica,
Porto ve Sporting’den hangisi sezona
kötü bafllasa sürpriz kabul edilir.
Üçü de bir flekilde genç yetenekleri
herkesten önce keflfeder, onlar›
yükseltirken kendileri de yükselir ve
yerlerine devaml› yenileri bulunur.
Bu sezon Sporting’in s›k›nt› çekti¤i
nokta tam da bu oldu. Kulübe
toplam 25 milyon euro kazand›rarak
ayr›lan Miguel Veloso ile Joao
Moutinho, orta sahan›n önemli
elemanlar›yd›. Yerlerine gelen
Maniche, Zapater ve Valdes’in
onlar›n yerini doldurabildi¤ini
söylemek için henüz erken. Hâl
böyle olunca gol s›k›nt›s› da bafl
gösterdi ve Sporting art arda puan
kay›plar› yaflad›. Yine de Portekiz
Ligi’nin zorluk derecesini
düflündü¤ümüzde Sporting’in üst
s›ralara geri
dönmemesi için
pek bir sebep
görünmüyor. 
Sayd›¤›m›z 
10 tak›m›n tümü
ortalama bir
fiampiyonlar Ligi
kulübü k›vam›nda. Ancak pahal›
transferler, teknik direktör istikrar› 
ya da yönetim de¤iflikli¤i bu tarz
düflüfllere tek bafl›na çare
olamayabiliyor. Bazen do¤rular›n›z
ço¤unlukta kalsa bile gözden kaçan
birkaç yanl›fl, tüm do¤rular›
götürebiliyor.



▼▼Futbol oynamaya ne zaman
bafllad›n? Plaj futboluna geçiflin nas›l
oldu?
▲▲Futbola 1990 senesinde Antalya
Yolspor’da bafllad›m. 10 y›l bu
tak›mda oynad›ktan sonra
Antalyaspor, Yeflilbay›r,
Korkutelispor ve Konakl›spor’da
forma giydim. 1999-2000 sezonunda
plaj futboluyla tan›flt›m. ‹lk olarak
Alanya’da yap›lan Türkiye
seçmelerine kat›ld›m ve burada 
50 kifli aras›ndan ilk 5’e girmeyi
baflard›m. Böylece plaj futbolu
serüvenim de bafllad›.                        
▼▼Hangi tak›mlarda plaj futbolu
oynad›n?
▲▲10 y›ld›r plaj futbolu oynuyorum.

Plaj futbolu tak›mlar›ndan
Sakarya Aygaz ve Alanya
Belediyespor tak›mlar›nda
forma giydim.   

Zor ama çok 
zevkli bir spor

▼▼Plaj futbolu, futbola ve di¤er
sporlara göre çok daha zorlu bir
disiplin. Turnuvalara ve maçlara
nas›l haz›rlan›yorsunuz?
Antrenmanlar›n›zda ne gibi
farkl›l›klar var?
▲▲Plaj futbolu gerçekten zor bir spor.
Fakat zor oldu¤u kadar da zevkli.
Teknik ve taktik olarak normal

futboldan çok farkl›
yönleri var.
Antrenmanlar›m›z
teknik ve taktik
a¤›rl›kl› geçiyor.
Bunun yan› s›ra
kondisyon ve güce
dayal› idmanlar›m›z
da oluyor.
Yürümenin bile
insan› zorlad›¤› bir
zeminde biz farkl›
taktikler ve
organizasyonlar
üreterek plaj
futbolunun görsel
güzelli¤ini sunmaya
çal›fl›yoruz. Millî
Tak›m’da o kadar
güzel ve üst düzey
bir arkadafll›¤›m›z var
ki, turnuvalara bunun
morali ve bize

verdi¤i güçle haz›rlan›yoruz.               
▼▼Plaj futbolu oynayabilmek için ne
gibi özelliklere sahip olmak
gerekiyor?
▲▲Öncelikle sporcunun çok yönlü
olmas› gerek. Dar alanda oynand›¤›
için defans-ofans anlay›fl› biraz daha
farkl›. Her sporcu hem defans hem
de ofans olarak güçlü olmal›.
Sporcunun flut özelli¤i iyi olup,
bunun yan› s›ra estetik hareketlere
(röveflata, vole vb.) yatk›n olmal›,
oyunun tekni¤ini ve taktiklerini de
çok iyi alg›layabilmeli.          
▼▼Garanti Plaj Futbolu Ligi sadece
yaz döneminde ve farkl› etaplarda
oynan›yor. Bu durum Millî Tak›m
oyuncular›n›n form ve haz›rl›k
süreçlerini etkiliyor mu?
▲▲Bu durum Millî Tak›m
oyuncular›n› çok etkiliyor. Çünkü bu
sporda ne kadar çok maç yaparsan›z
ve bir arada oynarsan›z, sizin ve
tak›m›n›z›n form grafi¤i o kadar
yükseliyor. Di¤er ülkeler senede 
35-50 maç yaparken, biz 10-15 maç
oynuyoruz. Bu maçlar›m›z resmi
maçlar oluyor. Yani 2-3 tane haz›rl›k
maç›yla flampiyonalara gidiyoruz.
Baflar› oran› da buna ba¤l› olarak
de¤ifliyor tabii. Daha fazla haz›rl›k
maç› yapmam›z gerekiyor.         
▼▼Fransa, ‹spanya, ‹talya gibi plaj
futbolunda baflar›l› ülkelerin Millî
Tak›mlar›nda profesyonel plaj
futbolu oyuncular› var. Sizler ise

amatör olarak oynuyorsunuz. 
Bunun sizin için ne gibi
dezavantajlar› oluyor?
▲▲Bahsetti¤iniz ülkelerin sporcular›
gerçekten plaj futbolunu yaz-k›fl
oynuyor. Çünkü ligleri var ve  bu
spordan iyi para kazanabiliyorlar.
Bizim için amatör olarak oynaman›n
çok fazla dezavantaj› var. Plaj
Futbolu Millî Tak›m›’ndaki bütün
sporcular hiçbir maddi beklenti
içinde olmadan, sadece millî forma
aflk›yla mücadele ediyor. Çok zor
flartlarda millî formay› tafl›yorlar. 
5-6 ay süren kamp ve turnuvalar
sürecinde hiç bir maddi gelir
olmadan tüm sporcular fedakârl›k
yap›yor. Dolay›s›yla bu sporcular
hiçbir yerde çal›flam›yor. Çünkü
hiçbir iflyeri 5-6 ay kimseye izin
vermez. Bu gibi etkenler de bizlerin
baflar›s›n› olumsuz etkiliyor.      

fiampiyon olduk 
ama ilgi çekemedik

▼▼Portekiz’deki turnuvada büyük bir
baflar› elde ettiniz. Bu baflar›n›n s›rr›
nedir?
▲▲Plaj Futbolu Millî Tak›m›m›zda
öyle güçlü bir arkadafll›k ve sevgi
ba¤› var ki bence baflar›n›n en büyük
s›rr› bu.       
▼▼Turnuvada Fransa gibi plaj
futbolunun çok güçlü bir

Plaj futbolu zor ama bir o
kadar da zevkli. Teknik ve
taktik olarak normal
futboldan çok farklı yönleri
var. Yürümenin bile insanı
zorladığı bir zeminde biz
farklı taktikler ve
organizasyonlar üreterek
plaj futbolunun görsel
güzelliğini sunmaya
çalışıyoruz.

Plaj futbolu dar alanda
oynandığı için defans ve
ofans anlayışı biraz daha
farklı. Her sporcu hem
defans hem de ofans
olarak güçlü olmalı.
Sporcunun şut özelliği iyi
olup, bunun yanı sıra
estetik hareketlere yatkın
olmalı, oyunun tekniğini ve
taktiklerini de çok iyi
algılayabilmeli.          

Millî Takım’daki bütün
sporcular hiçbir maddi
beklenti içinde olmadan,
sadece millî forma aşkıyla
mücadele ediyor. 5-6 ay
süren kamp ve turnuvalar
sürecinde hiç bir maddi
gelir olmadan tüm
sporcular fedakârlık
yapıyor. Bu gibi etkenler
de bizlerin başarısını
olumsuz etkiliyor.      

Portekiz’deki turnuvada,
Dünya Kupası’nı kazanan
tek Avrupa ülkesi ve hocası
Eric Cantona olan Fransa
ile karşılaştık. 4-3 yenip
şampiyon olduk. Ama
medyanın ilgilenmemiş
olması bizi üzdü. 
Bu galibiyeti ailelerimiz
dışında kimsenin
bilmediğini gördük. 

2002’de Fransa Millî
Takımı hocası Eric
Cantona’dan teklif aldım.
Bunun yanı sıra İsviçre ve
Belçika’dan da teklifler
aldım. Ama resmi olarak
Millî Takım formasını
giymek, bu gururu ve
onuru yaşamak için bu
teklifleri değerlendirmedim. 

temsilcisiyle
karfl›laflt›n›z.
Nas›l bir maç
oldu?
▲▲Fransa maç›na
gelmeden önce,
daha zor anlar
yaflad›k. ‹lk
maç›m›z son
zamanlarda
politik olarak da
karfl› karfl›ya
geldi¤imiz
‹srail’leydi. Bize
karfl› ülke olarak
öyle
haz›rlanm›fllard›
ki, ‹srail’deki
birçok TV
kanal› bu maç›
canl› yay›nlad›.
Bizi
yeneceklerine o
kadar
inanm›fllard› ki,
yanlar›nda 5
ayr› gazeteci
getirmifllerdi.
Biz orada ne
kadar yaln›z, ne

kadar ilgisiz kald›¤›m›z› gördük.
Fakat bu bizi daha çok ateflledi ve
‹srail’i yendik. Sonras›nda
Azerbaycan’› ma¤lup ettik. Finale
geldi¤imizde Dünya Kupas›’n›
kazanan tek Avrupa ülkesi ve hocas›
Eric Cantona olan Fransa ile
karfl›laflt›k. Hakemler üstünde bask›
kurmaya çal›flan bir hocayla ve
birçok etkenle mücadele
edece¤imizi biliyorduk. Biz
Fransa’n›n zay›f yönlerini neredeyse
ezberlemifltik. Düflündü¤ümüz gibi
maç çok zorlu geçti. Fakat sonuçta
Fransa’y› 4-3 yenmeyi baflard›k ve
flampiyon olduk. fiampiyon olduk
ama medyan›n ilgilenmemifl olmas›
bizi üzdü. Bu galibiyeti ailelerimiz
d›fl›nda kimsenin bilmedi¤ini
gördük. Bas›nda ve televizyonlarda
baflar›m›zdan bahsedilmedi. 
Biz bu ülkenin Plaj Futbolu A Millî
Tak›m›y›z ve 32 ülkeyi geride
b›rakarak flampiyon olduk.
Azerbaycan gazetelerinde bile
haberimiz ç›kt›. Kendi vatan›m›zda
yabanc› gibi olduk. Aç›kças› bu
yaflad›¤›m›z ilgisizlik, görmezden
gelinmek bizleri üzdü.
▼▼Bugüne kadar kat›ld›¤›n
turnuvalardaki baflar›lar›ndan
bahseder misin? 
▲▲2002-2006 aras› Plaj Futbol Millî
Tak›m›’n›n resmi olmad›¤›, özel
turnuvalara kat›ld›¤› dönemlerdi. 
Bu dönemde Avrupa Ligi’nde
oynad›¤›m›z çeflitli etaplarda ve

turnuvalarda kazand›¤›m›z pek çok
flampiyonlu¤umuz var. Resmi
turnuvalardaki en büyük baflar›m›z
ise bu sene Hollanda’da
kazand›¤›m›z Challenge Cup
fiampiyonlu¤u ve Portekiz’de
kazand›¤›m›z Avrupa Ligi B Grubu
fiampiyonlu¤u. Kat›ld›¤›m›z
turnuvalarda çeflitli gol krall›klar›m
var. 2002 y›l› Fransa etab›nda, final
maç›nda ‹sviçre’ye 9 gol atarak plaj
futbolunda bir maçta en fazla gol
atan oyuncu oldum ve bu rekor hâlâ
geçilemedi. Bu y›l flampiyon
oldu¤umuz Hollanda’daki Challenge
Cup’ta da gol kral› oldum.                  
▼▼Uzun y›llard›r Plaj Futbolu Millî
Tak›m›’ndas›n. Kazand›¤›m›z son
turnuvalarla gördük ki plaj
futbolunda da baflar›l› oluyoruz.
Türkiye’de plaj futbolunun geliflimi
hakk›nda neler düflünüyorsun? 
▲▲Plaj futbolunun her geçen gün
daha çok yayg›nlaflmaya bafllad›¤›
gözle görünen bir gerçek. Garanti
Plaj Futbol Ligi etaplar›n 1 haftal›k
de¤il de belli bir süreye yay›larak lig
usulü yap›lmas›n›n daha faydal›
olaca¤›na inan›yorum. Bunun hem
form düzeyimizi üst seviyede
tutaca¤›na hem Millî Tak›m’a
daha çok sporcu kazand›r›p
uluslararas› turnuvalarda da daha
iyi sonuçlar getirece¤ine
inan›yorum.
▼▼Gelecek sene Elit Lig’de neler
yapabiliriz? Millî Tak›m’›n
hedefleri neler?
▲▲Önümüzdeki sene Elit Lig’de
hedefimiz ilk üç aras›nda olmak.
Bu konuda kendimize çok
güveniyoruz. Bize gerekli ilgi,
imkân ve destek verildi¤i sürece
ülkemize daha çok
flampiyonluklar yaflataca¤›m›za
inan›yoruz. Destek konusunda bir
fley söylemek istiyorum; Millî
Tak›m’da bulunan sporcular›n
ço¤unlu¤u Nisan ay›ndan Ekim
ay›na kadar plaj futbolu d›fl›nda
hiç bir iflle ilgilenemiyor.
Dolay›s›yla hiçbir maddi gelirleri
yok. K›fl›n da geçimimizi
sa¤lamak için bir iflte çal›flmak
zorunda oldu¤umuzdan
antrenman seviyesi hemen hemen
s›f›ra düflüyor. Bunun da Millî
Tak›m oyuncular›n› olumsuz
etkiledi¤ini söylemek istiyorum ve
Federasyonumuzun bizlere gerekli
deste¤i verece¤ini umuyorum. 
▼▼‹lerisi için hedeflerin neler?
▲▲Öncelikle plaj futboluna 
10 senemi verdim. Bu ifli çok
seviyorum. Oynayabildi¤im kadar

oynamak istiyorum. B›rakt›ktan
sonra ise farkl› bir pozisyonda görev
verilirse seve seve hizmet ederim.       

Cantona’dan teklif ald›m

▼▼Plaj futbolcular›n›n yurtd›fl›na
transfer olma flans› var m›?
▲▲Elbette var. Çünkü birçok ülkede
bu spora ilgi çok yo¤un. Örnek
olarak 2002 y›l›nda resmi olarak
Millî Tak›m de¤ildik ve isteyen,
baflka bir ülkenin millî tak›m›nda
oynayabiliyordu. O sene içinde
Fransa Millî Tak›m› hocas› Eric
Cantona’dan teklif ald›m. Bunun
yan› s›ra ‹sviçre ve Belçika’dan da
teklifler ald›m. Ama resmi olarak
Millî Tak›m formas›n› giymek, 
bu gururu ve onuru yaflamak için 
bu teklifleri de¤erlendirmedim.
Portekiz’deki turnuvada da
önümüzdeki sene için Rusya’da bir
tak›mdan teklif ald›m.            
▼▼Hangi tak›m› tutuyorsun?
Be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲▲Befliktafll›y›m. Be¤endi¤im
oyuncular ise Xavi, Messi, Guti ve
Quaresma.
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Tamer AyTamer Ay

fiampiyon olduk, sadece    ailelerimiz duydufiampiyon olduk, sadece    ailelerimiz duydu
Plaj Futbolu Millî Tak›m›m›z, 
yak›n zamanda büyük baflar›lar
kazanarak Avrupa’n›n en iyi 
8 tak›m› aras›na girdi. Ama
oyuncular›n isimlerini henüz kimse
bilmiyor. Konu¤umuz, bu tak›m›n
önemli oyuncular›ndan biri. 
10 senedir plaj futbolu oynuyor.
2000 y›l›ndan beri kat›ld›¤›
turnuvalarda pek çok ödül kazanm›fl,
yurtd›fl›ndan da teklif alm›fl baflar›l›
bir oyuncu. Bir maçta att›¤› 9 gollük
rekor ise hâlâ k›r›lm›fl de¤il.

Ceyla Kütükoğlu
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fieyh Mansur bin 
Zayed el Nahyan 
(31.5 milyar dolar)

Abu Dhabi United Group, 1 Eylül 2008’de
Manchester City’yi sat›n ald›¤›nda fieyh Mansur
hakk›nda
bilinen, 
Abu Dabi
emirlerinden
birisi
oldu¤uydu.
Ayn› zamanda
bir petrol
zengini olan
fieyh
Mansur’un
esas ilgi alan›
atlar. ‹yi bir
binici olman›n
yan› s›ra pek
çok ödül
kazanm›fl
atlar› var.
Futbol
dünyas›n›n
içine ülkesinin
tak›mlar›ndan
El Cezire’nin
baflkanl›¤›n›
yaparak giren fieyh Mansur, Tayland eski
Baflbakan› Shinawatra’dan sat›n ald›¤› Manchester
City’yi transfer piyasas›n›n lideri haline getirdi.
Tak›m›n bafl›na geçer geçmez, Robinho’yu Real
Madrid’den o zamana kadar ‹ngiltere’de bir
futbolcu için ödenmifl en yüksek bedelle
kadrosuna katan fieyh Mansur, orada durmad›.
Tevez, Santa Cruz, Kolo Toure, Adebayor gibi
isimlere 150 milyon dolar›n
üstünde para harcad›. T›pk›
Abramovich gibi istedi¤i
baflar›y› yakalayana kadar da
durmayacak gibi gözüken fieyh
Mansur’un 2009 sonunda
teknik direktör olarak göreve
getirilen Mancini için bu sene
yapt›¤› transferler içinde ise
Boateng, Toure, David Silva,
Kolarov, Balotelli, James Milner
gibi isimler var. 

Lakshmi Niwas Mittal 
(27 milyar dolar)

Hindistanl› çelik tüccar› Mittal,
2010 verilerine göre

Avrupa’n›n en zengin adam›
durumunda; dünyada ise beflinci
s›rada. “Dünyada en etkili 100 kifli”
listelerinde yer alan Mittal, 2007
sonunda arkadafllar› Flavio Briatore
ve Bernie Ecclestone ile anlaflarak
‹ngiltere’nin köklü tak›mlar›ndan
Queens Park Rangers’a yüzde 20
hisseyle ortak oldu. Damad›n›
yönetime sokarak futbolla
ilgilenmeye bafllayan Mittal, 
2010 bafl›nda Briatore’nin hisselerini
kendisine satmas›yla en büyük
hissedar durumuna geçti.
Hâlihaz›rda Championship’te
mücadele eden QPR, teknik direktör
istikrar› konusunda ciddi s›k›nt›
yafl›yor, bu da bir türlü Premier Lig’e
dönememelerini beraberinde
getiriyor. Ekim 2007’den bu güne
tak›m›n bafl›na gelip giden hoca
say›s› on bir. Mittal, parayla
baflar›n›n gelece¤ine inan›rsa,
transfer harcamalar›nda nispeten
temkinli gözüken tak›m, transfer piyasas›n›
birbirine katabilir.

Alisher Usmanov
(12.5 milyar dolar)

Özbek as›ll› Rus milyarder dünyan›n en zengin
kiflileri aras›nda gösteriliyor. Maden, kereste ve
yat›r›m iflletmeleri olan Usmanov, esas olarak
demir-çelik-maden flirketi
Metalloinvest’in sahibi
durumunda. Eski bir Arsenal
taraftar› oldu¤unu ifade eden 
57 yafl›ndaki ifladam›, A¤ustos
2007’de Arsenal’in yüzde
14.5’luk hissesini sat›n alarak
futbol ifline de girmifl oldu.

Zamanla hisse
oran›n›n yüzde
25’lere kadar
artt›¤›na dair ç›kan
söylentiler zaten
Usmanov’a tepkili
olan Arsenal
taraftar›n› iyice
çileden ç›kard›.
Taraftarlar kendisine
karfl› organize
protesto eylemleri
düzenlemeye
bafllad›lar. 
Bilinen gerçek ise Rusya’da televizyon
kanallar› da olan Usmanov’un,
Emirates Stad›’ndaki locas›n›
b›rakmaya flimdilik niyeti olmad›¤›. 

Roman Abramovich 
(11.5 milyar dolar)

Futbol ifline el atan ilk “oligark”lardan olan
Abramovich, parayla saadete kavuflan isimlerden.
Rusya’n›n en zenginleri listesinde oldu¤u kadar
dünyan›n en zenginleri listesinde de y›llard›r
kendine yer bulan Abramovich, 2003’te Ken
Bates’ten sat›n ald›¤› Chelsea ile transfer 

piyasas›n› allak bullak
etmiflti. Abramovich’in
Ruslu¤una yap›lan
göndermeyle “Chelsky”
olarak an›lan tak›m›n bu
zamana kadarki transfer
harcamalar› yaklafl›k 950
milyon dolar olarak ifade
ediliyor. Mourinho’ya
verdi¤i parayla 
Portekizlinin “dünyan›n
en çok kazanan teknik
adam›” olmas›n›
sa¤layan Abramovich,
saçt›¤› paralar›n
karfl›l›¤›n› tak›m›n› 50 y›l
sonra lig flampiyonu
olarak görerek ald›.
Mourinho sonras›nda da
Premier Lig’deki iddial›
konumunu sürdüren

tak›m›n (2009-10’da da lig flampiyonlu¤u geldi)
tek eksi¤i fiampiyonlar Ligi flampiyonlu¤u.
Abramovich’in baflar› tutkusu o kupay› da müzeye
getirirse kimse için sürpriz olmayacak.

Futbolun ‘Para Babalar›’Futbolun ‘Para Babalar›’
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Para artık futbolun ayrılmaz parçalarından birisi. “Endüstriyel futbol” lâfı çoğu zaman yerli-yersiz kullanılıyor
olsa da birtakım insanların artık futbolu da bir “yatırım aracı” olarak gördüğü gerçek. Takımların hisselerini
alıyor, satıyor, futbolculara milyonlarca doları saçıyorlar… Biz de futbolun içinde yer alan en zengin “para

babalarından” 10 tanesini kişisel servetlerine göre listeledik. Hangilerinin içinde gerçek futbol sevgisi
bulunduğu, oyunun kendisine meftun olduğu elbette en büyük soru…   

Kıvanç Koçak
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Liebherr Ailesi 
(4.7 milyar dolar)

1885’te kurulan Southampton,
içine girdi¤i mali krizden bir türlü
kurtulamay›nca 2009’a
gelindi¤inde kapanma noktas›na
gelmiflti. Tam da o s›rada ortaya
ç›kan Almanya do¤umlu ‹sviçreli
ifladam› Markus Liebherr, Temmuz
2009’da kulübü sat›n alarak tak›ma
yeni bir umut oldu. ‹fl makineleri

üreten Liebherr Grup’un baflkan›
da olan Markus Liebherr, birçok
baflka kulüp sat›n alan ifladam›n›n
aksine taraftarlar aras›nda oldukça
seviliyordu. Tak›ma ciddi yat›r›m
yapmaya bafllayan, yapt›¤›
transferler ve uzun vadeli
planlar›yla dikkat çeken Liebherr,
A¤ustos 2010’da 62 yafl›nda
ölünce tak›m›n durumunun ne
olaca¤› tart›fl›lsa da Liebherr ailesi
tak›m› elde tutmaya ve Markus
Liebherr’in planlar›n› sürdürmeye
kararl› olduklar›n› aç›klad›. 

Joe Lewis 
(4.2 milyar dolar)

74 yafl›ndaki ‹ngiliz ifladam› Joe
Lewis’in, birçok alanda yapt›¤›
yat›r›mlardan birisi de 2001’de
büyük hissedar olarak sat›n ald›¤›
Tottenham. Orta¤› Daniel Levy’yi
baflkanl›k koltu¤una oturtan
Lewis’in tak›mla çok fazla ilgisi
yok gibi. Ancak tak›m› tekrar eski
parlak günlerine döndürmek için
harcanan
milyon
dolarlara
da ayn›
flekilde ses
etmiyor.
Üstelik
sadece transferler için de¤il, yeni
bir stat için ayr›lan yüklüce miktara
da.

Denis O’Brien 
(3 milyar dolar)

‹letiflim sektöründe ifl yapan
O’Brien’›n çeflitli ülkelerde cep
telefonu operatörleri var. 
‹skoç Celtic’in de önemli
hissedarlar›ndan olan 52 yafl›ndaki
‹rlandal›, millî tak›m› çal›flt›ran

Trapattoni’nin maafl›n›n bir k›sm›n›
da kendi cebinden ödüyor.
O’Brien’›n spora ilgisi sadece
futbolla s›n›rl› de¤il. 2003’te
‹rlanda’da düzenlenen Özel
Olimpiyatlar›n tertip komitesi
baflkanl›¤›n› yapmas›, ‹rlanda kriket
millî tak›m›na Dünya Kupas›’nda
baflar› için 150 bin dolarl›k hibesi
bunlardan sadece baz›lar›. O’Brien
ayn› zamanda Uluslararas› Af
Örgütü’ne verdi¤i destekle de
tan›nan bir isim.

Stanley Kroenke 
(3 milyar dolar)

Arsenal’in bir
baflka büyük
hissedar›
Amerikal›
Kroenke’nin bir
tak›mlar
koleksiyonu var
adeta. NBA’de
Denver
Nuggets,
Amerika futbol
ligi MLS’de
Colorado
Rapids, hokey
tak›m›
Colorado
Avalanche, Amerikan futbolu
tak›m› St. Louis Rams hep
Kroenke’nin tak›mlar›. Spor
alan›nda baflka birçok yat›r›m› olan
Kroenke’nin esas hedefi Arsenal’i
tamamen sat›n almak. 2008’den
beri Arsenal yönetim kurulunda
olan Kroenke, elinde tuttu¤u yüzde
30 civar›ndaki hisseyi usul usul
artt›rma peflinde. Ancak karfl›s›nda
Usmanov var. Usmanov’un
Arsenal’deki hisselerini b›rakmaya
karar vermesi halinde,
Amerikal›n›n Arsenal’i

koleksiyonunun
nadide bir parças›
yapaca¤› kesin
gibi.  

Malcolm
Glazer 
(2.5 milyar
dolar)

Amerikan futbolu
tak›m› Tampa Bay
Buccaneers’in
sahibi Glazer,
2003-2005 y›llar›
aras›nda yavafl
yavafl Manchester
United hisselerini
toplayarak bir
anda kulübün
patronu haline
geldi. Manchester
taraftarlar›n›n

Glazer’a tepkisi çok
sert oldu.
Tribünlerdeki protesto
gösterileri maçlara
gitmemeye kadar
uzand›, hatta bir grup
taraftar “hakiki”
Manchester United’›
yaflatma amac›yla 
“FC United of
Manchester” adl› bir
tak›m bile kurdu. ‹smi
tak›mla an›lmaya
baflland›¤›ndan beri
devam eden Glazer karfl›tl›¤›
bugün adeta endüstriyel futbola
direniflin mihenk tafllar›ndan birisi

haline gelmifl durumda.
Glazer’› protesto etmek
için Mart 2010’da
Milan’la oynanan
fiampiyonlar Ligi
maç›nda neredeyse tüm
stad›n tak›m›n tarihsel
renkleri yeflil-sar› atk› ve
bayraklar› sallamas›,
futbol tarihine geçen
anlardan birisiydi.
2005’ten itibaren bilet
fiyatlar›n› yüzde 42
oran›nda art›ran Glazer
ailesinin tak›m› satma
yolunda oldu¤una dair

haberler ç›ksa da
Amerikal›lar bu
söylentileri sürekli
yalanl›yor. 

Bernie Ecclestone 
(2.2 milyar dolar)

Formula 1 denilince
akla gelen ilk
isimlerden olan
Ecclestone, 1930
do¤umlu.

Küçüklü¤ünden itibaren motor
sporlar›na ilgi duyan Ecclestone
geçirdi¤i kazadan sonra biraz daha
perde arkas›na geçmeye karar
verdi. 1972’de sat›n ald›¤›
Brabham tak›m›yla 15 y›l Formula
pistlerinde yar›fllara kat›lan ‹ngiliz,
zaman›nda Formula 1’i
pazarlamak ve para kazanmak için
yavafl yavafl döfledi¤i tafllar›n
karfl›l›¤›n› bugün organizasyonun
neredeyse her fleyi olarak al›yor. 
Futbol pazar›ndan da pay almay›
hesap eden Ecclestone’un ad› bir
dönem Arsenal’le an›lsa da o
tercihini bir baflka Londra
tak›m›ndan yana kulland›. 
2007 Eylül’ünde Flavio Briatore ile

birlikte Queens Park
Rangers’› sat›n ald›lar
(Aral›k 2007’de
ortakl›¤a Lakshmi
Mittal de dâhil oldu). 
QPR yönetim
kurulunda görev yapan
Ecclestone,
Formula’dan kazand›¤›
paray› henüz futboldan
kazanam›yor belki ama
onu tan›yanlar da bofla
yat›r›m yapmayaca¤›n›
söylüyor!

fieyh Mansur

Roman Abramovich

MarcusLiebherr Denis O’Brien

Joe Levis

Stanley Kroenke

Malcolm Glazer

Bernie Ecclestone

Alisher Usmanov
Lakshmi Niwas Mittal



ö¤renilen devaml› bir ç›rakl›kt›r. En büyük
tehlike ise her fleyi bildi¤ini zannetmektir.

Giovanni Trappattoni 

“Kulüp hocas› olarak bir
heykelt›raflt›m, millî tak›m için
ise bir mikserim.”
Bu söz kulüp tak›m› ile millî tak›m

hocal›¤› fark›n› çok güzel belirtiyor.
Kulüp hocas› bir heykelt›rafla

benzer ve elindeki mermeri
sab›rla yontarak istedi¤i forma
bir zaman dilimi içinde sokar.
Millî tak›m hocas› ise mikser
gibidir. Eline verilmifl kaliteli
malzemeleri kar›flt›rarak en
k›sa zaman dilimi içinde

optimum performans›
yakalayacak ekibi ortaya

ç›karmak durumundad›r.

Futbol filozoflar›Futbol filozoflar›

Arsene Wenger

“Futbolu sevmeniz,
oyuncular›n›zla müflterek bir
yaflam flekli ve futbol
vizyonunu paylaflma
iradeniz olmal›d›r.”
Bu söylem; klasik
anlamda teknik
direktörden beklenen
fedakârl›klar› öne
ç›karan bir ifadedir.
Paylaflma ise kendi
vizyonunu ve
kendi yaflam
stilini hem
oyunculara hem
de tak›ma destek
veren idari ekibe
iletmenin
önemini
vurgulamaktad›r.
Arsene Wenger,
zaman zaman
derin
düflünceler
aç›klayan
k›flk›rt›c› bir futbol
filozofudur. Mesela, “Teknik direktörün surat
ifadesi tak›m›n›n sa¤l›¤›n›n aynas›d›r” derken,
antrenörlerin gerek yüz ifadelerini ve gerekse
vücut dillerini do¤ru kullanarak hem oyunculara
hem de medya vas›tas›yla taraftarlara ve
idarecilere “pozitif” mesajlar vermeye özen
göstermesi gerekti¤ini vurgulamaktad›r.

Alex Ferguson

“Motivasyon,
kazanma arzusu
ve ihtirasl› tutku
evvela sizde
olursa
futbolculara
daha çabuk
sirayet eder.”
Sir Alex hücum
futbolunu sevmekte
ve bunun için sadece
kanat oyuncular›ndan
de¤il, sa¤ ve sol

beklerinden de bindirmeler isteyen bir
anlay›fla sahiptir. Bu, seyircilerin de
iste¤ine uygun ve futbol tutkusunu
ateflleyen bir felsefedir.

Louis Van Gaal

“Bence hocalar yaln›zca
neticelerle
de¤erlendirilmemelidir.
Neticelerin paralelinde
çal›flma yöntem ve tarzlar›,
futbol felsefeleri ve

oyuncularla iliflkileri de
gözlemlenmelidir.”
Van Gaal bir kulüpte al›nan
birkaç kötü netice
sonras› istifa
etmek
isteyince

oyuncular kazan
kald›rarak ona engel
olmufllar ve neticede o y›l
baflar›y› da yakalam›fllard›r.
Ne yaz›k ki ço¤u zaman ölçü sadece netice
olmakta, teknik adam›n felsefesi, duruflu ve
metodolojisi göz ard› edilebilmektedir. Bu

anlay›fl›n son derece yanl›fl oldu¤u ve
neticeye gidifli de zedeledi¤i ortadad›r. 

Rafael Benitez

“Baflar›y› sorgulamaktan hiç
vazgeçmem ve daima yeni
çözümler arar, yeni
yöntemleri irdelerim.”
Bu k›sa cümle teknik adaml›k
mesle¤inin en önemli olgusunun alt›n›
çizmektedir. Benitez, teknik direktörlere
daima uyan›k, araflt›r›c› ve merakl›
olmalar›n› söylemektedir. Özellikle ifller
yolunda giderken yeni ve ek çözümler
düflünülmelidir. Benitez’e göre teknik
direktörlük asl›nda her gün bir fleyler
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Dünya futboluna damga vuran ve isimlerinden saygıyla söz ettiren büyük teknik
adamların marifetleri sadece saha içi oyunuyla mı sınırlıdır? Onları farklı kılan
yalnızca elde ettikleri kupalar ve şampiyonluklar mıdır? Yoksa sahip oldukları
futbol felsefesi mi başarıları ve kupaları taşır büyük ustaların peşi sıra? Onları
farklı ve üstün kılan, futbola ve hayata anlam katan bakış açılarını anlamak

için, özlü sözlerine bir göz atmakta fayda var.  
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UEFA’nın “The Technican” dergisinden derleyen:  Sami Çölgeçen 

Rinus Michels

“‹yi futbol
yerine iyi
neticeye
odaklananlar
daha az
k›r›lgand›r.”
Hollandal› büyük
ustan›n bu tespiti
asl›nda bir
yak›nmad›r. 
As›l inanc› ise
flampiyonlu¤a
giden yolun, giriflimcilik ve risk almaktan
geçti¤i, s›k› savunma ile birkaç maç
kazan›labilece¤i, ancak nadiren flampiyonluk
getirece¤i merkezindedir.

Carlos Alberto Parreira

“Y›ld›zlardan
bahsediyorsunuz…
Ben sadece duman
ç›karan y›ld›zlar›
istemiyorum. Ben
parlayan ve k›v›lc›m
ç›karan y›ld›zlar
istiyorum.”

Kiflisel becerilerin
üst düzeyde oldu¤u
bir ülkenin
hocas›n›n bu
sözleri çok
anlaml›.
Parreira’y› top
cambazlar›
etkilemiyor.
Ona göre her
oyuncu teknik
kapasitesini tak›ma sunmal›d›r. Yetenekli
oyuncuya sayg› duyuyor ancak yetene¤i tak›ma
sa¤lad›¤› katk›yla ölçüyor. Yarat›c›l›¤a prim
veriyor ama yarat›c› oyuncunun oyun içindeki
tembelli¤ini kabul etmiyor.

Luiz Felipe Scolari

“Her fley basit
kalmal›, basit bir
aktiviteyi karmafl›k
hâle getirmenin
anlam› yoktur.
Futbol basit ve
güzel bir
oyundur.”

Bu ifade bir anlamda Brezilya futbolunu zirveye
ç›karan felsefedir. Ancak Scolari’yi tan›yanlar,
bu basitli¤in büyük gayretlerle elde edildi¤ini
de bilir. Basitlik dehay› gerektirir. Büyük
tak›mlar› izlerken futbolun basitli¤ini daha iyi
anlar›z ama bu kolay görünüm için kim bilir ne
yap›sal çal›flmalar ne zor tercihler ve ne
antrenmanlar gerekmifltir.

Ottmar Hitzfeld 

“Son 10 y›lda
futbolda çok
önemli
de¤ifliklikler
oldu. Evvelce
daha fazla alan
vard› ve uzun
paslar
yap›labiliyordu.
fiimdi ise oyun
çok daha
çabuk, alan
daha az ve
teknik adamlar
daha donan›ml›.”
Hitzfeld flöyle bir geride durup oyunun nas›l

geliflti¤ini analiz etmifl. Y›llar›n getirdi¤i
tecrübeleri yeterli bulmam›fl ve yeni

futbolun art›k Barcelona’n›n
oynad›¤› tarz oldu¤unu tespit
etmifl ama bu tarz oyunu kimler
ne derecede oynayabilir? Lâkin
art›k hedef, bu tarz oyun olmak
zorundad›r.

Roy Hodgson

“Ça¤dafl
teknik
direktörün
bir
felsefesi,
bir
uzman

görüflü ve içgüdüsel bir
sezgisi olmal›d›r.”
Bu söylemde de birçok anlam
gizli. Bir taraftan ortaya konacak,
gelifltirilecek ve tatbikata geçirilecek bir tarz,

di¤er taraftan
ise ancak
senelerin
tecrübesi ile
oluflabilen
uzman görüflü
ve hocan›n
do¤as›nda
olmas›
gereken
içgüdüsel
alg›lama.
Bugünkü
futbolda
kullan›lan

bilimsel veriler elbette çok önemli ama o
veriler ancak biten bir iflten sonra ortaya ç›kar.
‹çgüdüsel sezgi ise zaten olmufl/bitmiflleri de¤il,
olabilecek olanlar› irdeleyerek tak›m›n
kurgusuna katk›da bulunmakt›r.

Marcello Lippi

“Her oyuncuya faydal› oldu¤u,
ancak vazgeçilmez olmad›¤›
hissettirilmelidir.”
Lippi’nin bu sözü, hocalar›n çok girift
görevlerinin bir özetidir asl›nda. De¤iflik

kifliliklerden bir tak›m yarat›p onlar› bir yandan
motive ederken, ayn› zamanda ayaklar›n›n yere
basmas›n› sa¤lamak... Lippi’nin bir di¤er
önemli tespiti de flu olmufltur: “Birçok hocan›n
üstün yetenekli forvetlerle sorunlar› olmufltur.
Ama kariyerlerinin sonuna do¤ru bu golcü
futbolcular›n ço¤u hocalar›na teflekkür
etmifltir.”

Jose Mourinho

“Ben evrensel bir metot
kullan›yorum, organizasyonumu
kurarken direkt metotlar
tercihimdir. Ancak zaman zaman
yönlendirilmifl bulufllar
yapt›r›yorum. Bir egzersiz icat
ediyorum ve hedef koyuyorum,
oyuncular› hedefe varmak için
çeflitli çözümler yaratmaya teflvik
ediyorum.”
Mourinho böylece oyunculardan optimum
verimi almak için modern antrenmanlar›n
metodolojisinin iyi  haz›rlanmas›n› temin
ediyor ve zaman zaman interaktif çal›flmalarla
oyuncular›n› hedefe yönlendirmede çok baflar›l›
oluyor.
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A
tt›¤› gollerden çok att›rd›¤› gollerle y›ld›z›
parlayan bir futbolcu o. Kariyerini ilk
bafllad›¤› günden bu yana Barcelona’da

sürdüren orta saha oyuncusu Iniesta, son 3-4
sezonda sergiledi¤i futboluyla tarafl› tarafs›z
herkesin hayranl›¤›n› kazan›yor. 2009’daki
fiampiyonlar Ligi final maç›ndan sonra ‹ngiliz
tak›m› Manchester United’›n y›ld›z› Wayne
Rooney, ‹spanyol futbolcu için, “Oynad›¤›
pozisyon itibariyle dünyan›n en iyisi” ifadesini
kullan›yordu. Iniesta baflar›l› performans›n›
sadece Barcelona formas› alt›nda de¤il, ‹spanya
Millî Tak›m›’nda da sergiliyor. Son Dünya
Kupas› finalinde (11 Temmuz 2010) att›¤› o
tarihi gol, Matadorlar› mutlu sona tafl›d›. 

fiu s›ralar ‹spanyol futbolcu sadece ülkesinin
de¤il tüm dünyan›n en popüler isimlerinden bir
tanesi. Bu flöhrete ra¤men Barça’n›n 1.69’luk
y›ld›z›, “Böyle mutluyum, hayat tarz›m›
de¤ifltirecek de¤ilim” ifadesiyle, tevazuundan
taviz vermeme konusunda hayranl›k
uyand›racak bir durufl sergiliyor. 

Gerçek bir y›ld›z

Y›ld›z› parlayan futbolcular›n ortak
özellikleridir, son model arabalara sahip olmak,
pahal› saatler sat›n almak, gece hayat›nda boy
göstermek, vücuduna dövme yapt›rmak… 
Belki de bu flekilde saha içindeki farkl›l›klar›n›

saha d›fl›na da tafl›mak isterler. Böyle bir yaflam
flekli benimsememifl Iniesta. Nas›l m›? 
Y›ll›k 9 milyon euroluk gelire sahip ‹spanyol
y›ld›z, tak›m arkadafllar› gibi antrenman
sahas›na çok uzak olmayan kentin modern
bölümünde de¤il, Barcelona’n›n d›fl›nda, 
50 bin nüfuslu San Feliu de Lloobregat’ta
yafl›yor. Halinden de oldukça memnun: 
“Buras› oldukça sakin. Al›flverifle ç›kt›¤›mda 
ya da kahve içmek için bir kafeteryaya
gitti¤imde rahatça hareket edebiliyorum.” 
‹spanyol y›ld›zla çok özel bir röportaj
gerçeklefltiren Frans›z gazeteci Vincent
Machenaud, Iniesta’n›n yerel halkla iliflkisini,
“Yaflad›¤› kasabada bir yerden bir yere

AAnnddrreess  IInniieessttaa  

Kasaban›n uslu çocu¤u Kasaban›n uslu çocu¤u 

Futbol otoriteleri onu
oynadığı bölgenin en iyisi

olarak gösteriyor. Son
Dünya Kupası’nı finalde

attığı golle İspanya’ya
götüren adam Iniesta.
Ancak yıldızı parlayan
meslektaşları gibi son

model arabalara sahip
olmak, pahalı saatler satın
almak, gece hayatında boy
göstermek ya da vücuduna

dövme yaptırmak 
gibi zevkleri yok. 

Yıllık 9 milyon euroluk
gelirine rağmen

Barcelona’nın kent
merkezinde değil, 50 bin

nüfuslu kasabasında
mütevazı bir hayat

sürdürmeyi tercih ediyor. 

giderken, Iniesta ile karfl›laflanlar,
oyuncuya mutlaka selam verip
ayaküstü sohbet ediyor; baz›lar› da
foto¤raf çektirip, imza talebinde
bulunuyor. Bu süreçte Iniesta
oldukça mütevaz›, ayaklar› yere
basan bir görüntü sergiliyor.
Herkese karfl› son derece sevecen
ve anlay›fll›” cümleleriyle aktar›yor.
Kazand›¤› milyon eurolara ra¤men
gösteriflsiz bir hayat tarz›n›
benimseyen Iniesta, futbol
d›fl›ndaki zaman dilimini de
oldukça sakin geçiriyor. 
“Günde mutlaka 8 saat mutlaka
uyurum. Ayr›ca en az bir saatlik de
ö¤len uykum vard›r!” diyen Barçal›
y›ld›z, günlük yaflant›s›n›n geri
kalan bölümlerini, “Bofl
zamanlar›m› okuyarak ya da
dinlenerek geçiririm. Internet
vazgeçilmezlerim aras›ndad›r.
Akflamlar› ise pek d›flar› ç›kmam,
diskotek kültürüm yoktur, zaten iyi
de dans edemem! Amerikan
dizilerine bay›l›r›m ve evimde
izleyebilece¤im yüzlerce DVD’ye
sahibim” fleklinde özetliyor. 
‹spanyol y›ld›z›n futbol d›fl›nda bir
baflka önemli u¤rafl›s› da ald›¤›
e¤itim. Okula gitmeden, mevcut
flartlar gere¤i mektupla e¤itimi
tercih eden Iniesta, beden e¤itimi
okuyor ve evdeyken ders
çal›flmazl›k etmiyor. 
Spor e¤itimi alan biri olarak
Iniesta, futbol d›fl›ndaki spor
dallar›na da ilgi duyuyor: 
“Bisiklete bay›l›yorum. Benim için
büyük bir tutku diyebilirim.
Özellikle de Contador’un
bisikletiyle turluyorum. O benim
iyi bir arkadafl›m.” 

‹spanyollar›n sevgilisi

Dünya Kupas›’n›n final maç›nda
kaydetti¤i tarihi golle Iniesta’n›n
popülerli¤i daha da artt›. O art›k
ülkesinin, Alonso (Formula 1),
Gasol (Basketbol/NBA), Contador
(Bisiklet) gibi en önemli spor
flahsiyetlerinden bir tanesi. Güney
Afrika maceras›yla ilgili olarak
Barçal› futbolcu görüfllerini flu
cümlelerle dile getiriyor: 
“Orada unutulmayacak günler
yaflad›k. Bunlar› hiçbir fleyle
de¤iflmem mümkün de¤il. 
Hâlâ o süreci kelimelere dökme
konusunda zorlan›yorum. 
Sadece ben de¤il, bütün tak›m
olarak en büyük hayalimizi
gerçeklefltirdik.” 
Bu büyük baflar› Iniesta’n›n hayat
felsefesini de¤ifltirmeyecek gibi
gözüküyor. “Bugüne kadar nas›l
yaflad›ysam, bundan sonra da ayn›
hayat› sürdürece¤im” diyen Iniesta,
Dünya Kupas› sonras› süreci, 
“Pek çok insan beni
görmek için bin bir
zorluklarla buraya
geldi. Bunun böyle
olaca¤›n› bildi¤im
için durumu
kabullendim ve
mümkün oldu¤unca
bu insanlara nazik
davranmaya çal›flt›m.
Asl›nda bizi
yak›ndan takip
edenler, bizim
‘ulafl›lmaz’ insanlar
oldu¤umuzu
düflünüyor. Ancak bu

benim için geçerli de¤il. Elimden
geldi¤ince s›radan bir insan gibi
yaflamaya gayret ediyorum”
cümleleriyle dile getiriyor. 
Tevazudan taviz vermeyen Iniesta,
y›ld›z futbolcu olmas›yla ilgili
olarak, “Bu tür benzetmelerden
uzak duruyorum. Etraf›n›zdaki
insanlar size bu s›fat› yak›flt›r›yor
ve sizi bir kahraman olarak
gösteriyor. Bu durumu
anlayabiliyorum ancak kendimi 
bu s›fatlarla de¤erlendirmiyorum”
fleklinde konufluyor.

Baflar› kolektif bir ürün

Iniesta’n›n mütevaz› yaflam
felsefesi, futbol hayat› için de
geçerli. Barcelona’n›n önemli
isimlerinden biri olmas›na karfl›n,
elde edilen baflar›lar›n kolektif
anlay›fl›n bir ürünü oldu¤unun
alt›n› çizen ‹spanyol futbolcu,
profesyonel hayat›yla ilgili olarak
herkesin son derece dikkatli
okumas› gereken bir bak›fl aç›s›

getiriyor: “Benimle ilgili olumlu
ifadeler söylendi¤inde elbette
mutlu oluyorum, gururlan›yorum
ancak sürekli bu coflkuyla
yaflam›yorum. Tak›m sporlar›nda
oyuncular›n mukayese edilmesini
anlam›yorum. Evet, bireysel
sporlarda bu mümkün olabilir, 
‘en iyi ya da en kötü’ fleklinde bir
de¤erlendirme yap›labilir ama
futbolda bu mümkün de¤il.
Barcelona’da bu kadar baflar›l›
olduysak, bunun en önemli nedeni
kolektif oyun anlay›fl›m›zd›r.
Bunun için de kendimi dev
aynas›nda görmüyorum. Tak›m
içinde bir görev da¤›l›m› vard›r ve
her oyuncu bu da¤›l›ma göre 
en iyisini yapmaya çal›fl›r. 
Ben kendimi sadece tak›m içinde
faydal› biri olarak görüyorum ve
bu do¤rultuda çal›flmalar›m›
sürdürüyorum. Baflar›l› olunca da
kendimce bunun keyfini
sürüyorum.” 

Önce köyüm, sonra
Katalunya, sonra ‹spanya

Her ne kadar Iniesta’y› sürekli
‹spanyol bir futbolcu olarak
göstersek de onun ayn› zamanda
bir Katalan oldu¤unu da
unutmamak gerekiyor. Barçal›
oyuncu bu konuda oldukça ilginç
bir s›ralama yap›yor: “‹lk önce
köyüme, sonra bölgeme ba¤l›
Katalan ve ‹spanyolum!” 
Uluslararas› organizasyonlarda
‹spanyol sporcular› mutlaka
izlemeye çal›flt›¤›n›n alt›n› çizen
Iniesta, siyaset ve din konusundaki
görüfllerini esprili bir dille, 
“Oy kullanm›yorum çünkü her
seçim günü mutlaka bir maç›m›z
oluyor! Dine pek inanm›yorum
ama Allah’a inan›yorum. Bunun
için dinin ritüellerini harfi harfine
yerine getiren biri de¤ilim.
Yukar›da neyin oldu¤unu
bilmiyorum, çünkü oradan biri
gelip benimle konuflmad›! 
Bu arada etraf›m›zda olan biten
haks›zl›klar› da gördükçe, insan
kendi kendine bir sürü soru
sormadan edemiyor. Bunlar kar›fl›k
konular” fleklinde dile getiriyor. 
Hayat›n belki de en önemli
unsurlar›ndan biri olan yeme içme
konusunda görüfllerini belirten
Iniesta, “Bu konuda bir s›n›rlamam
yok; farkl› lezzetleri seviyorum.
Tercihim genelde et oluyor, sebze
yemeklerini sevmiyorum ama
sa¤l›k için gerekli oldu¤unu
söylüyorlar. Ayr›ca pizza, çikolata
ve hamur ifllerine bay›l›yorum.
Bütün bu yediklerime karfl›n
kilomu (65kg) koruyorum.
fiiflmanlam›yorum, bu da bir flans”
de¤erlendirmesini yap›yor.

Dr. Cem Çetin

Barcelona’ya 
a¤laya a¤laya gittim
Ailesinden ayr›l›p Barcelona’n›n futbol okulu
Masia’n›n yolunu tuttu¤unda Iniesta sadece
12 yafl›ndayd›. “Bu karar› ailemle birlikte
ald›k” diyen Iniesta, yola ç›kt›klar› ilk günü,
“Barcelona’ya gitmek için arabaya
bindi¤imizde, yan›mda annem, babam ve
dedem vard›. Yol boyunca sürekli a¤lad›¤›m›
hat›rl›yorum. Dedem beni teselli etmeye
çal›fl›yordu. Yemek için mola verdi¤imizde,
a¤z›ma tek lokma bile koymad›m”
cümleleriyle anlat›yor. Samimi bir itirafla,
“Do¤rusunu söylemem gerekirse o günlerde
böyle büyük baflar›lar elde edece¤imi
düflünmüyordum” aç›klamas›nda bulunan
Barçal› futbolcu, geçmiflte yaflad›klar›yla ilgili
olarak, “O günlerdeki hedefim, ‹spanya 
1. Ligi’nde top koflturan birisi olmakt›. 
Ancak tak›m konusunda en ufak bir fikrim
bile yoktu” bilgisini veriyor.
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2
011 Avrupa fiampiyonas›
finallerine kat›lma flans›n›, eleme
grubunda ‹sviçre’nin ard›nda

kalarak ve en iyi dört ikinci aras›na da
giremeyerek kaç›ran Ümit Millî
Tak›m›m›zda yeniden yap›lanma
bafllad›. Teknik Direktör Raflit Çetiner,
2013 Avrupa fiampiyonas› grup eleme
maçlar›na 8 ay kala yeni bir kadronun
temellerini att›. 
Hedeflerinin finallere kat›lmak
oldu¤unu belirten Çetiner, “1988-1989
jenerasyonu ile gruptan ç›kamad›k.
fiimdi yeni bir tak›m oluflturmak için
çal›flmaya bafllad›k. Önümüzdeki sekiz
ayl›k periyotta yeni jenerasyonla yeni
bir tak›m oluflturaca¤›z. Yetenekli ve
genifl bir kadromuz var. Bu defa
finallere kalmak istiyoruz” diye
konufluyor. 
2013 eleme gruplar›
kuralar›n›n Aral›k ay›nda
çekilece¤ini hat›rlatan Çetiner,
“A¤ustos-Eylül gibi maçlar›m›z
bafllayacak. ‹yi bir tak›m
oluflturmak için kulüpleri de
zor durumda b›rakmadan bu
sekiz ay› iyi de¤erlendirmek
amac›nday›z. Bu kadro ideal
kadromuz de¤il.
Oynayaca¤›m›z haz›rl›k
maçlar›yla ideal kadromuzu
oluflturaca¤›z. Sekiz ayl›k
süreçte, haz›rl›k maçlar›yla
eksik bölgelerimizi görüp
gerekli de¤ifliklikleri
yapaca¤›z” diyor.
Türkiye Futbol
Federasyonu’nun yeni bir
yap›lanma içinde oldu¤una da

de¤inen Çetiner, özellikle altyap›ya
yat›r›mlar yap›ld›¤›n›, ülke futboluna
uzun y›llar hizmet edecek gençleri
futbolumuza kazand›r›p, ekip olarak
yetifltiricili¤in yan›nda yar›flmac›
yönlerini de ortaya ç›kar›p finallere
kalmak istediklerini ifade ediyor. 
Yeni jenerasyonun ilk s›navlar› da Ekim
ay› içinde gerçeklefltirildi. Ümit Millî
Tak›m›m›z iki haz›rl›k maç›nda önce
Fransa ile deplasmanda, ard›ndan da
Belçika ile ‹stanbul’da karfl› karfl›ya
geldi. Fransa’n›n Troyes flehrinde Stade
de l’Aube’da oynanan karfl›laflmada
Fransa’n›n gollerini 23. dakikada
Gueye ve 75. dakikada N’Gog kaydetti.
Teknik Direktör Raflit Çetiner,
karfl›laflman›n ard›ndan yapt›¤›
de¤erlendirmede, “Avrupa flampiyonu

bir tak›ma karfl› oynad›k. Rakibimiz
yaflça büyük ve Liverpoollu N’Gog gibi
üst düzey oyunculara sahipti. Maça iyi
bafllad›k ama kötü bir gol yedik. ‹kinci
yar› oyunda birçok oyuncu de¤iflikli¤i
oldu. Bu bölümde rakibimiz daha iyi
oynad›. ‹leriye nas›l bakaca¤›m›z›
görmemiz ad›na önemli bir s›navd›.
Olumlu bak›yoruz, oyuncular›m›za
teflekkür ediyorum” ifadelerini kulland›. 
Belçika maç›nda oynanan futbol ve
elde edilen skor ise umut vericiydi.
Bayrampafla Çetin Emeç Stad›’nda 
12 Ekim günü oynanan maç› 4-1
kazanan ay-y›ld›zl›lar›n gollerini 
20. dakikada Alper Uluda¤, 
41. dakikada Emre Çolak, 71. dakikada
Burak Kaplan ve 79. dakikada fiahin
Aygünefl kaydederken, Belçika’n›n tek

golü 84. dakikada Gianni
Bruno’dan geldi.
Teknik Direktör Raflit Çetiner,
Belçika maç› sonras› yapt›¤›
aç›klamada, “Yeni bir
kadromuz var. 5-6
oyuncumuz da aram›za yeni
kat›ld›. Yaflça bizden büyük
Fransa ile oynad›¤›m›z ilk
maç› kaybetsek de iyi
mücadele etmifltik. Belçika ise
Avrupa’n›n önde gelen futbol
ülkelerinden biri.
Sporcular›m›n cesur ve
yürekten oynad›¤›, ayn›
zamanda iyi mücadele etti¤i
bir maç oldu. 8 ay içinde
daha iyi duruma gelece¤iz.
Bu süreçte kadromuzdaki
eksiklikleri  görüp, gerekli
de¤ifliklikleri yapaca¤›z” dedi.  
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Fransa - Türkiye: 2-0 
Stade de l’Aube - 8 Ekim 2010
Hakemler
Babak Rafati, Markus Hacker,
Partich Ittrich (Almanya)
Fransa
Dele-Corchia, N’Diaye,
Makonda, Stambouli-Sissoko
(Mollo dk. 80), Gonalons
(Schneiderlin dk. 73), Brahimi
(Bakar dk. 61), Saivet(André dk.
76)-Gueye (Bulot dk. 56), Riviere 
(N’Gog dk. 61) 
Türkiye
Özkan Karabulut-Serkan Kurtulufl,
Bar›fl Bafldafl (Serdar Aziz dk. 66),
Mahmut Boz, Özgür Çek-Burak
Kaplan (Serdar Eylik dk. 46),
Abdülkadir Kayal› (Alper Potuk
dk. 46), Furkan Özçal, Alper
Uluda¤ (fiahin Aygünefl dk. 58)-
Emre Çolak 
(Soner Aydo¤du dk. 76),
An›l Dilaver 
(Serdar Gürler dk. 84)
Goller
Gueye (dk. 23), N’Gog (dk. 75) 

Türkiye - Belçika: 4-1
Bayrampafla Çetin Emeç Stad› 
12 Ekim 2010
Hakemler
Hüseyin Göçek, Aleks Taflç›o¤lu,
Orkun Aktafl, Onur Karabafl 
Türkiye
Özkan Karabulut-Yusuf Onur
Ar›kan, Mahmut Boz 
(Musa Nizam dk. 72), 
Bar›fl Bafldafl, Özgür Çek 
(Sak›b Aytaç dk. 46)-
Burak Kaplan, Abdülkadir Kayal›
(Alper Potuk dk. 15), Furkan
Özçal, Alper Uluda¤ 
(Serdar Eylik dk. 46)-Emre Çolak
(Soner Aydo¤du dk. 72), An›l
Dilaver (fiahin Aygünefl dk. 63)
Belçika
De Wolf-Cavanda (Van Acker dk.
63), Wuytens, Fazl› Kocabafl,
Durwael (Daeseleire dk. 46)-
Angeli, Francois, De Pauw 
(Cale dk. 80), Bruno-Van Eenoo
(Camp dk. 46), Badibanga
(Lestienne dk. 46)
Goller
Alper Uluda¤ (dk. 20), 
Emre Çolak (dk. 41), 
Burak Kaplan (dk. 71), 
fiahin Aygünefl (dk. 79), 
Bruno (dk. 84)



▼▼Öncelikle Singapur’daki bronz
madalya baflar›n›z için tebrik
ederiz. Olimpiyat nas›l geçti?
▲▲Teflekkür ederim. Turnuvan›n
benim aç›mdan ve tak›m
arkadafllar›m ad›na çok güzel
geçti¤ine inan›yorum. fianss›z bir
flekilde yar› finalde yenildik, 
o yüzden herkeste bir burukluk
var. fiili maç› turnuvadaki tek
yenilgimizdi, kazanabilece¤imiz
bir maç› kaybetti¤imiz için
üzüldük. O maç o flekilde
kaybedilmeseydi belki bu kadar
üzülmeyecektik. Bizim oradaki tek
hedefimiz final oynamak ve alt›n
madalyay› kazanmakt›. Asl›nda
kadromuz da çok iyiydi. Tüm
arkadafllar›m ve ben çok
mücadelede ettik, çok iyi oynad›k.
Bizi izleyen herkes de final
oynayacak güçte bir tak›m
oldu¤umuzu söyledi. Ama son
anda yedi¤imiz golle alt›n madalya
flans›m›z› kaybettik. Sonraki maç›
da kazanaca¤›m›z› biliyorduk. 
Çok iyi haz›rland›k, motive olduk
ve maç› ald›k. Türkiye’ye derece
yaparak dönmek istiyorduk, bunu
da baflard›k. Singapur çok güzeldi
ve çok e¤lendik. Türkiye’den gelen
di¤er branfltaki arkadafllar›m›z›n

maçlar›n› da izleyip onlara destek
verdik. Onlar da ayn› flekilde
bizim maçlar›m›za gelerek
desteklerini eksik etmedi. 
▼▼Singapur sizin için çok farkl› bir
deneyim oldu. Neler yaflad›n›z
orada?
▲▲Singapur ve Olimpiyat bizim için
gerçekten de çok farkl› bir
deneyimdi. Belki de bir daha böyle
bir turnuvaya kat›lamayabiliriz. 
O yüzden sadece orada olabilmek
ve o an›lar› yaflamak bile çok
güzel. Turnuva boyunca bizi
izlemeye gelen özel hayranlar›m›z
vard›. Bu tabii ki çok güzel bir
fleydi. Orada farkl› ülkelerden
gelen birçok kifli vard› ve onlarla
arkadafl olduk. Bizim için farkl›
etkinlikler düzenlenmiflti. 
O etkinliklerde çok e¤lendik ve
pek çok fley ö¤rendik. Olimpiyat,
benim hayat›m boyunca
unutamayaca¤›m çok güzel bir
turnuva oldu. 

Ülkemize madalya
getirdi¤imiz için mutluyuz

▼▼fiili maç›n› çok talihsiz bir
flekilde uzatmalarda yenilen bir

golle kaybettiniz?
Bir sonraki maça
nas›l haz›rland›n›z?
▲▲O maçta
kazanmay› çok
istiyorduk. Ama
maç›n bafl›nda
yedi¤imiz iki gol
kötü oldu. Yine de
umutsuzlu¤a
kap›lmad›k ve
yenece¤imize
inanmaya devam
ettik. 2-0 geriden gelip iki gol
att›k. Maç bir anda döndü.
Daha bask›n oynamaya
bafllad›k ama ne yaz›k ki
birçok topumuz direkten
döndü. Uzatmada yedi¤imiz
gol ise bizi y›kt›. O maçta çok
üzüldük ama önemli olan›n
kazanmak ya da kaybetmek

de¤il, iyi mücadele etmek ve
yapabilece¤imizin en iyisini
yapmak oldu¤unu biliyorduk. 
Bir sonraki ‹ran maç›na çok iyi
haz›rland›k. Çünkü Türkiye’ye
götürece¤imiz bir madalyan›n,
bizden sonra gelen arkadafllar›m›z
ve bayan futbolu için ne kadar
önemli oldu¤unun fark›ndayd›k.
Grup maçlar›nda daha önceki
‹ran’› yenmifltik. Bu maçta da
yenece¤imize inan›yorduk. 
Maça iyi bafllad›k ve ilk
dakikalarda gelen golle öne geçtik.
Ondan sonra da rahat bir maç
oldu. Bronz madalya ald›¤›m›z ve
Türkiye’ye madalyayla
döndü¤ümüz için mutluyuz.
▼▼Singapur’dan döndükten sonra
senin için neler de¤iflti? Ailen ve
çevrenden güzel tepkiler ald›n m›?
▲▲Gördü¤üm herkes bana oran›n
nas›l oldu¤unu sordu. Neler
yapt›¤›m›z›, nas›l vakit
geçirdi¤imizi, olimpiyat›n nas›l
oldu¤unu sordular. Ailem ve
arkadafllar›m böyle bir
organizasyona kat›ld›¤›m için
benimle çok gurur duyuyor.
▼▼Olimpiyata kat›lmadan önce
ünlü yazarlar ve müzisyenlerle

maç yapt›n›z. Çekiflmeli bir maç
oldu. Nas›l geçti maç? 
▲▲Onlarla tan›flaca¤›m›z için çok
heyecanl›yd›k. Bizim için
Singapur’a gitmeden önce çok iyi
bir moral oldu. Onlar›n da bizden
beklemedi¤i güzel bir oyun
oynad›k. Onlar› çok flafl›rtt›k. 
Bize maç öncesinde ve sonras›nda
hediyeler verdiler. Onlarla tan›flma
ve konuflma imkân› bulduk. Harun
Tekin, Cansel Elçin ve Ba¤›fl
Erten’le tan›flmak çok güzeldi.
Singapur’a moralli gitmek ad›na
harika bir gündü.

Çevremdeki herkes 
futbol merakl›s› oldu

▼▼Biraz senden bahsedelim.
Futbola nas›l bafllad›n? Nerede
oynuyorsun?
▲▲Futbola mahallede erkeklerle
futbol oynayarak bafllad›m. K›z
arkadafllar›m evcilik oynarken ben
sokakta maç yap›yordum. Bir süre
basketbol kursuna da gittim. Ama
futbolu daha çok seviyordum.
Sonra okulumuzda bayan futbol
tak›m› kurulunca beden e¤itimi
ö¤retmenimizin de etkisiyle okulun
futbol tak›m›na tak›ld›m. O tak›mla
Türkiye fiampiyonu olduk. Oradan
Millî Tak›m seçmelerine gittim ve
seçildim. Seçmelerde yeni
kulübüm Gölcükspor’un antrenörü
de beni izlemiflti. Beni kendi
tak›m›na almak istedi. Amasya’da
yafl›yordum ama orada bayan
futbol tak›m› olmad›¤› için

Hilal Başkol Hilal Başkol 

Futbol bana mutluluk veriyor Futbol bana mutluluk veriyor 
A¤ustos ay›nda Singapur’da ülkemizi ve Avrupa’y› temsil ederek
bronz madalya kazanan tak›m›n en golcü isimlerinden biriydi. 
‹lk kez düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunlar›, onun ve tak›m

arkadafllar›n›n futbol hayatlar›n›n dönüm noktas› oldu. Singapur’da
ortaya koydu¤u performansla hayranlar kazand›, övgüler ald›.

Futbolu o kadar çok seviyor ki, etraf›ndaki herkese de tutkusunu
yaym›fl. Henüz 15 yafl›nda ama hedefleri büyük. Hayali, A Millî

Tak›m’da oynamak ve yurtd›fl›nda top koflturmak.

Ceyla Kütükoğlu

tekliflerini kabul ettim ve
Gölcükspor’a geçtim. fiu anda
Kocaeli’de okuyorum ve
Gölcükspor’da oynuyorum. Geçen
sezon 1. Lig’e yükseldik. Bu sezon
1. Lig’de oynayaca¤›z.
▼▼Seni ilk kim keflfetti? 
Kimler destek oluyor?
▲▲‹lk olarak beden e¤itimi
ö¤retmenim Mustafa Demir
keflfetti. Okulun bahçesinde futbol
maç› yaparken beni tak›ma
ça¤›rd›. Onun sayesinde okul
tak›m›nda düzenli oynamaya
bafllad›m. 6. s›n›ftan beri futbol
oynuyorum. Bu sene futboldaki 
5. y›l›m. Futbol oynad›¤›m için
çok mutluyum. Onun d›fl›nda
deste¤i ailemden al›yorum. 
▼▼Ailen ve arkadafllar›n futbolcu
olman hakk›nda ne düflünüyor?
▲▲Ailem futbolcu oldu¤um için
benimle gurur duyuyor ve bunu
herkese büyük bir gururla
anlat›yor. Ailem benim futbolcu
olmamdaki en büyük etken.
Biliyorum ki her zaman
arkamdalar ve hep
destekleyecekler. Kocaeli’ye
giderken de çok destek oldular.
Asl›nda evde benden baflka sporla
ilgisi olan yok. Ama benim
sayemde çevremdeki herkes futbol
merakl›s› oldu. Ailem vakit

buldukça maçlar›m› izlemeye
geliyor. Özellikle babam her
maç›ma gelir. ‹lk duyanlar hep
ayn› tepkileri veriyor, nas›l
oynad›¤›m› merak ediyor,
sürekli sorular soruyor. 
Hatta merak edenlerin ço¤u
antrenmanlar›m› bile izlemeye
geliyor. ‹lk önce hayretle
bak›yorlar ama sonradan
maçlar›m›zda bize destek vermeye
bafll›yorlar.
▼▼Hangi mevkide oynuyorsun?
▲▲Normalde mevkiim sa¤ aç›k 
ama Millî Tak›m’da gerek
duyuldu¤unda sol aç›kta da
oynayabiliyorum. Hücuma yönelik
orta saha diyebiliriz.
▼▼U15 Millî Tak›m›’n›n golcü
isimlerinden birisin. Yar› finalin de
en iyi oyuncusu olarak gösterildin.
Bunu neye borçlusun?
▲▲Tabii ki gol atmak ve
be¤enilmek çok güzel bir duygu
ama bence bunu kiflisel olarak
de¤erlendirmemek gerekiyor.
Çünkü sonuçta tak›m›m galip
gelemiyorsa att›¤›m golün de bir
anlam› kalm›yor. Bu golleri
atmamda düzenli ve disiplinli
antrenmanlar›n etkisi çok büyük.
Çal›flmadan hiçbir fley elde
edilmiyor. ‹yi oynamam›n tek
etkisi yapt›¤›m antrenmanlar.

Futbol sayesinde iyi bir
e¤itim alma flans›m oldu

▼▼Millî Tak›m’a seçildi¤inde neler
hissettin? Millî oyuncu olman›n
senin için avantajlar› oldu mu?
▲▲Millî formay› giymek bütün
futbolcular›n en büyük hayalidir.
O ayr›cal›¤› yaflad›¤›m için çok
mutluyum. Tabii ki Millî Tak›m’da
sürekli olabilmek ve A Millî
Tak›m’a yükselmek benim için çok
önemli. Bunun için de elimden
gelen her fleyi yapmaya haz›r›m.
Millî Tak›m seçmelerine kat›ld›¤›m
için bir kulübe transfer olabildim.
Ayr›ca Millî Tak›m’da oynad›¤›m
için flu an özel bir lisede
okuyorum. Futbol sayesinde iyi bir
e¤itim alma flans›m oldu. 
▼▼Futbolla birlikte e¤itimini
sürdürmek zor oluyor mu? 
▲▲Zor oldu¤u zamanlar da oluyor
ama futbolu çok sevdi¤im için bu
zorluklarla karfl›laflmaya da

haz›r›m. Futbol oynamak bana
mutluluk veriyor. ‹dmanlar›m›z
okuldan sonra oluyor ama
deplasmanlara gidince zaman
zaman derslerden de geri
kalabiliyoruz. Ama
ö¤retmenlerimiz de bize destek
oluyor, kaç›rd›¤›m›z dersleri özel
olarak tekrar anlat›yor. Bu yüzden
çok sorun yaflam›yorum. 
Ayr›ca gitti¤imiz yerlerde de ders
çal›flma imkân›m›z oluyor. 
Hem kulüp hem de Millî Tak›m
antrenörleri derslerimizde de
baflar›l› olmam›z› istiyor.
▼▼Hayallerin, hedeflerin neler?
▲▲Benim de hayalim bütün bayan
futbolcular gibi Millî Tak›m’da
oynamakt›. Ben bu hayalimi
gerçeklefltirdim. fiimdiki hedefim
buradan A Millî Tak›m’a kadar
yükselmek. Bunu da
gerçeklefltirmek için elimden geleni
yapaca¤›m. Tabii ki futbolun yan›
s›ra iyi bir üniversiteye giderek iyi
bir e¤itim almak istiyorum. Bunlar›
gerçeklefltirirken de as›l büyük
hedefim Türkiye’deki bayan

futbolunu yurtd›fl›nda en iyi flekilde
temsil etmek. ‹nflallah bu hayalimi
gerçeklefltirece¤im. Bence bütün
bayan futbolcular›n da hayali bu
olmal›; Türkiye’deki bayan
futbolunu yurtd›fl›nda temsil etmek.
Bu hem benim hem de di¤er bayan
futbolcular için çok önemli. 
▼▼Örnek ald›¤›n oyuncular var m›? 
▲▲A Millî Tak›m’daki Bilgin ablay›
(Defterli) çok be¤eniyorum.
Gerçekten çok iyi bir oyuncu. 
Erkek futbolculardan ise dünyan›n 
1 numaras› olarak gösterilen Messi
ve onun tak›m arkadafl› Iniesta’y›
çok be¤eniyorum.
▼▼Futbol ve okul haricinde bofl
zamanlar›nda neler yap›yorsun?
▲▲Ailem ve arkadafllar›mla vakit
geçirmeyi çok seviyorum. Özellikle
arkadafllar›mla gezmeyi. Onlarla
geçirdi¤im zamanlar›n beni çok
motive etti¤ine inan›yorum.
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012’de düzenlenecek UEFA
Bayanlar 19 Yafl Alt› Avrupa
fiampiyonas›, UEFA Yönetim

Kurulu’nun 4 Ekim 2010’da Minsk’te
yapt›¤› toplant› sonras›nda aç›klanan
karara göre ilk kez Türkiye’de
gerçekleflecek. 
UEFA taraf›ndan her y›l Avrupa’n›n
“en iyi” genç bayan futbolcular›na
uluslararas› deneyim kazand›rmak
amac›yla düzenlenen turnuva, 
önce 1998-2000 y›llar› aras›nda 
18 yafl alt›, ard›ndan 2001-2002
sezonundan itibaren 19 yafl alt›
olarak s›n›fland›r›ld›. Türkiye, 
UEFA Bayanlar 19 Yafl Alt› Avrupa
fiampiyonas›’n›n on birinci ev sahibi
olacak.
1993 y›l›nda ‹stanbul ve Bursa’n›n
ev sahipli¤i yapt›¤› U16 UEFA
Avrupa fiampiyonas›’n›n ard›ndan
A¤ustos 2008’de Antalya’da
düzenlenen U17 Avrupa
fiampiyonas›, 2005 fiampiyonlar Ligi
Finali ve 2009 UEFA Kupas› Finali
ile etkinlik düzenleme konusunda
tecrübemizi pekifltirerek tüm futbol
dünyas›na yüksek standartlarda
kusursuz organizasyonlara 
ev sahipli¤i yapabildi¤imizi
kan›tlam›fl bulunuyoruz.
Di¤er yandan Euro 2016 adayl›k
sürecinde sundu¤umuz projelerin,
ortaya konulan baflar›l› adayl›k
dosyas›n›n ve art›k bir futbol ülkesi
olarak tan›nan Türkiye’nin
uluslararas› seviyede
organizasyonlara ev sahipli¤i yapma
arzusunun UEFA’n›n verdi¤i bu
kararda etkili oldu¤una inan›l›yor.

Turnuva konsepti

Ülkemizde henüz hak etti¤i ilgiyi
göremeyen bayan futbolu için
önemli bir f›rsat olacak bu turnuva,
t›pk› di¤er genç tak›m turnuvalar›nda
oldu¤u gibi dünya futbol sahnesinde
parlayacak yeni y›ld›zlar›n
keflfedilmesinde önemli rol
oynayacak. Eleme süreçlerinden
baflar›yla ç›kacak 7 tak›m›n yan› s›ra
ev sahibi olarak U19 Bayan Millî
Tak›m›m›z da finallerde mücadele
edecek. Türkiye, Bayan Millî
Tak›mlar› düzeyinde ilk kez bir
Avrupa fiampiyonas›’na kat›lacak.
Finalde yer alacak 8 tak›m dörderli
iki gruba ayr›lacak, gruplarda kendi
aralar›nda yapacaklar› üç maç›n
ard›ndan ilk iki s›rada yer alan
tak›mlar do¤rudan yar› finallere
yükselecek ve bu maçlar›n galipleri
finalde oynama hakk› kazanacak.

Ev sahibi, turizmin 
göz bebe¤i Mu¤la

UEFA’n›n belirledi¤i turnuva
kurallar›na göre flampiyonan›n tek
bir bölgede, aralar›ndaki mesafelerin
karayolu ile en fazla 2 saatte kat
edilebilece¤i merkezlerde
düzenlenmesi gerekiyor. 
Yaz mevsiminin en iyi flekilde
de¤erlendirilebildi¤i illerimizden biri
olan Mu¤la, konaklama ve tesis
altyap›s›, il s›n›rlar› içinde bulunan
iki uluslararas› havaliman› ve
turistlerin ilgi oda¤› olmas› sebebiyle
turnuva merkezi olarak belirlendi.

Tak›mlar ve
maçlar Mu¤la
merkez, Bodrum,
Marmaris ve
Fethiye aras›nda
paylaflt›racak.
Kas›m ay›
bafl›nda
flampiyonaya ev sahipli¤i yapacak
statlar› belirlemek üzere TFF’den bir
heyet Mu¤la ilimize bir ziyarette
bulunacak. 
Yaz›n güzel geçti¤i Mu¤la’da hem
sporculara hem de taraftarlara güzel
anlar yaflatacak turnuvan›n, 
2012 yaz›nda tüm dünyan›n ilgisini
üzerine çekecek UEFA EURO 2012
Avrupa fiampiyonas› ve Londra
Olimpiyatlar› ile tarihsel olarak
çak›flmas›n› önlemek üzere henüz
kesinleflmemekle birlikte 1-15
Temmuz 2012 aras›nda
düzenlenmesi planlan›yor. 

Hedef: Yüksek 
seyirci kat›l›m›

Mu¤la, özellikle yaz sezonunda
ülkemizin en çok turist çeken
bölgelerinden biri olmas›n›n yan›
s›ra yine en yüksek yabanc›
yerlefliminin oldu¤u ilimiz.
Turnuvaya kat›lan sporculara ve
taraftarlara futbol dolu unutulmaz
an›lar yaflatmay› hedefledi¤imiz 
bu etkinlik, ayn› zamanda bayan
futboluna duyulan ilgiyi art›rmak için
bulunmaz bir f›rsat. Statlarda yüksek
seyirci kat›l›m› ile gerçeklefltirilmek
istenilen bu turnuvan›n Mu¤la’da

düzenlenmesiyle,
yerli yabanc› tüm
futbolseverlerin
tribünlerde yerlerini
almas› amaçlan›yor.
Di¤er yandan
Eurosport’tan canl›
yay›nlanacak

maçlarla televizyon izleyicileri hem
bayanlar›n yaflataca¤› futbol
heyecan›na ortak olacak hem de
ülkemizi daha yak›ndan tan›yacak.

Ev sahipli¤i yapan 
di¤er ülkeler

Turnuva son olarak 24 May›s ile 
5 Haziran 2010 tarihleri aras›nda
Makedonya’n›n Üsküp ve Kumanovo
flehirlerinde düzenlendi. 
Ev sahibi Makedonya’n›n ‹spanya ile
karfl›laflt›¤› aç›l›fl maç›nda 8 bin
taraftar tribünleri doldurdu. 
Genç bayanlar turnuvalar›nda en
yüksek kat›l›m rekorunun k›r›ld›¤› 
bu turnuvan›n kazanan›, ikinci kez
flampiyonluk unvan›na ulaflan Fransa
oldu. UEFA Bayanlar 19 Yafl Alt›
ad›yla bugüne kadar 9 kez
düzenlenen turnuvada en çok zafer
elde eden tak›m ise 3 flampiyonlu¤u
bulunan Almanya.
2010-2011 sezonunun ard›ndan
düzenlenecek flampiyonaya ise 
‹talya ev sahipli¤i yapacak. 
30 May›s-11 Temmuz 2011’de
turnuvaya kat›lmaya hak kazanan
tak›mlar, ev sahibi ‹talya’n›n da
kat›l›m›yla ülkenin kuzeydo¤usunda
bulunan Rimini flehrinde buluflacak.

Bütün k›zlar Türkiye’de toplanacak!Bütün k›zlar Türkiye’de toplanacak!

Son yıllarda düzenlediği final turnuvalarıyla organizasyon konusundaki yeteneğini kanıtlayan Türkiye, 2012’de düzenlenecek UEFA
Bayanlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nın ev sahipliğini kazandı. UEFA Yönetim Kurulu’nun 4 Ekim 2010’da Minsk’te yaptığı

toplantı sonrasında açıklanan karara göre, U19 Avrupa Şampiyonası’na Türkiye ilk kez ev sahipliği yapacak.
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8 Eylül 1990’da Almanya’n›n
Heinsberg flehrine ba¤l›
Erkelenz kasabas›nda dünyaya

gelen Lewis Holtby, ‹ngiliz bir
baba ile Alman bir annenin
çocu¤u. Holtby’nin babas› Chris
Holtby, ‹ngiltere-Arjantin aras›nda
yaflanan Falkland Savafllar›’na
kat›lm›fl bir ‹ngiliz askeri. Chris
daha sonra görevi nedeniyle
Almanya’n›n Mönchengladbach
flehrine tafl›n›r ve burada
Holtby’nin annesi Heidi ile tan›fl›r.
Böylece bu aralar Bundesliga’n›n
yeni y›ld›zlar›ndan olan genç
oyuncu da Alman-‹ngiliz vatandafl›
olarak hayata merhaba der. 
Holtby’nin futbolla tan›flmas› ise
oldukça erken. 4 yafl›nda Sparta
Gerderath tak›m›nda oynamaya
bafllayan 1.74 boyundaki oyuncu,
2001’de ise 11 yafl›ndayken
Borussia Mönchengladbach’a
geçer. Ancak üç sezon sonra
Mönchengladbach kendisini fizikî
bak›mdan çok zay›f ve çok yavafl
buldu¤u gerekçesiyle serbest
b›rak›r. Holtby de bunun üzerine,
y›ld›z›n›n parlayaca¤› Alemannia
Aachen tak›m›na transfer olur. 
Bu tak›ma transferinden üç sezon

sonra, yani 2007 y›l›nda, henüz 
17 yafl›ndayken A tak›ma yükselir
ve böylece 2. Bundesliga’da
mücadele etmeye bafllar. 
2007-2008 sezonunda ilk kez
profesyonel bir müsabakada forma
flans› buldu¤u bir maçta, tak›m› 
St. Pauli ile 2-2 berabere kal›rken,
Holtby de oyuna 80. dakikada
dâhil olur. Bundan sonra sezonun
son maç› d›fl›nda forma flans›
bulamaz. 2008-2009 sezonundan
itibaren ise profesyonel kontrat
imzalamas›n›n üstünden henüz 
9 ay geçmiflken, tak›mda düzenli
bir flekilde oynamaya bafllar ve ilk
resmi golünü de 5 Aral›k 2008’de
1860 Münih’e atar. 
33 maçta 8 gol ve 8 asist kaydetti¤i
iki sezonun ard›ndan Almanya’n›n
ve Avrupa’n›n birçok tak›m›
kendisini transfer etmek için
Aachen’›n kap›s›n› çalar. 
2009-2010 sezonun bafl›nda
Bundesliga tak›mlar›ndan
Schalke’yle yaklafl›k 3 milyon
euroluk bonservis karfl›l›¤›nda 
4 y›ll›k kontrat imzalar.
Schalke’nin, bir sezon önce
Wolfsburg’u flampiyon yaparak bir
rüyay› gerçeklefltirmifl teknik
direktörü Felix Magath, Holtby’nin
yak›n zamanda Bundesliga’n›n en

iyi ve Alman
Millî
Tak›m›’n›n da
en kilit
oyuncusu
olaca¤›n›
ifade eder.
Genç y›ld›z
da zaman
içinde ünlü
teknik adam›n
psikolojik ve
fiziksel
bak›mdan
geliflmesine
büyük katk›
sa¤lad›¤›n›
belirtir.

Holtby, Schalke’de 4 maçta ilk 
on birde yer al›p, 5 kez de oyuna
sonradan dâhil olarak 2 asiste imza
att›ktan sonra devre aras›nda
tecrübe kazanmas› için bir di¤er
Bundesliga ekibi Bochum’a 
1.5 seneli¤ine kiral›k gönderilir.
Bochum Teknik Direktörü Heiko
Herrlich, Bundesliga’n›n gözünün
üstünde oldu¤u genç oyuncunun
kendilerini seçti¤i için çok mutlu
oldu¤unu söyler ve kiral›k
sözleflmesi bittikten sonra da
tak›mda tutmak için
ellerinden geleni
yapacaklar›n› ifade
eder. Ancak sezon
sonu Bochum küme
düfler ve Herrlich
tak›mdan ayr›l›r. 
Bu tak›mdaki 14
maçta 2 gol ve 
2 asistlik
performans›n›n
ard›ndan Holtby de
sözleflmesinde
bulunan “tak›m
küme düflerse
ayr›l›r” maddesinden
dolay› Schalke’ye
geri döner. Ancak
mavi-beyazl› tak›m onu kendini
gelifltirmesi için sezon bafl›nda bu
defa Mainz’e yollar ve böylece bu
sezon Bundesliga’da ortal›¤› kas›p
kavuran k›rm›z›-beyazl› tak›mla
Holtby’nin buluflmas› gerçekleflir.
Sezon bafl›ndan beri Bundesliga’y›
domine eden Mainz’in en çok
dikkat çeken oyunculardan biri
olan genç y›ld›z, 7 maçta
göstermifl oldu¤u 2 gol, 6 asistlik
performans ve oynad›¤› futbolla
göz doldurur. Özellikle 0-0 giden
Köln maç›nda oyuna sonradan
dâhil olup att›¤› 2 golle y›ld›zlafl›r
ve Allianz Arena’da Bayern
Münih’i 2-1 ma¤lup ettikleri
karfl›laflmada tak›m›n›n ilk golünü
haz›rlayarak büyük  bir be¤eni
toplar.

Holtby’nin millî tak›m kariyeri ise
2007’de bafllar. O dönemde
Almanya U18 tak›m›n›n bafl›nda
bulunan Heiko Herrlich, daha
sonra Bochum’da da yan›na
ça¤›raca¤› Holtby’ye ilk kez millî
formay› verir. Daha sonra U19
tak›m›na yükselir ve 9 maça
kaptan olarak ç›kar. ‹lk millî tak›m

golünü de 11 Ekim 2008’de
Litvanya’ya karfl› kaydeder. 
Eylül 2009’da ise Almanya’n›n son
y›llarda baflar›y› yakalad›¤› gençlik
afl›s›n›n altyap›daki en önemli
isimlerinden biri olan Horst
Hrubesch’in çal›flt›rd›¤› Almanya
U20 tak›m›yla M›s›r’da düzenlenen
U20 Dünya fiampiyonas›’nda
mücadele eder. Bu turnuvada
sergiledi¤i futbol ve biri çeyrek
finalde Brezilya’ya olmak üzere
att›¤› iki golle tüm futbolseverlerin
be¤enisini kazanmay› baflar›r. 
Bu turnuvadan sonra U21 tak›m›na
al›nmaya bafllar ve ayn› zamanda
tak›m›n kaptanl›¤› da kendisine
emanet edilir. Holtby’nin Alman
Ümit Millî Tak›m formas›yla ç›kt›¤›
6 maçta da 2 golü bulunuyor. 

Lewis Holtby

Almanya’da gün geçmiyor ki yeni bir genç yıldız daha futbolseverlerin dikkatini
çekmesin! Bu isimlerden biri de bu sezon başından itibaren Bundesliga’da fırtınalar
estiren Mainz’in ele avuca sığmayan sol ayağı Lewis Holtby. O da son dönemde

yetişen çoğu Alman Millî Takım oyuncusu gibi çifte vatandaşlık hakkına sahip. Hem
Alman hem de İngiliz vatandaşı olan genç oyuncu, Alman Genç Millî Takımlarının

formasını terletmiş olsa da bir “İngiliz askerin oğlu” olarak, çok yakında kendisini ikna
etme konusunda iki ülkeyi ciddi bir rekabete sokacak gibi görünüyor. 

Aydın Güvenir

Almanya m›, ‹ngiltere mi?

Her geçen gün yükselen
performans›yla tüm dikkatleri
üzerine çeken genç oyuncunun
millî tak›m kariyeri ise flu an için
belirsizli¤ini koruyor. 
Çifte vatandafll›k
tafl›d›¤›ndan ve flu
ana kadar Almanya 
A Millî Tak›m›’na hiç
ça¤r›lmad›¤›ndan
dolay› ‹ngiltere
formas› giyme flans›
bulunuyor. Üstelik
geçti¤imiz günlerde
e¤er Almanya A Millî
Tak›m›’na
al›nmayacaksa,
‹ngiltere’yi tercih
edebilece¤ini söyleyerek tüm
gözleri kendisine ve dolay›s›yla
Almanya Teknik Direktörü Joachim
Löw’ün üzerine çevirdi. Her fleye
ra¤men önceli¤inin Almanya
oldu¤unu söyleyen Holtby
“Kalbimin yar›s›nda Almanya,
di¤er yar›s›nda ise ‹ngiltere var. ‹ki
ülkeyi de gerçekten
çok seviyorum.
Babam ‹ngiliz
oldu¤undan
dolay› küçükken
‹ngiliz Millî
Tak›m› t-shirt’ü ile
dolafl›rd›m. Ancak
beni  yetifltiren
Almanya’ya da vefa borcumu
ödemek istiyorum. Bu gerçekten
ilginç bir olay. Her zaman
‹ngiltere’yi destekledim ancak flu
an Almanya için oynuyorum. 

11 yafl›mdayken ‹ngiltere,
Almanya’y› Münih’te 5-1 ma¤lup
etmifl ve ben bu skora çok
sevinmifltim. O yüzden Almanya
U17 tak›m› ile ‹ngiltere’ye karfl›
mücadele etti¤imde çok tuhaf
anlar yaflam›flt›m. Ancak art›k
durum de¤iflti. Son Dünya 

Kupas›’nda ‹ngiltere’nin
Almanya’ya 4-1 yenildi¤i
maç› babamla birlikte
izledik. Maç sonunda
babam üzüntüden
t›rnaklar›n› yiyordu ancak
ben maç boyunca gayet
sakindim ve iyi oynayan
tak›m kim olursa onun
kazanmas›n› istedim.
‹ngiltere’yi çok seviyorum
ancak Almanya’y› da çok

seviyorum ve beni yetifltirdi¤i için
Almanya’ya borcum oldu¤unu
düflünüyorum. O yüzden Almanya
Millî Marfl›n› söylerken mutluluk
duyuyorum. Bundan dolay›
önceli¤im Almanya. Ancak henüz
A tak›ma ça¤r›lmad›¤›m için
‹ngiltere’den gelecek her türlü

teklife de aç›¤›m”
fleklinde
konufluyor.
Bu aç›klamalar›n
ard›ndan Joachim
Löw’ün ne
yapaca¤› ise
merakla
bekleniyor.  

Löw, bu ay Almanya’n›n ‹sveç’le
oynayaca¤› haz›rl›k maç›na
Hotby’yi ça¤›r›p, ‹ngiltere Millî
Tak›m›’nda oynamas›n›n önüne
geçebilir. Zaten k›sa bir süre önce

genç oyuncunun A Millî Tak›m’a
ça¤r›lma zaman›n›n geldi¤ini
belirten demeçler vermiflti.
Holtby’nin Millî Tak›m›m›zla 
8 Ekim’de oynanan maç›n
kadrosuna da ça¤r›lmas›
bekleniyordu ancak Löw, 
U21 Teknik Direktörü Rainer
Adrion ile yapt›¤› görüflmeler
sonucu, uluslararas› maç tecrübesi
kazanmas› için Hotby’nin bu sefer
U21 tak›m› için seçildi¤ini de
sözlerine eklemiflti.

Everton ve Beckham
fanati¤i

Askerli¤i döneminde Liverpool’da
yaflayan babas›n›n koyu bir
Everton taraftar› olmas›ndan ötürü
kendisi de bu tak›m›n s›k› bir
taraftar› olan Holtby, “E¤er bir gün
Premier Lig’e gidecek kadar iyi bir
futbolcu olur ve Everton’da
oynama f›rsat› bulursam hayallerim
gerçek olur” diyor. 5 yafl›ndayken
babas›n›n kendisini Wembley’de
Everton’›n Manchester United’› 1-0
yenerek kazand›¤› FA Cup finaline
götürdü¤ü maçtan beri Everton
hayran› oldu¤unu söyleyen Holtby,
“Babam bana Everton virüsünü
küçük yaflta enjekte etti. O günden
beri Everton maçlar›n› hep takip
ederim” fleklinde konufluyor.
Küçükken Wayne Rooney’nin
h›rs›ndan etkilendi¤ini ve eski

hocas› Herrlich
sayesinde özgüven
kazanarak futbolunu
gelifltirdi¤ini belirten
Holtby, rol
modelinin ise David
Beckham oldu¤unu
ve her zaman da
öyle kalaca¤›n›
söylüyor.
Forvet arkas›, sol
aç›k ve sa¤ aç›kta
kolayl›kla görev
yapabilen Holtby,
“Oyun tarz›m› 
Joe Cole’a
benzetiyorum. 
Üç farkl› bölgede de
rahatl›kla
oynayabilirim. 
Hangi bölgede
oynad›¤›m benim
için sorun de¤il. 
As›l önemli olan
hocam›n bana
güvenmesi” diyerek
joker oyuncu
oldu¤unu belirtiyor.
Keskin paslar
atabilen, teknik, topu

iyi kullanabilen, çok koflan ve
çal›m atmay› seven bir oyuncu
olarak kendini tan›mlayan Holtby,
‹ngiltere’de baz› futbol otoriteleri
taraf›ndan fizi¤i ve sol ayakl›
olmas› bak›m›ndan millî
oyuncumuz Emre Belözo¤lu’na da
benzetiliyor.
‹leriki y›llarda Premier Lig’de
oynamak istedi¤ini söylerken,
hayran› oldu¤u ‹ngiliz taraftarlar›n
her maç› sanki o gün do¤um
günleriymifl gibi coflkuyla ya da o
gün dünyan›n son günüymüfl gibi
bir hisle yaflad›klar›n› belirtiyor ve
onlar›n önünde oynamak için
mental olarak çok güçlü olmak
gerekti¤ini sözlerine ekliyor. Sol
ayakl› oyuncu, bir baflka hayalinin
de Euro 2012 ve 2014 Dünya
Kupas›’nda yer almak oldu¤unu
söylüyor. Bofl zamanlar›nda golf ve
Sri Lankal› arkadafllar›yla kriket
oynamay› çok seven Holtby,
müthifl tekni¤inin yan› s›ra yüksek
seviyedeki yarat›c›l›¤› ve karfl›
tak›m için öldürücü paslar
atabilme kapasitesi sayesinde
önümüzdeki y›llarda dünya
futboluna damgas›n› vuracak
isimlerden biri olacak gibi
görünüyor. fiimdiden, Real
Madrid’e transfer olan Mesut Özil
ile k›yaslanmaya bafllayan genç
y›ld›z›n bu sezon Bundesliga’n›n
yeni prensi olaca¤›n› söylemek çok
da yanl›fl olmaz.
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‹ngiliz panzeri! ‹ngiliz panzeri! 



G
ünümüzde futbol, Metin Oktay’lar›n,
Lefter’lerin çamurlu sahalarda oynad›¤›
oyundan çok farkl› bir hâl ald›. Saha

zeminlerinden oynanan topun özelliklerine,
formas›ndan videoboarduna ticari faaliyetlerin
ön planda oldu¤u günümüz spor
aktivitelerinde teknolojinin nimetlerinden
faydalanmamak nerede ise imkâns›z!
Hakemlerin tart›flmal› pozisyonlar›
tekrar izleyerek karar vermesini
onaylamayan UEFA ve FIFA,
teknolojinin futbol sahas›na
girmesinden rahats›z olmal› ki, insan
faktörünü en aza indirgeyecek
kararlara imza atmak istemedi. Ancak
teknolojinin futbol içerisinde hangi
alanlarda nas›l kullan›ld›¤› ve ne gibi
faydalar sa¤lad›¤›na bak›ld›¤›nda
olumlu birçok yenilik de
görülmekte…

Sponsor aktiviteleri 

Sponsor firmalar eskiden üç demir
üzerine tutturulmufl bez bir brandan›n
belirli sürelerle elle tetiklenerek
dönmesinden oluflan saha kenar› pano
sistemine para verirdi. ‹lerleyen dönemlerde
Led Saha Kenar› Panolar› geldi ve ilk
dönemlerinde taç çizgisine zoom yapt›¤›nda
renkleri tam veremeyen ve seyir zevki oldukça
az olan bir görüntüyle karfl›laflt›k. Ard›ndan
teknolojinin avantajlar›n› anlayan sponsor
firmalar ve üreticiler saha kenar› reklam
panolar›n›n gelece¤inin bu yöne do¤ru
ilerledi¤ini fark ederek yat›r›mlar›n› art›rd›.
Firmalar üretim maliyetlerini bir kenara
b›rakarak hangi formatta dosya göndermeleri
gerekti¤ini düflünürken, seyir zevki yüksek,
kaliteli görsel alanlar ortaya ç›kmaya bafllad›.
“Maç›n adam›” seçimi, “Tak›m›n›z›n gol
görüntüleri”, “Tak›m›n›z›n idman günlü¤ü”,
internet üzerinden bilet sat›fl›, yine tak›m
ürünlerinin web’den sat›n al›nmas› gibi bir çok
farkl› teknolojik operasyona sponsor olan
firmalar, futbol ekonomisine fazlas› ile katk›da
bulundu. 
Geçmifl y›llarda gol oldu¤u zaman bir
görevlinin elle de¤ifltirdi¤i skorboardlar
günümüzde görselli¤i ile ön plana ç›kan
futbolcular›n resimleri ile bezenmifl

videoboardlarla yer de¤ifltirdi. Videoboardlar
maç öncesi, devre aras› ve maç sonras›
videolar›n görsellerini yay›nlayabildi¤i, maç
günleri d›fl›nda stadyumda yap›lan aktivitelerde
de kullan›labildi¤i için, futbolseverlerin seyir
zevkini artt›ran teknolojik unsurlar›n bafl›nda
gelmekte. Yeni nesil videoboardlar stadyum
içerisinde yer alan ekranlarla beraber çal›flarak

taraftarlara fuaye alanlar›nda da kesintisiz bilgi
aktar›m› ile beraber reklam yap›lmas›na imkân
sa¤lamakta. Taraftarlar fuaye alanlar›nda
yemek yerken ayn› anda oyuncular›n bilgilerini
ekranlardan takip edebilmekte.   

Teknoloji ile gelen 
yeni iletiflim alanlar› 

Televizyon, radyo, yaz›l› bas›n derken yeni
iletiflim mecralar›n›n bafl›nda sosyal medya
gelmekte. Futbol dünyas›n›n önde gelen
kulüpleri de bu yeni iletiflim araçlar›ndan
faydalanmak için yo¤un çaba içerisine girdi.
Sosyal medya konusunda UEFA için ayr› bir
parantez aç›lmas› gerekiyor. Çünkü sosyal
medyay› en efektif olarak kullanan spor
organizasyonlar›n›n bafl›nda geliyor UEFA. 
Tak›mlar›n facebook ve benzeri siteler
üzerinde kurduklar› fan sayfalar›, taraftarla olan
iletiflimine güç katmakla birlikte sponsorlara
uygun ek görsel alanlar oluflturmakta. 
Bu konuda en iyi örnek 2010 FIBA Dünya
Basketbol fiampiyonas› ile beraber facebook ve

twitter gibi sosyal medya alanlar› kullanan
BEKO. Markalar›n sosyal mecraya ne kadar
önem verdikleri, televizyon gibi reklam
verilmesi pahal› olan bir alana facebook temal›
reklam vermelerinden anlafl›l›yor. Turnuva
boyunca Garanti, Ülker gibi dev markalar›n da
sosyal medyay› kullananlar aras›nda yer
almas›, bu mecran›n önemini herkese

göstermekte.

Teknoloji ile gelen 
analiz bilgileri 

“22 kiflinin bir topun peflinde
kofltu¤u” dönemler geride kald›.
Antrenörlerden yöneticilere kadar
bütün futbolseverler, teknik veri ve
bu veriler üzerine analiz yapman›n
gereklili¤ini kabul etmifl durumda.
‹zlenen maçta futbolcular›n topla
oynama oran›ndan kaç kilometre
kofltu¤una, kaç pas yap›p, kaç flut
çekti¤ine kadar birçok verinin
ekrana anl›k olarak yans›mas› art›k
al›fl›lagelmifl bir uygulama.

Topa yerlefltirilecek bir çiple topun kale
çizgisini geçip geçmedi¤inden kaç km h›zla
kaleye do¤ru gitti¤ine kadar birçok bilgi de
yak›n zamanlarda ekranlara yans›yacak
bilgilerden.
Hakemlerin kendi aralar›nda iletiflim
kurabilmeleri için telsiz kulakl›klar hâlihaz›rda
kullan›lmakta. Nike, Adidas, Puma gibi
üreticiler forma, ayakkab›, flort gibi birçok
üründe futbolculara en rahat, en dayan›kl› ve
performanslar›n› en az etkileyecek ürünleri
yapmak için birbirleriyle yar›fl›r durumda.
Nike Inovasyon Merkezi’nde gelifltirilen 
Dri-FIT teknolojisi, rahatl›¤› ön planda tutarak,
futbolcunun oyun içinde konsantrasyonunun
bozulmamas›n› hedefliyor. Nike, Dri-FIT
teknolojisi ile beraber vücudu saran, nemi cilt
yüzeyinden alarak kumafl›n yüzeyine ileten ve
bu sayede fazla nemin h›zl› buharlaflmas›n›
sa¤layarak futbolcuya kendisini daha uzun süre
rahat hissettiren formalar üretmekte. 
Yap›lanlardan ve yeni projelerden görüldü¤ü
gibi teknoloji futbol sahas›na girmeye dünden
haz›r. As›l soru futbolun patronu UEFA ve
FIFA, ne kadar›na izin verecek?
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Günümüzde futbol,  Metin Oktay’ların, Lefter’lerin çamurlu sahalarda oynadığı oyundan çok farklı bir hâl
aldı. Saha zeminlerinden oynanan topun özelliklerine, formasından videoboarduna ticari faaliyetlerin ön

planda olduğu günümüz spor aktivitelerinde teknolojinin nimetlerinden faydalanmamak nerede ise imkânsız!
Hakemlerin tartışmalı pozisyonları tekrar izleyerek karar vermesini onaylamayan UEFA ve FIFA, teknolojinin
futbol sahasına girmesinden rahatsız olmalı ki, insan faktörünü en aza indirgeyecek kararlara imza atmak

istemedi. Ancak teknolojinin futbol içerisinde hangi alanlarda nasıl kullanıldığı ve ne gibi faydalar
sağladığına bakıldığında olumlu birçok yenilik görülmekte…

Aybars Canbay

Teknoloji futbolun emrindeTeknoloji futbolun emrinde Mevsim oyun mevsimiMevsim oyun mevsimi

M
evsimler sonbahar›, aylar
Ekim’i gösterdi¤inde futbol
oyunlar› bir kez daha arz-›

endam etmeye bafllar. 
Bir kez daha o mevsimdeyiz ve
her zamankinden iyi iki futbol
oyunu karfl›m›zda. 
EA Sports’un FIFA 2011 ve
Konami’nin PES 2011 oyunlar›
geçti¤imiz ay içerisinde piyasaya
ç›kt›. FIFA’n›n üstünlü¤ünde geçen
2010 y›l›n›n ard›ndan 2011’de
Konami, EA Sports’u yakalamak
için büyük çaba sarf etmifl. Bu
çaba ne kadar baflar›l› olmufl,
tercihe ve oyun zevkine göre
de¤iflir. ‹ki oyunun geçen seneye
göre neleri farkl› yapt›¤›n›
anlatal›m. Karar› siz verin.
PES 2010, çok iyi bir oyun de¤ildi.
Oynat›yordu kendisini ama çok
uzun süreli e¤lence garantisi
vermiyordu. Online oyun
seçenekleri çok parlak de¤ildi
di¤er taraftan. Çok ciddi bir
ba¤lant› s›k›nt›s› vard›.
fiampiyonlar Ligi’nin oyundaki
varl›¤› olumlu bir geliflmeydi ama
oyuna vaat etti¤i kadar derinlik
katmam›flt›.
PES 2011’de ise ciddi bir de¤iflime
gidilmifl. Pas sistemi bafltan afla¤›
de¤iflmifl. Bu de¤iflimle birlikte
oyuncunun, tak›m› üzerindeki
etkisi katlanarak artm›fl. Analog
yön kollar›yla tüm hareketi kontrol
etti¤iniz oyunun pas sistemi de
buna uydurulmufl. Pas fliddeti de
çok önem kazanm›fl. FIFA’n›n
sistemini benimseyen Konami, 
ara paslar› ise yar› manuel olarak
ayarlam›fl. Yani oyunda pas
yaparken zorlanan bir oyuncu bir

anda nefis bir ara pas at›p oyuna
olan inanc›n› yine kazan›yor. 
Bu sayede oyundan erken
kopmalar olmuyor.
Lisans sorunu Konami’nin kanayan
yaras› olmaya devam ediyor.
FIFPro ile anlaflmalar› flart ama
bunu nedense yapm›yorlar veya
yapam›yorlar. Bunun d›fl›nda tek
bir futbolcunun kariyerini
yönetti¤iniz Become A Legend
bölümü son oyunda çok daha
fazla gelifltirilmifl.
Fakat en güzel sürpriz, oyunun
Türkçe olmas›. Oyunun tamam›
olmasa da menüleri ve okunacak
tüm materyal Türkçe. Anlat›m ise
hâlâ ‹ngilizce ve maalesef çok
tekdüze bir anlat›m var. 
PES 2011 her zaman oldu¤u gibi
arkadafllar›n›zla oynad›¤›n›z
zaman e¤lendirecek bir oyun
olmufl. Yapay zekâya karfl›
oynand›¤›nda çok uzun ömürlü bir
oyun de¤il. Bir büyük eksiklik ise
oyundaki toplar›n hafif olmas›.
Zaman zaman plastik top hissi
alabilirsiniz. Ülkemize Aral ‹thalat

taraf›ndan getirilen oyun
Türkiye’de en çok satan
oyunlardan birisi olma özelli¤ine
de sahip. 
FIFA’ya gelirsek, FIFA 2010 çok iyi
bir oyundu. Çok rahat bir
oynan›flla k›sa ö¤renme süreleri
sunuyor, ustalaflmak ise zaman
al›yordu. Ayr›ca yapay zekân›n
zorluk düzeyleri çok düzgün bir
ayara tâbi tutulmufl, zorlarken
ç›ld›rtmayacak bir sistem
benimsenmiflti. 
FIFA 2010’u FIFA Dünya Kupas›
2010 Güney Afrika oyunu takip
etti. Bu oyun görsel zenginli¤in
yan›nda benzer bir kolay oynan›fl
sunsa da savunma yapman›n
zorlu¤u nedeniyle FIFA 10’dan
daha iyi bir oyun de¤ildi. Tak›mlar
golden sonra çok çabuk da¤›l›rken,
tecrübeli oyunculara karfl› farkl›
skorlar kaç›n›lmaz oluyordu. 
EA Sports bu iki oyunun eksilerini
toplam›fl ve yeni oyununda
kocaman bir art›ya dönüfltürmüfl.
fiunu gönül rahatl›¤›yla
söylüyorum; “elimizde mükemmel
bir futbol oyunu var.” 
Basit bir arayüz, kolay oynan›fl,
muhteflem grafikleri bir arada az
görürsünüz ama FIFA 11 tüm
özellikleri bar›nd›r›yor. Oyunu
oynad›¤›n›z zaman “bu oyun
olmufl” diyorsunuz. Üstüne üstlük
bunu yaparken çok mütevaz› bir
ton tutturuyor. Hiçbir EA yetkilisi
haddini aflan lâflar etmiyor, oyun
kendisini de¤il, oyuncuyu öne
ç›kar›yor.
FIFA 11’in en ilginç
özelliklerinden bir tanesi kaleciyi
kontrol etmenize imkân tan›mas›.
Bu özelli¤in çok ciddi bir çaban›n
ürünü oldu¤unu, oyunu oynarken

anlayacaks›n›z. Çok e¤lenceli ve
hatas›z bir oyun modu var
elimizde. Oyundaki “Kariyer
Modu”na eklemlenmifl bu
özelli¤i denemenizi tavsiye
ederim. Zaten siz denemezseniz
oyun bir süre sonra sizi kaleye
geçiriyor. En az›ndan bir kez
oynat›yor. Zaten bir kere
oynad›¤›n›zda da b›rakman›z
zor! Bir kaleci olarak frikik
atmaya gidip sonra panikle
geriye koflman›n heyecan›
müthifl bir e¤lence anlam›na

geliyor. 
Bunun d›fl›nda FIFA’n›n en güçlü
yanlar›ndan olan online maçlar
her zamankinden daha rahat
oynan›yor. Be A Pro daha da
iyilefltirilmifl ve biraz daha

zorlaflt›r›lm›fl. Turnuvalardaki
çeflitlilik ise devam ediyor. 
Çok s›k›lan kendi Süper Ligi’ni bile
kurabilir. 
Ekim ay› futbol oyunu ay› ve bu
oyunlar›n en iyileri PES ve FIFA
serileri. ‹ki oyunu teraziye koyunca
FIFA a¤›r bas›yor ama PES geçen
seneden sonra ciddi bir hamle
yapm›fl ve bu çabay› sürdürürse
önümüzdeki senelerde iki oyunun
aras›ndaki fark daha da
kapanacakt›r. Bunun d›fl›nda iki
oyunu da sat›n alman›z› öneririm.
Zira iki oyun da farkl› bir deneyim
sunuyor ve zaman geçirdikçe size
verece¤i oyun zevki katlanarak
art›yor. Bu arada iki oyunu da
Playstation 3’te oynad›¤›m›
belirtmek isterim. FIFA 11’in PC’de
daha kötü, PES’in ise daha iyi
oldu¤unu duydum.

EA Sports’un FIFA 2011 ve Konami’nin PES 2011 oyunları geçtiğimiz ay içerisinde piyasaya çıktı.
FIFA’nın üstünlüğünde geçen 2010 yılının ardından 2011’de Konami, EA Sports’u yakalamak için

büyük çaba sarf etmiş. Bu çaba ne kadar başarılı olmuş, tercihe ve oyun zevkine göre değişir. 
İki oyunun geçen seneye göre neleri farklı yaptığını anlatalım. Kararı siz verin.

İlker Uğur
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T
ürkiye Futbol Federasyonu’nun 4 A¤ustos
2009’da Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤›’na
verdi¤i flikâyet dilekçesi üzerine ‹stanbul

Emniyet Müdürlü¤ü taraf›ndan bafllat›lan 
“flike soruflturmas›”, Diyarbak›r Savc›l›¤›’n›n
yürüttü¤ü “yasad›fl› bahis soruflturmas›” ve
Bochum Savc›l›¤›’n›n yürüttü¤ü “bahis ve flike
manipülasyonu soruflturmas›” sonucunda,
futbol ailesine mensup 65 kifli Türkiye Futbol
Federasyonu taraf›ndan Profesyonel Futbol
Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
A¤ustos 2009’dan bu yana geçen 14 ayl›k
süreç içerisinde TFF ile Sar›yer Cumhuriyet
Savc›l›¤›, Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›,

Bochum Savc›l›¤› ve Emniyet birimleri aras›nda
sürekli iletiflim ve iflbirli¤i sürdürülmüfltü.
Sar›yer ve Diyarbak›r Savc›l›klar›n›n
soruflturmalar› ile ilgili ald›¤› gizlilik karar›
nedeniyle, bu soruflturmalar›n tamamlanmas›
ve gizlilik karar›n›n kalkmas› beklenirken,
Bochum’da davan›n aç›lmas› ve gizlilik
karar›n›n kalkmas› üzerine ilgili dosyalar
içindeki belge ve bilgilere de ulafl›ld›. 
Türkiye Futbol Federasyonu tüm bu dosyalar›
titizlikle gözden geçirerek tasnif etti, toplamda
58 müsabakay› inceledi ve kapsaml› bir
çal›flma sonucunda, Sar›yer Cumhuriyet
Savc›l›¤› ve Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤›

soruflturmalar› kapsam›nda
aç›lan davalarda yarg›lanan
kiflilerden, futbol ailesine
mensup olanlar›n disiplin
kuruluna sevkine karar verdi. 
Türkiye Futbol
Federasyonu’nun yukar›da
belirtilen flikâyetine konu
olaylarla ayn› kapsamda,
Bochum Savc›l›¤›’n›n flike ve
bahis manipülasyonu
soruflturmas› Kas›m 2009’da
kamuoyunun gündemine
girmiflti. 
O günden itibaren, Adalet
Bakanl›¤›, Sar›yer Cumhuriyet
Savc›l›¤› ve Emniyet Genel
Müdürlü¤ü ile Bochum
Savc›l›¤› ve Alman Emniyet
birimleri aras›nda görüflme,
bilgi ve belge paylafl›m›nda
Türkiye Futbol
Federasyonu’nun da önemli
katk›lar› olmufltu. 

Sevkler tedbirli ve 
tedbirsiz olarak yap›ld›

Toplam 65 kifliyi kapsayan sevkler, Sar›yer
Cumhuriyet Savc›l›¤› ve Diyarbak›r Cumhuriyet
Savc›l›¤› soruflturmalar› sonucunda aç›lan
davalarda yarg›lanan kiflilerden futbol ailesine
mensup olanlar› kaps›yor. 65 kifliye ilaveten
isimleri dosyada olan futbol ailesi mensubu 
3 kifli daha önceden PFDK’ya sevk edildi¤i
için, bir kez daha sevk edilmedi.
Yürütülen soruflturma kapsam›nda
iddianamelerde flüpheli olarak görünen
kiflilerden tutuklanarak serbest b›rak›lan 22 kifli
tedbirli, tutuklanmam›fl 43 kifli de tedbirsiz
olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na
sevk edildi.   
Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianame kapsam›nda yarg›lanan
71 kifliden 54’ü futbol ailesi içinde yer al›yor.
9’u amatör toplam 39 futbolcu, 3 hakem, 
7 teknik adam, 2 kulüp baflkan›, 1 kulüp
yöneticisi ve 2 lisansl› futbolcu temsilcisinin
ismi iddianamede bulunuyor. 
Diyarbak›r Cumhuriyet Savc›l›¤› taraf›ndan
haz›rlanan iddianamede ise ismi geçen 
97 kifliden 19’u futbol ailesi içinde yer al›yor.
5’i Sar›yer dosyas› ile ortak olan bu kifliler, 
5’i amatör 15 futbolcu, 2 antrenör ve 
2 hakemden olufluyor. 
fiike ve teflvik primi iddialar›yla ilgili sistemli
ve hassas çal›flmalar›n› yürüten Türkiye Futbol
Federasyonu, Türk futboluna bulaflan flike ve
yasad›fl› bahis virüsünü kökten çözmek için
Disiplin Kurulu’na sevklerde gösterdi¤i kararl›
tutumu var gücüyle sürdürerek bu konudaki
takipçili¤ini devam ettirece¤ini de deklare etti. 

TTFFFF  GGüünnddeemmiiTTFFFF  GGüünnddeemmii
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Irak Futbol Federasyonu, TFF Genel Sekreter Vekili Ali
Parlak’› ziyaret etti. TFF’nin ‹stinye’deki binas›nda Parlak’›
ziyaret eden Irakl› yetkililer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Irak U16 Millî Tak›m›’na Riva’da sa¤lad›¤› kamp ortam›
nedeniyle teflekkür ederek bir flükran plaketi sundu.

Irak Futbol Federasyonu’ndan ziyaret

fiike ve bahis soruflturmas› kapsam›nda
65 kifli PFDK’ya sevk edildi

fiike ve bahis soruflturmas› kapsam›nda
65 kifli PFDK’ya sevk edildi
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Orhan Selim Ertanhan, TFF Genel
Sekreter Vekili görevine getirildi.
1952 Sinop, Ayanc›k do¤umlu
olan ve ‹stanbul ‹.T.‹.A ‹flletme
bölümünü bitiren Ertanhan,
TRT’de haber spikeri, Haber
Dairesi Baflkan Yard›mc›s› ve
‹stanbul Bölge Müdürü olarak
görev yapt›. Ali Uras
baflkanl›¤›ndaki TFF Yönetim
Kurulu’nda yer alan Ertanhan,
ayr›ca Türkiye Voleybol, Beyzbol
ve Amerikan Futbolu
Federasyonlar›nda da yönetim
kurulu üyeliklerinde bulundu.
Genel Sekreter Vekili Ertanhan,
2006-2009 y›llar› aras›nda Türkiye
Spor Yazarlar› Derne¤i Genel
Sekreterli¤ini de yapt›.

Orhan Ertanhan, Genel Sekreter Vekili
Türkiye Futbol Federasyonu eski
baflkanlar›ndan Mustafa Kemal
Ulusu, TFF Yönetim Kurulu
Koordinatörü oldu. Haziran 
1984-Temmuz 1985 aras›nda 
TFF Baflkanl›¤› yapan Ulusu, 
daha önce Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü Merkez Dan›flma Kurul
üyeli¤i ile Gürefl Federasyonu
Yönetim Kurulu üyeli¤inde
bulunmufltu. Ulusu ayr›ca
Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Sanayi ve
Ticaret Bakanl›¤› ile Spor
Bakanl›¤›’nda da bafl müflavirlik
görevlerini üstlenmiflti. Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi üyesi
olan M. Kemal Ulusu, ömür boyu
TFF Genel Kurul delegeli¤i
hakk›na da sahip. 

M.Kemal Ulusu koordinatör oldu
FIFA kokartl› hakemimiz Cüneyt Çak›r, uzun bir aradan
sonra Türk hakemli¤i ad›na bir ilki gerçeklefltirerek
fiampiyonlar Ligi maç› yönetti. Çak›r, Rusya’n›n Kazan
kentindeki Centralni Stad›’nda Rubin Kazan ile
Barcelona aras›nda oynanan ve 1-1 sona eren
fiampiyonlar Ligi karfl›laflmas›nda düdük çald›ktan sonra
yurda dönüflünde yo¤un bir ilgiyle karfl›land›. F›rat
Ayd›nus, Tolga Özkalfa, Süleyman Abay, Bahattin
Duran ve Tar›k Ongun’dan oluflan ekibiyle birlikte
Atatürk Havaliman›’na iniflinde bas›n mensuplar›n›n

sorular›n› cevapland›ran
Çak›r, iki tak›m ad›na da
birer penalt› karar› verdi¤i
karfl›laflma için “‹yi bir maç
oldu¤unu düflünüyorum”
dedi. 
Avrupa’da Türk hakemli¤i
ad›na çok önemli bir
misyona sahip olduklar›n›,
“Ben ve arkadafllar›m daha fazla çal›flarak

hakemli¤imizin en üst seviyeye gelmesi için
elimizden geleni yapaca¤›z. Türkiye Futbol
Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’ndan
bize büyük destek verildi. Çok de¤erli
hocalar›m›z›n bizde büyük emekleri var.
Bugün bir noktaya gelebildiysem, yar›n daha
iyi yerlerde olmay› umut ediyorsam, bu
onlar›n eseridir. Onlardan istedi¤im, bugün
verdikleri deste¤i yar›n da devam ettirmeleri.
Ben ve arkadafllar›m daha çok çal›flarak, Türk
hakemli¤ini en iyi noktalara getirece¤imize
inan›yoruz” diye konufltu.
Avrupa’da hakemlikte s›ran›n elit kategoriye
geldi¤i ifade edilerek görüflleri sorulan Çak›r,
“Çal›flmalar›m›z›n karfl›l›¤›n› somut bir flekilde
almak bizleri çok mutlu etti. Gelinen bu
nokta, son nokta de¤il, Türk hakemli¤i ad›na
bir bafllang›ç. Ben ve arkadafllar›m ileride Türk
hakemli¤ini en iyi yerlerde temsil edece¤imize
inan›yoruz” cevab›n› verdi.

Kadriye Gökçek
‹rlanda’da maç yönetti
Bayan FIFA Hakemimiz
Kadriye Gökçek, UEFA
taraf›ndan Avrupa U17
Bayanlar fiampiyonas› birinci
eleme turu maçlar›nda
görevlendirildi. Gökçek’in
yard›mc›l›¤›na MHK
taraf›ndan Seçim Demirel
atand›. Gökçek ve Demirel’in
görev yapt›¤› Kuzey ‹rlanda’da
15-22 Ekim tarihlerinde
oynanan 2. Grup maçlar›nda
ev sahibi Kuzey ‹rlanda’n›n
yan› s›ra Çek Cumhuriyeti,
‹rlanda Cumhuriyeti ve
Makedonya mücadele etti. 

UEFA’dan O¤uz
Sarvan’a görev
UEFA, Merkez Hakem Kurulu
Baflkan› O¤uz Sarvan’› 
11 Ekim’de, ‹skoçya ile ‹zlanda
aras›nda oynanan 2011 U21
Avrupa fiampiyonas› play-off
rövanfl maç›na gözlemci olarak
atad›. Erol Ersoy ise 8 Ekim’de
Slovenya-Faroe Adalar›
aras›nda oynanan UEFA
Avrupa fiampiyonas› grup
eleme maç›n›n gözlemcili¤ini
yapt›. 

Önen ve Kazanc›o¤lu 
iki maç›n delegesi
UEFA Gençler-Amatörler
Komite Üyesi Süheyl Önen,
UEFA taraf›ndan delege olarak
görevlendirildi. Önen, 8 Ekim
Cuma akflam› Galler ile
Bulgaristan aras›nda oynanan
2012 Avrupa fiampiyonas›
grup eleme karfl›laflmas›nda
UEFA delegesi olarak görev
yapt›. Metin Kazanc›o¤lu da
ayn› gün, Gürcistan ile Malta
aras›nda oynanan 2012
Avrupa fiampiyonas› grup
eleme karfl›laflmas›nda UEFA
delegeli¤i görevini üstlendi. 

Cengiz Demirpençe
vefat etti 
Eski hakemlerimizden Cengiz
Demirpençe, 16 Ekim günü
hayat›n› kaybetti.
Demirpençe’nin cenazesi 
17 Ekim’de Karacaahmet
Mezarl›¤› karfl›s›ndaki fiakirin
Camii’nde ö¤le namaz›n›
müteakip k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan
defnedildi. Merhum Cengiz
Demirpençe’ye Allah’tan
rahmet, ailesi ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

Bu onur Cüneyt Çak›r’›nBu onur Cüneyt Çak›r’›n

TFF Merkez Hakem Kurulu
taraf›ndan organize edilen
“Sezon ‹çi De¤erlendirme
Semineri”nin ikinci ve
üçüncüsü de Ekim ay› içinde
‹stanbul’da gerçeklefltirildi.
‹kinci seminere, Bank Asya 
1. Lig’de görev alan 13
hakem ve 39 yard›mc› hakem
kat›ld›. MHK Baflkan› O¤uz
Sarvan’›n Bank Asya 1. Lig’de
geçen ilk 5 haftan›n genel
de¤erlendirmesi ile bafllayan
seminerde MHK Baflkan
Vekili Yüksel Okçuo¤lu,
hakemlere yönelik e¤itim
gerçeklefltirdi. “Yard›mc›
hakemlerin e¤itimi” semineri
de MHK üyesi Turgay Güdü
taraf›ndan verildi.
Hakemlerin sa¤l›k ve
antrenman organizasyonu
hakk›nda e¤itimin

verilmesinin arkas›ndan
seminer sona erdi.  Üçüncü
seminer ise ‹stanbul Marriott
Otel’de yap›ld›. Tek günlük
seminere, Spor Toto Süper
Lig’de görev alan hakemler
kat›ld›. MHK Baflkan› O¤uz
Sarvan’›n ilk 8 haftan›n genel
de¤erlendirmesi ve kritik
pozisyonlara iliflkin sunumu
ile bafllayan seminerde MHK
Baflkan Vekili Yüksel
Okçuo¤lu, hakemlere yönelik
e¤itim gerçeklefltirirken,
hakemlerin performanslar›
analiz edildi. Seminerde
UEFA Hakem Kurulu üyesi
Jaap Uilenberg de seçilmifl iki
önemli müsabakan›n
hakemlerine yönelik genel
de¤erlendirmeyi ve seçilmifl
kritik pozisyonlardaki grup
çal›flmalar›n› yönetti.

MHK’n›n de¤erlendirme
seminerleri sürüyor

Temsilciler Kurulu’nun profesyonel
müsabakalarda 10 A¤ustos 2010 tarihinden
bu yana görev yapan temsilcilerle bölgesel
olarak düzenledi¤i e¤itim toplant›lar› devam
ediyor. Ankara’da 16 Eylül 2010 tarihinde 
62 temsilciye verilen e¤itimle bafllat›lan
çal›flmalar, 5 Ekim 2010 tarihinde ‹stanbul’da
64 temsilcinin kat›l›m›yla sürdü. 14 Ekim
2010 tarihinde ise 42 temsilcinin kat›l›m›yla
‹zmir’de seminer yap›ld›. Profesyonel liglerin
devre aras›na kadar Anadolu’nun di¤er
bölgelerinde de devam edecek seminerlerde,
müsabakalarda karfl›lafl›lan sorunlara yönelik
önlemler, statü ve talimatlar›n uygulanmas›
ile temsilci raporlar› de¤erlendiriliyor.

Temsilcilere bölgesel
e¤itim semineri
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TFF taraf›ndan düzenlenen TFF
Garanti Plaj Futbolu Ligi, 22
etab›n ard›ndan 7-13 Ekim’de
Alanya’da düzenlenen “Süper
Finaller”le noktaland›. Garanti Plaj
Futbolu Ligi Süper Finalleri’nde
favori gösterilen Alanya Suntopia
tak›m›n› penalt›lar sonucu 9-8
yenen Seferihisar Citta Slow ilk
kez flampiyon oldu. Karatafl
Belediyespor’u 6-4 ma¤lup eden
Karasu Belediyespor da finalleri 3.
olarak tamamlad›.
Alanya’da düzenlenen Süper
Finaller ilginç maçlara ve saha içi
flovlara sahne oldu. Final maç›n›n
topu paraflütle sahaya b›rak›l›rken,

flampiyonun penalt›larla belirledi¤i
final maç›nda da son ana kadar
büyük çekiflmeye yafland›.
Portekiz’deki Elit Lig’de bir üst
gruba yükselerek Avrupa’n›n en iyi
8 tak›m› aras›na girmeyi baflaran
Plaj Futbolu Millî Tak›m›
oyuncular›n›n yer ald›¤› iki
tak›m›n mücadelesinde normal
süre  7-7 sona erdi. 3 dakikal›k
uzatma süresi de iki tak›m›n birer
gol bulmas› sonucu 8-8 berabere
bitti. Bire bir penalt› at›fllar›nda ilk
penalt›y› gole çeviren Seferihisar
Citta Slow Tak›m›, Alanya
Suntopia tak›m›n›n penalt›y›
kaç›rmas› üzerine maçtan 9-8

galip ayr›ld›. 
Süper Finallerin gol kral› 14 golle
Karasu Belediyespor’dan Turgut
Bafl oldu. “En de¤erli oyuncu”
ödülünü Seferihisar Citta Slow’dan
Bar›fl Terzio¤lu, “En iyi kaleci”
ödülünü ayn› tak›mdan Murat
Taner kazan›rken, “En centilmen
oyuncu” ödülünü ise Alanya
Suntopia tak›m›ndan Erhan Eriten
ald›.
fiampiyonluk kupas›n› Alanya
Kaymakam› Hulusi Do¤an, Alanya
Belediye Baflkan› Avukat Hasan
Sipahio¤lu ve TFF Futbol Genel
Direktör Yard›mc›s› Zeynepgül
Ene takdim etti. Ödül töreninde
konuflan Ene, plaj futbolunun
ülkemizde giderek yayg›nlaflan bir
spor dal› oldu¤unu
belirterek bu sene etap
say›s› 22’ye ç›kan Garanti
Plaj Futbol Ligi’nin do¤udan
bat›ya oynand›¤› tüm illerde
ilgiyle karfl›land›¤›n› ve
belediyelerin verdikleri
katk›lar sayesinde ligin
kalitesinin her sene artt›¤›n›
ifade etti.
25 Haziran’da Kocaeli
Körfez etab› ile bafllayan
TFF Garanti Plaj Futbolu
Ligi’nde toplam 22 etapta
164 tak›m ve 1968 sporcu
mücadele etti. Lig boyunca
toplam 3.013 gol at›ld›.

Geçen y›l 18 etapta düzenlenen
Garanti Plaj Futbol Ligi, gördü¤ü
yo¤un ilgi nedeniyle bu sezon 22
etaba ç›kar›ld›.
Türkiye'nin 6 bölgesinde
(Marmara, Ege, ‹ç Anadolu,
Karadeniz, Akdeniz ve Do¤u
Anadolu Bölgesi) yap›lan 22
etapta gerçeklefltirilen 272
müsabakay› çok say›da sporsever
takip etti. Erdek ve Ordu en çok
ilgi gören etaplar olurken, 22
etapta on binlerce seyirci plaj
futbolu heyecan›na tan›kl›k etti. ‹lk
kez düzenlenen Van Çiçekli ve
Edremit etaplar›nda da üç gün
boyunca yap›lan tüm maçlar›
ilgiyle takip eden yöre halk›
tribünleri doldurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nca bu sezon ilk
kez düzenlenen Bölgesel Amatör Lig’de 
2010-2011 sezonu bafllad›.TFF 1.
Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, 
Vefa Stad›’nda Fatih Karagümrük ile
Maltepespor aras›ndaki maç›n aç›l›fl›na
kat›larak Bölgesel Amatör Lig’in ilk sezonunu
bafllatt›. Her iki tak›m›n kaptan› ile maç›n
bafllama vuruflunu yapan Baflkanvekili
Ar›bo¤an, iki tak›m oyuncular›na ve kulüp
baflkanlar›na baflar›lar diledi. Bölgesel Amatör
Lig’in futbolu yayg›nlaflt›rma misyonu için çok
önemli araç olaca¤›n› belirten Ar›bo¤an,

“Profesyonel liglerde tak›m› bulunmayan flehir
ve ilçeler de bu lig sayesinde futbol heyecan›
yaflayacak. 78 ilimizden kat›l›m olmas› çok
sevindirici. Bütçesi sezonluk 5 milyon liraya
ulaflan bu lig sayesinde amatör sporcular da
özel sigorta ile tan›flt›. Türkiye Futbol
Federasyonu olarak, 2008’den bu yana
amatör futbola olan deste¤imiz artarak devam
edecek” dedi. 
Toplam 143 tak›m›n 12 grupta mücadele
edece¤i BAL’da, iki grup 10 tak›m, bir grup
11 tak›m, alt› grup 12 tak›m, iki grup 13
tak›m ve bir grup da 14 tak›mdan olufluyor.

Plajda zafer Citta Slow’unPlajda zafer Citta Slow’un

U19’lar Elit Tur’da U19’lar Elit Tur’da 

BAL’›n aç›l›fl›n› 
Lutfi Ar›bo¤an yapt›

Teknik Direktörlü¤ünü Kemal Özdefl’in yapt›¤› U19 Tak›m›m›z, Galler’deki eleme
turunda grubunu ilk s›rada tamamlayarak Elit Tur’a yükseldi. 1. Grup’taki ilk maç›n›
ev sahibi Galler’le oynayan gençlerimiz, uzatma dakikalar›nda yedi¤i iki golle
sahadan 3-3’lük beraberlikle ayr›ld›. Bu maçtaki gollerimizi 7. dakikada Engin
Bekdemir, 59. dakikada Ufuk Özbek ve 61. dakikada Muhammet Demir atarken,
Galler’in golleri 57, 90+1 ve 90+5’te geldi. Grubun di¤er maç›nda ‹zlanda,
Kazakistan’› 4-0 ma¤lup etti. ‹kinci maç›nda Kazakistan’la karfl›laflan U19 Tak›m›m›z,
rakibini 5-1 yendi. Gollerin alt›nda 44 ve 82. dakikalarda Engin Bekdemir, 
47. dakikada Ömer
fiahiner, 51. dakikada
Orhan Gülle ve 
58. dakikada Hasan
Ahmet Sari imzalar›

vard›. Di¤er maçta da Galler, ‹zlanda’y› 2-1’le geçti. 
Son maç›nda ‹zlanda’y› 2-1 yenen gençlerimiz, Galler’in
Kazakistan’la 1-1 berabere kalmas›yla 2 puan farkla grubu
ilk s›rada bitirdi. ‹zlanda maç›ndaki golleri 57’de
Muhammet Demir, 90+4’te Hasan Ahmet Sari atarken,
‹zlanda’n›n golü 48. dakikada geldi. Rakip tak›m 
58. dakikada 10 kifli kald›. 28 tak›m›n mücadele edece¤i
Elit Tur’da tak›mlar 4’erli 7 grupta yer alacak. Elit Tur
sonunda 7 grup lideri 2011’de Romanya’da düzenlenecek
finallere ev sahibi ülke ile birlikte kat›lacak. 
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UEFA’n›n bilgi paylafl›m çal›flmalar› kapsam›nda
düzenlenen UEFA Gençler Elit Futbolu Çal›flma Grubu
(UEFA Study Group Elit Youth Football) Ankara’da
topland›. TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü çat›s›
alt›ndaki E¤itim Dairesi’nin ev sahipli¤inde
gerçeklefltirilen çal›flma grubunun aç›l›fl konuflmas›n›
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal yapt›.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu çal›flma grubu
toplant›lar›na Gürcistan, Liechtenstein ve Malta Futbol
Federasyonlar›ndan toplam 33 antrenör kat›ld›. 
4-7 Ekim tarihleri aras›nda gerçekleflen
organizasyonda Türk futbolunda elit futbol e¤itimi ve
di¤er ülkelerdeki uygulamalar hakk›nda bilgi ve
etkinlik paylafl›m›nda bulunuldu. Çal›flma Grubu
toplant›lar› çerçevesinde Ankaragücü’nün Saray ve
Gençlerbirli¤i’nin ‹lhan Cavcav Tesisleri’nde de
seminerler gerçekleflti. Kat›l›mc›lara Türkiye Genç
Millî Tak›m Teknik Direktörleri Kemal Özdefl ve
Abdullah Ercan da sunumlar yapt›. 
Çal›flma grubu toplant›lar›yla ilgili aç›klamalarda

bulunan TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal,
“Böyle bir projenin Türkiye’de ilk kez
düzenlenmesinden dolay› büyük bir mutluluk
yafl›yoruz” dedi. Üç ülkenin futbol federasyonlar›ndan
gelen toplam 33 antrenörün kat›ld›¤› elit futbol e¤itimi
çal›flma grubuyla, di¤er ülkelerdeki uygulamalar
hakk›nda bilgi ve etkinlik paylafl›m›nda bulunduklar›n›
anlatan Yanal, “Bu tür çal›flmalar›n Türk futbol
altyap›s›na çok fazla katk›s› olaca¤›n› düflünüyorum.
Buraya çeflitli ülkelerden gelen antrenör
arkadafllar›m›zla fikirlerimizi paylafl›yor ve
birbirimizden çok fley ö¤reniyoruz. UEFA Gençler Elit
Futbol E¤itimi Çal›flma Grubu’nun gelecek y›llarda da
ülkemizde toplanmas›n› temenni ediyoruz” diye
konufltu.
Yanal, Türkiye’deki futbol altyap›s›na büyük önem
verdiklerini belirterek, “Söz konusu yap›y›
kalk›nd›rmaya yönelik projeler gelifltirmeye odakl›
çal›flmalar›m›z tüm h›z›yla sürüyor. Ülkemizin çok
genç bir nüfusu var. Bu nüfusun ço¤unlu¤una ulafl›p,
onlara futbol oynatma fikri bizi bir hayli
heyecanland›r›yor. Bu fikri, ancak kaliteli bir
organizasyon yap›s› ve iyi e¤itimle baflarabiliriz.
Dünya futboluna katk›da bulunan, dünya
standartlar›nda futbol oynanan bir ülke olabiliriz”
dedi.

UEFA Çal›flma Grubu Ankara’da topland›UEFA Çal›flma Grubu Ankara’da topland›

Mini Dünya
Kupas›’nda 2. sezon
Türkiye Futbol Federasyonu
HERKESiçinFUTBOL etkinlikleri
kapsam›nda gerçeklefltirilen
Kayseri Uluslararas› Futbol Ligi
ikinci sezon maçlar› bafllad›. 
11 Mart 2010 tarihinde Gana ile
Kenya aras›nda oynanan aç›l›fl
maç›yla bafllayan ligde 17
haftadan oluflan birinci sezon
maçlar› sonras› s›ralamada Gana
birinci, Kosova ikinci, KKTC de
üçüncü olmufltu. 
‹kinci sezon maçlar›, bafllama
vuruflunu Kayserispor Teknik
Direktörü fiota Arveladze’nin
yapt›¤› Kosova-KKTC maç›yla
start ald›. 32 farkl› ülkeden
çocuklar›n hem sporcu hem
izleyici olarak kat›ld›¤› Kayseri
Uluslararas› Futbol Ligi’nde 
18 farkl› ülkeden 217 ö¤renci
ülkelerinin millî formalar› ve 
HiF lisans›yla mücadele ediyor. 
34 haftal›k çift devreli lig
usulüne göre oynanan Kayseri
Uluslararas› Futbol Ligi’ne,
Madagaskar, Kenya, Nijerya,
Mo¤olistan, Kongo, Pakistan,
Kosova, Kazakistan, K›rg›zistan,
Afganistan, Arnavutluk,
Endonezya, Azerbaycan,
S›rbistan-Karada¤, Gana,
Gürcistan, Tacikistan ve KKTC
kat›l›yor.

E¤itimcilere e¤itim verildi
MHK Hakem Geliflim Departman› taraf›ndan organize
edilen Hakem E¤itimci E¤itimi ve Futsal Hakem E¤itimci
E¤itimi ‹stanbul’da gerçeklefltirildi. 21 ilden gelen
kat›l›mc›lar ilk iki gün temel kavramlar, ö¤renme ve
ö¤retme teknikleri, sporda özel ö¤retim teknikleri ve
ö¤retim sürecinin planlanmas› konular›nda e¤itim ald›.
Bunlar›n yan› s›ra “micro teaching” uygulamalar›n› içeren
bir program sunuldu. E¤itimde üçüncü gün futsal oyun
kurallar› e¤itimi verilirken, dördüncü günde ise futsal
hakemli¤i saha uygulamalar› ile teorik e¤itimin uygulama
alanlar› hakk›nda bilgilendirmeler yap›ld›.
E¤itimci E¤itimi Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyeleri
taraf›ndan verilirken, Futsal Hakem E¤itimci E¤itimi FIFA
kokartl› futsal hakemimiz Kamil Çetin’in de kat›l›m›yla
TFF e¤itimcileri taraf›ndan verildi.

Antalya’da FTEM antrenör
semineri düzenlendi
FTEM Antrenörleri Geliflim Semineri, Türkiye
genelindeki 60 ‹l-‹lçe Merkezinde bulunan
“Futbol Teknik E¤itim Merkezleri (FTEM) ve
HERKESiçinFUTBOL Merkezleri”nde görev
yapmas› planlanan 60 aday antrenörün
kat›l›m›yla düzenlendi. Antalya’da Mardan
Spor Kompleksi’nde gerçeklefltirilen seminerde,
Çocuk ve Gençlerde Ö¤retim/Ö¤renim
Yaklafl›mlar›, ‹zleyici Antrenörlük,
Ritim/Koordinasyon, Beceri Ö¤renimi,
‹letiflim/Pedagoji, Çocuk ve Genç
Antrenman›nda Erken ve Geç Özelleflme, 
Saha Uygulamalar›, Organizasyon ve ‹dari
konularda e¤itimler verildi. 

Ankara’ya
bravo

Teknik Direktörlü¤ünü
Hamefl fientürk’ün
yapt›¤› Ankara Bölge
Amatör Karmas›,
H›rvatistan’daki UEFA
Regions Cup Ön Eleme
Turu A Grubu’nu ilk
s›rada tamamlayarak
eleme turuna yükseldi.
Galler temsilcisini 4-1,
‹ngiltere temsilcisini 3-0
yenip, H›rvatistan
temsilcisi ile 0-0
berabere kalan Ankara
Karmas›, eleme turuna
ç›kt›. Eleme Turu’nda
32 ülkenin tak›m› 8 ayr›
grupta mücadele
edecek ve birinciler
finallere gitmeye hak
kazanacak. Finaller
Haziran 2011’de
düzenlenecek.



Bölgesel Amatör Lig 

F
utbolun Türkiye genelinde,
81 ilde bölgesel, kriterli ve
deplasmanl› olarak oynanmas›n›

sa¤lamak amac›yla haz›rlanan
Bölgesel Amatör Lig Müsabakalar›
Statüsü, TFF Yönetim Kurulu’nun 
14 Eylül 2010 tarih ve 94 say›l›
toplant›s›nda kabul edilerek ve
TFF’nin resmi web sitesi tff.org’da
yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir. 
Böylece TFF’nin futbolun tüm
Türkiye’de geliflimi, ülke çap›nda
futbol faaliyetlerinin artmas› ve
y›ld›z futbolcular›n yetiflmesi ad›na
amatör futbola verdi¤i destek,
Bölgesel Amatör Lig’in bafllamas›yla
daha da perçinlenmifltir.
Statü çerçevesinde Bölgesel Amatör
Lig (BAL), her ilin belirli bir
kontenjan dahilinde temsil edilmesi
esas› üzerine yap›land›r›lm›flt›r.
BAL’da müsabakalar, çift devreli lig
usulüne göre deplasmanl› olarak
oynanacakt›r. Gruplar›nda 1. s›ray›
alan tak›mlar TFF 3. Lig’e
yükselecek, son iki s›ray› alan
tak›mlar ise yerel amatör lige
düflecektir. BAL’da mücadele etmek
için gerekli olan kriterleri yerine
getirmeyen veya bu ligden çekilen
tak›mlar yerine o ilden veya baflka
bir ilden tak›m al›nmayacakt›r.
Bununla birlikte yerel liglerinde
büyükler kategorisinde mücadele
eden ve 2010-2011 sezonunda
BAL’a kat›lmas› gerekirken bu
hakk›n› kullanmayaca¤›n› yaz›l›
olarak bildiren veya kriterlere
uymayan kulüpler, illerinde en üst
yerel ligde yer alabilecektir.
Örne¤in 2010-2011 sezonunda
Kastamonu, Gümüflhane ve Batman
illerimiz kontenjanlar›n›
kullanmam›fl, bu nedenle BAL 
bu 3 il haricindeki 78 ilin kat›l›m›
ile bafllam›flt›r. ‹lk sezonunda
toplam 143 tak›m›n 12 grupta
mücadele edece¤i BAL’da, iki grup
10, bir grup 11, alt› grup 12, iki
grup 13 ve bir grup da 14 tak›mdan
oluflmaktad›r. Bu lig yap›lanmas› ile
tek çat› alt›nda tüm Türkiye’de
amatör futbolun canlanmas› ve
yap›lan yat›r›mlarla birlikte
gelecekte Türk futbolunun büyük
baflar›lar›n›n temelinin at›lmas›
amaçlanmaktad›r.
Ayn› amaçla BAL’a kat›lacak
tak›mlar›n, 2010-2011 sezonunda
U13 ve U17 yafl kategorilerinde
yerel lige, flayet o ilde bu yafl
kategorilerinde lig bulunmuyorsa 
o ilde ligi düzenlenen en az iki yafl
kategorisinde müsabakalara
kat›lmas› da zorunlu k›l›nm›flt›r.

Böylece tak›mlar›n altyap›lar›na
gereken önemi vermesi mecburi
k›l›narak, Türk futbolunun gelece¤i
olan genç futbolcular›n
yetifltirilmesi garanti alt›na
al›nm›flt›r. BAL Müsabakalar›
Statüsü’nün  “BAL’›n oluflumu ve
kat›l›m flartlar›” bafll›kl› 3.
maddesinde yer alan bu zorunluluk,
2011-2012 y›l› için daha da
geniflletilmifl ve bu çerçevede BAL’a
kat›lacak tak›mlar›n, 2011-2012
sezonundan itibaren U13 ve U17
yafl kategorilerinin yan›nda U14 ve
U19 yafl kategorilerinde de yerel
lige kat›l›m› zorunlu k›l›nm›flt›r.
BAL gruplar›ndan yerel lige düflecek
tak›mlar›n ve yerel ligden BAL’a
ç›kacak tak›mlar›n yükselme ve
düflmeleri BAL Müsabakalar›
Statüsü’nün 11. maddesinde illerin
kontenjan say›lar›na göre ayr›nt›l›
olarak aç›klanmaktad›r. Türk
futbolunun geliflimi ve güçlenmesi
ad›na devrim niteli¤inde olan bu
sistemde, bölgesel gruplar
oluflturulurken kulüplerin sportif
baflar›lar›n›n yan›nda, as›l olarak il
kontenjanlar› dikkate al›nmaktad›r.
Böylece kulüpler gruplar›nda birinci
olma mücadelesinin yan›nda, kendi
illerindeki di¤er tak›mlarla sezon
içinde ald›klar› toplam puan ve
baraj müsabakalar› vas›tas›yla bir
sonraki sezon BAL’da yer alma
mücadelesi de verecektir. Rekabetin
bu kadar yüksek olmas› sonucunda
futbol kalitesi de gün be gün
artacakt›r. 
10.10.2010 tarihinde oynanan 
F. Karagümrük-Maltepespor maç›
ile bafllayan BAL’›n 2010-2011
sezonunda, BAL Müsabakalar›
Statüsü gere¤ince 01.01.1980 ve
daha sonra do¤mufl olan amatör
futbolcular müsabaka isim listesinde
yer alabilir. 31.12.1979 ve daha
önce do¤mufl olanlar ise “yafl›
büyük amatör futbolcu” statüsünde
kabul edilmektedir. BAL’da en fazla
dört “yafl› büyük amatör futbolcu”
müsabaka isim listesinde yer
alabilmektedir. fiayet müsabaka
listesine dörtten fazla yafl› büyük
futbolcu yaz›l›rsa, bu kifliler
müsabakada oynam›fl olsun ya da
olmas›n, tak›m› hükmen ma¤lup
olacakt›r. Profesyonel futbolcular
ise ancak TFF 3. Lig’den düflen
kulüplerle sözleflmelerinin devam
etmesi halinde, sözleflmelerinin
bitimine kadar BAL’da mücadele
edebilir. Profesyonel Futbolcular›n
Statüsü ve Transferleri Talimat› 
6. maddesinin 4. f›kras› gere¤ince

sözleflmesi devam eden profesyonel
futbolcular›n tescilli olduklar›
kulübün profesyonel ligden amatör
lige düflmesi halinde, kulübe tescilli
profesyonel futbolcular, sözleflme
sürelerinin sonuna kadar ayn›
kulüpte profesyonel statülerini
koruyacak ve bu süre içerisinde
taraflar›n sözleflmesel
yükümlülükleri devam edecektir.
Dolay›s›yla bu futbolcular›n
sözleflmelerinin bitiminde, baflka bir
kulübe transferleri söz konusu
olursa Profesyonel Futbolcular›n
Statüsü ve Transferleri Talimat›
hükümleri uygulanacakt›r. 
Yabanc› uyruklu futbolcular da
BAL’da forma giyebilir. 
Bu futbolcular›n BAL’da mücadele
eden tak›mlarda forma
giyebilmelerinin koflullar› 
BAL Müsabakalar› Statüsü’nün 
4. Maddesinde belirtilmifltir. 
Buna göre BAL’a kat›lan kulüplerde,
kendi baflvurusu üzerine Türkiye’de
en az bir y›l oturma izni alm›fl olan,
en fazla 2 yabanc› uyruklu amatör
futbolcu tescil edilebilir. Yabanc›
uyruklu futbolcular›n tescil
ifllemleri, TFF taraf›ndan belirlenmifl
transfer ve tescil dönemleri içinde
FIFA kurallar›na göre yap›l›r.
BAL Müsabakalar› Statüsü’nün 
6. maddesi uyar›nca itirazlar ve
disiplin ihlalleri ile ilgili ihtilaflar›n
çözülmesinde öngörülen yol flu
flekilde belirlenmifltir; Bölgesel
Amatör Lig’de oynanacak
müsabakalar ile ilgili olarak
“kadrolara, oyunculara ve
lisanslara” yönelik itirazlar Amatör
‹fller Kurulu’na yap›lacakt›r. Amatör
‹fller Kurulu’nun karar›na karfl› ise
karar›n tebli¤i tarihinden itibaren 
5 gün içerisinde itiraz harc›n›n
yat›r›ld›¤›na dair makbuz ile birlikte
TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak
üzere Amatör ‹fller Kurulu’na
baflvuru imkan› tan›nm›flt›r. 
Bu baflvurular› TFF Yönetim Kurulu,
karara ba¤layacakt›r. Bununla
birlikte BAL’a iliflkin disiplin
ihlallerinde ve flah›sta hata hallerine
yönelik itirazlarda ise Amatör
Futbol Disiplin Kurulu (AFDK)
yetkilidir. TFF Yönetim Kurulu’nun
ve AFDK’n›n verdi¤i kararlara karfl›,
karar›n tebli¤inden itibaren 7 gün
içerisinde itiraz harç makbuzu ile
birlikte Tahkim Kurulu’na baflvuru
yap›labilir.
BAL müsabakalar›nda tesisi
denetlemek, oyun sahas›n›n
Uluslararas› Futbol Oyun Kurallar›
kapsam›nda haz›rlanmas›n›

sa¤lamak, müsabaka öncesi, esnas›
ve sonras›nda meydana gelen
olaylarla ilgili not tutmak,
müsabakan›n bafl›nda, devam›nda
veya bitiminde sorunla veya olayla
karfl›lafl›ld›¤›nda Amatör ‹fller
Müdürlü¤ü’ne bilgi vermek, sa¤l›k,
güvenlik ve akreditasyon
denetimlerini yapmak gibi
görevlerin yerine getirilmesi için
BAL Müsabakalar› Statüsü
çerçevesinde BAL Denetçili¤i
düzenlenmifltir. BAL denetçileri,
görevli olduklar› müsabakalarda
müsabakan›n talimatlara uygun
iflleyifli bak›m›ndan sa¤l›kl› ve
güvenli bir ortam haz›rlamakla
yükümlüdür ve o ilin Türkiye
Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu (TASKK) üyesi
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
(ASKF), ASKF’nin olmad›¤› illerde
ise Futbol ‹l Temsilci¤i taraf›ndan
görevlendirilir. 
BAL Müsabakalar› Statüsü’nde özel
hüküm bulunmad›¤› hallerde
A¤ustos 2010’da yay›nlanan 
“2010-2011 Sezonu Amatör Futbol
Ligleri’nde Uygulanacak Esaslar
Kitapç›¤›” uygulan›r. Bu statüde
olmayan hükümler hakk›nda karar
verme yetkisi TFF’ye aittir. 
BAL’a kat›lacak olan tak›mlar,
sezon bafl›nda en çok 24 futbolcu
ve 1 teknik adamdan oluflan isim
listesini TFF’ye bildirmek
zorundad›r. TFF, amatör kulüplere
verdi¤i destek kapsam›nda,
kulüplerin futbolcu ve teknik
adamlar›na, müsabakalarda,
antrenmanlarda, müsabaka ile
antrenmanlara gidifl ve gelifllerde ve
ulafl›m vas›talar›nda meydana
gelmesi muhtemel kazalar ve
sakatl›klar için k›smi veya daimi
maluliyet ve ölüm hallerine karfl›
yapt›rd›¤› sigorta giderlerini
karfl›lamaktad›r. 
TFF, BAL’› hayata geçirmenin
yan›nda, bu ligin aktörleri olan
amatör kulüplere ayr›ca ciddi
anlamda maddi destekte bulunarak
Türk futbolunun gelece¤i ad›na
yat›r›m yapmaktad›r. Futbolun ülke
çap›nda geliflmesi, kitlelere
yay›lmas› ve lisansl› futbolcu
say›s›n›n artmas› ad›na amatör
kulüplerle birlikte yürütülen tüm bu
çal›flmalar gelecekte profesyonel
futbol ad›na da büyük katk›
sa¤layarak ileride profesyonel
liglerde mücadele edecek
futbolcular›n daha iyi altyap›lardan
yetiflmesinin zeminini
haz›rlayacakt›r.
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