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A
Milli Tak›m›m›z›n 462. s›nav›na

hepiniz hofl geldiniz.
2010 Dünya Kupas›’na

kat›lmak arzusunda olan Milli Tak›m›m›z,
sezonun sona ermesiyle birlikte, Eylül ve

Ekim aylar›nda oynayaca¤› grup eleme
maçlar›na haz›rlanmaya bafllad›. 

Bu sebeple bugünkü Azerbaycan maç›n›n
ard›ndan 5 Haziran’da da 

Lyon’da Fransa Milli Tak›m› ile bir haz›rl›k
karfl›laflmas› yapaca¤›z. 

Teknik ekibimiz, her iki maçta tak›m›m›z›n
son durumunu görme flans›na sahip olacak.

Dost ve kardefl ülke Azerbaycan ile
yapaca¤›m›z haz›rl›k karfl›laflmas›, ayn›

zamanda Kayseri Kadir Has Stad›’nda
oynanacak ilk milli maç olma özelli¤ini

tafl›yor. Bu nedenle baflta Kayserili
futbolseverler olmak üzere bölge halk›n›n bu

maça büyük ilgi gösterece¤inden eminim.
Ça¤dafl stadyum teknolojisinin en iyi

örneklerinden biri olan Kadir Has Stad›,
etkileyici ambiyans›yla, keyifli bir futbol

akflam›na ev sahipli¤i yapacak. 
Milli Tak›mlar düzeyinde flimdiye kadar 

4 kez karfl›laflt›¤›m›z Azerbaycan Milli
Tak›m›’n›n yönetici, teknik adam ve

futbolcular›n› 8 y›l aradan sonra bir kez daha
ülkemizde a¤›rlamaktan büyük bir

memnuniyet duyuyoruz. 
Fair-Play olgusunun öne ç›kaca¤›na

inand›¤›m bu karfl›laflmaya 
yeniden hofl geldiniz diyorum. 

Mahmut Özgener

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı

Turkish Football Federation
President

Futbol flölenine 
hofl geldiniz 



B
ugünün farkl› bir
anlam› var.
Ça¤dafl stadyum

konseptinde bir de¤iflim
sürecini bafllatan
Türkiye’nin, yüz ak›
tesislerinden Kadir Has
Stad›’nda ilk kez milli
maç oynayaca¤›z.
Uluslararas›
standartlara
uygunlu¤unun yan›
s›ra, mimarisi, konforu,
seyirci kapasitesi ve her
türlü gereksinimi
karfl›layan kapsaml›
donan›m›yla bu stat,
önümüzdeki y›llarda
üst düzey
organizasyonlara
ev sahipli¤i
yapabilecek fl›kl›k ve yeterlilikte.
Tabii ki, bir ilkin gerçekleflti¤i Kayseri’de kazanarak bu anlaml› günü taçland›rmak
istiyoruz.
Bir anlamda futbol dostluklar›n›n da pekiflti¤i bu tür karfl›laflmalar›n literatürdeki ad›
“friendly match”, yani “arkadafll›k maç›.”
Ancak bu maç, bizim aç›m›zdan literatürdeki tan›m›n›n çok daha ötesinde. 
Çünkü biz, bugün futbol arac›l›¤›yla tan›d›¤›m›z arkadafllar›m›zla de¤il, ayn›
aileden gelen, farkl› co¤rafyalarda, farkl› adreslerde oturan kardefllerimizle
oynayaca¤›z.
Bugünün farkl› bir anlam› daha var. Azerbaycan ile ülkemizde oynad›¤›m›z maç›n
üzerinden tam 8 y›l geçti. Ne ilginç rastlant›d›r, 2001 y›l›nda ‹stanbul ‹nönü
Stad›’ndaki Dünya Kupas› grup eleme maç›n›n oynand›¤› gün Haziran’›n 2’siydi. 
Azerbaycan futbolunda son dönemlerde yaflanan geliflmeleri yak›ndan izliyorum.
Aç›kças› ileriye do¤ru at›lan her ad›mdan da büyük keyif al›yorum.
Dile¤im, kardefllerimizi yak›n gelecekte çok daha büyük baflar›lara imza atarken
görmek. 
Onlara hofl geldi¤iniz diyor, sizlere iyi seyirler diliyorum.

Milli Takımlar Teknik Direktörü
National Team Coach

Fatih Terim
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Bu maç›n
anlam› farkl›



1
6 Ocak 1982 tarihinde
Sakarya’da do¤an çocuk, her
yafl›t› gibi gelece¤inden

habersizdir. Anne ve babas›
çocuklar›n›n istikbaliyle ilgili
hayaller kurarken onun gün gelip
bir futbol y›ld›z›na dönüflece¤ini
düflünmüfller midir bilinmez ama,
Tuncay fianl› bugün ulaflt›¤›
mertebede bir çok genç oyuncunun
hayallerini süsleyen bir idol
konumunda. 
Sakaryaspor’un altyap›s›nda yo¤rulan
futbol kimli¤iyle önce Genç ve Ümit
Milli Tak›mlarda parlar. Deli-dolu bir
oyun stiline sahiptir ve sanki her 
90 dakikay› sahan›n her noktas›na
basmak zorundaym›fl gibi tamamlar.
Onun maçlar›n› izleyenler için
oynad›¤› tak›m›n saha diziliflini
belirleyebilmek hiç de kolay olmaz.
Çünkü Tuncay’› hangi bölgenin
hangi noktas›na oturtacaklar›
belirsizdir. 
1.82’lik boyu, 70 kiloluk a¤›rl›¤›yla
zargana gibi bir oyuncudur Tuncay.
Beyaz tenine, kofltukça k›zaran
yanaklar› da bir baflka yak›flmaktad›r.
Lüle lüle saçlar›, fuleli ad›mlar›yla
rüzgârla yar›flt›¤›nda ona farkl› bir

hava katmaktad›r. Y›llar boyu
Sakaryaspor’dan y›ld›z oyuncu
devfliren Fenerbahçe için
de biçilmifl kaftand›r.
Aziz Y›ld›r›m
Baflkanl›¤›nda Ümit Milli
Tak›m oyuncular›n›
bünyesinde toplamaya
bafllayan Fenerbahçe’nin
listesinde ilk s›rada onun
ad› vard›r. 2002 y›l›nda
Adapazar›’ndan bavulunu
toplay›p Kad›köy’e demir
atar Tuncay fianl›. 
Art›k yolun zor bölümüne
gelmifltir. Çünkü ‹stanbul,
onun gibi Anadolu’dan
gelip sar›-lacivertli
formay› giyen nice 
genç filizleri daha
olgunlaflmadan tüketmifl
bir flehirdir. Ancak
Tuncay farkl› oldu¤unu
bu konuda da gösterir.
Ad› dedikodulara
kar›flmayan, sadece iflini
yapan, üstelik iyi de
yapan gerçek bir
profesyoneldir o. 
Fenerbahçe’deki ilk resmi

maç›na 11 Eylül 2002 tarihinde
Gaziantepspor karfl›s›nda ç›kar. 
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İngilizlerin “Cesur
Yürek” lakabını taktığı
Tuncay, bu yakıştırmayı
sonuna kadar hak eder.
Çünkü onun içinde
bulunduğu bir takımla
onsuz bir takım
arasında akla kara
kadar büyük farklar
vardır. Tuncay, 
90 dakika boyunca pes
etmeyen, enerjisi
tükenmeyen, yenilgiyi
kabul etmeyen bir
oyuncudur. Bu azmi
ve enerjisini takım

arkadaşlarına da
yansıtır. Tuncaylı
takımların mutlaka bir
“ruhu” vardır ve takım
iyi de oynasa kötü de
oynasa, o “ruh”
sayesinde asla pes
etmeden mücadelesini
sürdürür. 
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O sezon olmasa da flampiyonluk çok
uzakta de¤ildir. 2003-04 ve 2004-05
sezonlar›nda art arda elde edilen iki
flampiyonlukta Tuncay fianl›’n›n pay›
büyüktür. Bir sene arayla üçüncü
flampiyonlu¤u da görür sar›-lacivertli
forma alt›nda. 
Bir yandan da Milli Tak›m kariyeri
giderek daha parlak bir biçimde
sürmektedir Tuncay’›n. 19 Kas›m
2002’de ‹talya ile deplasmanda
oynanan ve 3-0 kazan›lan ümit milli
maçta forma giyen Tuncay, o gün
‹talyanlar›n a¤lar›na iki gol birden
b›rak›r. Ertesi gün ise onu büyük bir
sürpriz beklemektedir. Dönemin
Teknik Direktörü fienol Günefl,
Tuncay’› ‹talya ile 20 Kas›m’da
oynanan A milli maç›n kadrosuna
al›r ve son 3 dakikada forma verir. 
2003 Konfederasyon Kupas›’nda
Milli Tak›m’›n en büyük kozlar›ndan
biri de Tuncay’d›r. Elde edilen
üçüncülükte tart›flmas›z aslan pay›na
sahiptir. Bu kupada elde etti¤i
“Gümüfl Top” ve “Gümüfl Ayakkab›”
ödülleri hâlâ evinin en güzel
köflesini süslemeyi sürdürür. Zaten
sonras›nda vazgeçilmez bir Milli
Tak›m oyuncusuna dönüflmüfl, hem
kulübünde hem de ay-y›ld›zl› forma

alt›nda bir istikrar abidesi olmufltur. 
Milli Tak›m formas›yla Avusturya ile
oynanan dostluk maç›nda rakip
a¤lara 3 gol b›rakmas› futbol
kariyerinin önemli ç›k›fllar›ndan
birisi olarak gösterilebilir. Ama en
de¤erli hat-trickine, Manchester
United’a fiampiyonlar Ligi maç›nda
3 gol atarak imzas›n› koyar. O art›k
Manchester United’a bir maçta 3 gol
atmay› baflaran tek oyuncudur. Ayn›
zamanda fiampiyonlar Ligi tarihinde
hat-trick yapan tek Türk oyuncu
unvan›n› da kartvizitine yazd›rm›flt›r.
Fenerbahçe formas›yla Avrupa
kupalar›nda kaydetti¤i 12 gol, 
onu kulüp tarihinin bu alandaki
liderli¤ine de tafl›r. 
2006-2007 sezonunda Fenerbahçe
ile üçüncü flampiyonlu¤unu
kazand›ktan sonra “Bu kadar yeter”
diyerek daha büyük hedeflere yelken
açar ve Premier Lig kulüplerinden
Middlesbrough’nun yolunu tutar. 
‹lk sezonunda 34 lig maç›na ç›kar 
ve istikrarl› çizgisini Premier Lig gibi
dünyan›n 1 numaral› futbol
arenas›nda da sürdürür. Bu arada 
8 de gol atm›fl ve tak›m›n›n sezonu
orta s›ralarda bitirmesine katk›
yapm›flt›r. Ancak bu sezon 33 maçta

att›¤› 7 gol
Middlesbrough’nun
ligde kalmas›na
yetmez. Yine de
Tuncay’›n Premier
Lig’den düflece¤ini
söylemek yanl›fl olur.
Çünkü ligin köklü
kulüplerinden
Tottenham ›srarla
onu transfer etmek
istiyor.
Di¤er yandan Milli
Tak›m›m›z›n Avrupa

fiampiyonas› eleme grubundaki
Yunanistan, Macaristan ve Moldova
maçlar›nda att›¤› gollerle Euro 2008
finallerine kat›lmam›z yolunda
önemli katk›lar sa¤lar. 
Euro 2008’de ise tarihe geçen 3-2’lik
Çek Cumhuriyeti maç›nda Volkan
Demirel’in k›rm›z› kart görmesiyle 
ve tak›m›n oyuncu de¤ifltirme
hakk›n›n dolmas› nedeniyle 
bir de kalecilik yapar. 
65 kez giydi¤i A Milli Tak›m
formas›yla 19 golün alt›nda 
Tuncay fianl› imzas› vard›r. 
‹ngilizlerin “Cesur Yürek” lakab›n›
takt›¤› Tuncay, bu yak›flt›rmay›
sonuna kadar hak eder. Çünkü onun
içinde bulundu¤u bir tak›mla onsuz
bir tak›m aras›nda akla kara kadar
büyük farklar vard›r. Tuncay, 
90 dakika boyunca pes etmeyen,
enerjisi tükenmeyen, yenilgiyi kabul
etmeyen bir oyuncudur. Bu azmi ve
enerjisini tak›m arkadafllar›na da
yans›t›r. Tuncayl› tak›mlar›n mutlaka
bir “ruhu” vard›r ve tak›m iyi de
oynasa kötü de oynasa, o “ruh”
sayesinde asla pes etmeden
mücadelesini sürdürür. Tuncay’›
Tuncay yapan da zaten her fleyin
ötesinde bu özellikleri de¤il midir? 99
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Doktor

BBüülleenntt
BBaayyrraakkttaarr

Doktor

CCeennggiizz  
DDiinnçç

1964 Kocaeli doğumlu. 
Futbola Kocaelispor yıldız 

takımında başladı, 
15 yıl Beşiktaş'ta, 6 ay

Vanspor'da oynadı. 
Teknik adam olarak 6 kulüpte

görev yaptı. Eylül 2004'ten 
beri Türkiye Futbol 

Federasyonu'nda teknik 
direktör olarak çalışıyor. 

İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi mezunu.

Fizyoterapist

AA..RRaahhmmaann  
EEvviinn

Masör 

UU¤¤uurr  
DDuurruull

Masör 

‹‹lliiaa  
GGiinnoovviiçç

Malzeme 
Sorumlusu

KKeennaann  
SSoollaakk  

Malzeme 
Sorumlusu

CCeennggiizz  
ÇÇeelliikk

Metin Tekin

1957 Şanlıurfa doğumlu.
1993’de Galatasaray‘da
antrenör olarak göreve
başladı. Uzun süre aynı 

kulüpte çalıştı. 
UEFA Şampiyonu olan 

kadronun antrenörüydü.
Fiorentina’da Terim’in 

yardımcısıydı.

Müfit Erkasap

1963 Sapanca 
doğumlu. 

İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi mezunu. 
19 yıl profesyonel futbol

oynadı. F.Bahçe’nin 
kaptanlığını yaptı. 70 kez
milli oldu. Beş yıldır Teknik

adam olarak çalışıyor.

Oğuz Çetin

Kaleci Antrenörü.
1954’te Ankara’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi
Felsefe Tarihi ve Ankara
Üniversitesi İktisadi İdari

Bilimler Akademisi Yüksek
Lisans mezunu.

Galatasaray 
forması giydi. 8 kez A, 
7 kez Ümit Milli oldu 

ve uzun yıllar
Galatasaray’da çalıştı.

Eser Özaltındere

‹dari Sorumlu

fifiüükkrrüü
HHaanneeddaarr

Milli Tak›mlar
Müdürü

HHüüsseeyyiinn
CCooflflkkuunn

Analiz Uzman› 

MMeettiinn  
ÇÇaakk››rroo¤¤lluu



�Azerbaycan’a karfl›
oynad›¤›m›z 4 maç var ve
bunlardan birisinde forma
giyen oyunculardan birisiniz.
Böylesi maçlarda
galibiyetlerin pek de kolay
elde edilemedi¤ini görüyoruz.
Bu tip tak›mlar karfl›s›nda
oynamak daha m› zor sizce?

Bu tip tak›mlara karfl›
oynamak çok daha zor.
Çünkü bir tür a¤abey-kardefl
mücadelesi gibi oluyor.
Bir kardefl, a¤abeyiyle bir
yar›fla girdi¤i zaman
bafl edebilmesi için en az
onun kadar mücadele etmek
zorunda. Hatta ondan çok
daha fazla konsantre olup
daha iyi oynama flans› var.
E¤er a¤abey kardefli kadar
konsantre olamazsa problem
yaflan›yor. Onunla ayn›
mücadeleyi verdi¤iniz zaman
kalitenizin getirdi¤i üstünlük
ortaya ç›kar. Burada,
“Kardeflimi nas›l yenebilirim?”
diyerek daha önceden mental
anlamda çok iyi haz›rlanmak
lâz›m. 

�Kardeflin daha fazla
mücadele etmesi gerekti¤i
için Bakü’de oynad›¤›m›z
maçta beklenmeyen bir
gerginlik de yaflanm›flt›.

Evet, çok sert
oynam›fllard› ve zor bir
galibiyet elde etmifltik. Ama
dedi¤im gibi, bu tip maçlar›
kazanmak için en az›ndan
onlar kadar mücadele
etmeniz gerekiyor.
Azerbaycan, dünya
futbolunda kendisine yeni
yeni yer arayan bir ülke.
Ad›ndan söz ettirebilmek
için bizim gibi tak›mlara
karfl› baflar› elde etmek
istiyorlar. Ancak bu flekilde
Azeri halk›n›n da güvenini
ve deste¤ini alabilirler. 

�Azerbaycan, bir
zamanlar bizim de
yapt›¤›m›z gibi yabanc›
teknik adamlar›n elinde
ilerlemeye çal›fl›yor. Sizce
bu do¤ru bir yöntem mi?
Türk Milli Tak›m›’na
bakt›¤›m›zda bütün
baflar›lar›n yerli antrenörler1122

SSaakkaatt››mm››zz
oollmmaazzssaa  
hhiiççbbiirr  ssoorruunn
yyaaflflaammaayy››zz

SSaakkaatt››mm››zz
oollmmaazzssaa  
hhiiççbbiirr  ssoorruunn
yyaaflflaammaayy››zz

Milli Tak›m›m›z›n Avrupa
fiampiyonas› finallerine ilk kez

kat›ld›¤› 1996’da da çeyrek
final oynad›¤› 2000’de de

kadronun temel direklerinden
biriydi. Türk futboluna ça¤

atlatan alt›n jenerasyonun kilit
oyuncular›ndan birisi olarak

bugün U19 Milli Tak›m›m›z›n
Teknik Direktörlü¤ü görevini
üstleniyor ve yeni y›ld›zlar›n
üretimine katk›da bulunuyor.
Milli Tak›m›m›z›n iki ‹spanya
yenilgisinden sonra ikincilik

flans›n›n çok güçlü bir biçimde
sürdü¤ünü belirterek,

“Yaflad›¤›m›z problemlerin
kayna¤› sakatl›klard›, e¤er ayn›

sorunla karfl›laflmazsak 
Bosna-Hersek ve Belçika

maçlar›n› rahatl›kla 
kazan›r›z” diyor.

Ogün Temizkano¤luOgün Temizkano¤lu



yönetiminde elde edildi¤ini
görüyoruz.

Azerbaycan futbol ad›na yeni
geliflmekte olan bir ülke oldu¤u
için yabanc› teknik adamlardan
fayda sa¤layabilir. Nas›l ki Türkiye
bafllang›çta bir yerlere gelebilmek
için Say›n Sepp Piontek’le
bafllam›flt›, Berti Vogts’lu bafllang›ç
da Azerbaycan için do¤ru verilmifl
bir karar. Dedi¤im gibi onlar
kendilerinden bahsettirmek istiyor.
Ama Türkiye o süreci çoktan geçti.
Türk Milli Tak›m›’n›n bafl›na
bundan sonra yabanc› teknik
direktör gelmemeli. Çünkü
ülkemizde son derece kaliteli yerli
teknik adamlar var. E¤er Türkiye
bugünkü seviyesinde de¤il de
geliflmekte olan bir futbol ülkesi
olsayd›, o zaman bir yabanc›
teknik adam›n varl›¤› kabul
edilebilirdi. Milli Tak›m›m›z›n Sepp
Piontek’le bafllay›p Fatih Terim’le
zirveye tafl›nd›¤› aflamaya
bakarsak, Azerbaycan’›n Berti
Vogts’la henüz yolun bafl›nda
oldu¤unu söyleyebiliriz.  

�Milli Tak›m›m›za dönersek,
Dünya Kupas› elemelerinde iki
‹spanya ma¤lubiyetiyle kritik bir
noktaya geldik. fiimdi as›l hedef
grup ikincili¤i ve 1 puan
önümüzdeki Bosna-Hersek’le de
1 puan ard›m›zdaki Belçika’yla
da deplasmanda oynayaca¤›z.
Bu tabloda ikincilik flans›m›z›
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

E¤er Say›n Fatih Terim, o
dönemlerde yo¤un sakatl›klarla
u¤raflmazsa, hiçbir maçtan
korkmuyorum. Son dönemlere
bakt›¤›m›zda, problemimizin
özellikle savunmadaki çok ciddi
sakatl›klar oldu¤unu görüyoruz.
Bu nedenle istemedi¤imiz sonuçlar
ortaya ç›kt›. Ama bu aflamadan
sonra, Bosna-Hersek ve Belçika
maçlar›nda büyük bir problem
yaflanaca¤›n› tahmin etmiyorum.
Futbolcular da art›k bilinçli ve
hangi maç› nas›l oynayacaklar›n›
biliyor. Bafllar›nda son derece
tecrübeli bir teknik direktör var.
Bunun d›fl›nda, e¤er flu anda ikinci
olsayd›k daha fazla strese
girebilirdik. Kovalanan de¤il
kovalayan tak›m olmak avantajd›r.
Bosna-Hersek, “Arkamdan Türkiye
geliyor” diyerek puan
kaybetmemek için strese girecek.
Biz daha rahat olaca¤›z ve rahat
oldu¤umuzda oyun anlay›fl›m›z
da de¤iflecek. Bosna-Hersek’in
hem bizimle hem de ‹spanya ile
maçlar› var ve puan kaybetme
ihtimalleri yüksek. 

�Milli Tak›m’›n oluflumunda
geçmifle oranla büyük farklar var.
Çok daha genifl taramalar›n

sonucunda oluflturulan bir kadro
mevcut. Çok küçük yafl
gruplar›ndan itibaren belirlenen ve
yetifltirilen Genç Milli Tak›m
oyuncular› söz konusu. Genç Milli
Tak›mlarda Teknik Direktörlük
yapan birisi olarak futbolumuzun
gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?

Bu yeni oluflum Say›n Fatih
Terim önderli¤inde geliflti ve zaten
bunu yapmak zorunday›z. Türk
futbolunu bir yerlere getirmek
istiyorsak, Edirne’den Ardahan’a
kadar her noktay› taramak gibi bir
mecburiyetimiz var. Tek
futbolcuyu bile kaç›rma lüksüne
sahip de¤iliz. Bu nedenle
Türkiye’nin dört köflesinde maç
izliyoruz. Bizim gidemedi¤imiz
yerlerde bölge antrenörlerimiz
oyuncular› izliyor. Kriterlerimiz
belli. E¤er bu kriterlere uygun
futbolcu varsa, ülkenin hangi
köflesinde olursa olsun mutlaka
takip ediliyor. 3. Lig’e kadar inmek
zorunday›z ve bunun gere¤ini
yerine getiriyoruz. 

�Bu sistem yeni yeni oturmaya
bafllad›. Sizce meyvelerini toplama
aflamas›na geldik mi?

Bence geldik. U17 Tak›m›m›zda
forma giyen baz› oyuncular›m›z
‹ngiltere’ye transfer oldu. U19’da
benim oyuncum olan Tunay Torun
flimdiden Ümit Milli Tak›m
kadrosuna al›nd›. Türk Milli Tak›m›
için sa¤lam sinyaller veren
oyuncular alttan geliyor. Bakt›¤›n›z
zaman bir Bar›fl Memifl, bir
Batuhan Karadeniz, Sercan
Y›ld›r›m, Umut Koçin, Furkan
Özçal çok çok kaliteli futbolcular.
Ama flu anda kaliteleri kendi yafl
kategorilerinde ortaya ç›k›yor.
Biraz daha zamana ihtiyaçlar› var.
A Milli Tak›m’da çok genifl bir
kadroya sahip olmak zorunday›z.
Fatih Hocan›n yaflad›¤› sakatl›k
problemlerinde ortaya ç›kan
alternatifsizlikten kurtulmam›z için

bu oyuncular›n bir an
önce kazan›lmas›
gerekiyor. fiimdi Turkcell
Süper Lig’de de
oynamaya bafllad›lar ve
bu hem onlar hem de
futbolumuz ad›na önemli
bir kazanç.  

�Ligimizdeki yabanc›
oyuncu say›s› kulüplerin
istekleri do¤rultusunda
artan bir trend gösterdi.
Bu konuya nas›l
bak›yorsunuz? Yabanc›
oyuncular futbolumuza
neler kat›yor, neler
kaybettiriyor? 

Bu olaya Milli Tak›m
cephesinden farkl›,
kulüpler aç›s›ndan farkl›

cevaplar verilebilir. Milli
Tak›mlarda görev yapan bir teknik
direktör olarak, yabanc›
oyuncular›n genç oyuncular›m›z›n
önünü kapatt›¤›n› söyleyebilirim.
Çok yetenekli gençlerimiz var ve
bunlar›n üzerinde durmam›z lâz›m.
Bir-iki maç flans verip iplerini
çekmememiz gerekiyor. Gelen
yabanc›lar onlardan daha kaliteli
de¤il ama sadece yabanc› olduklar›
için onlara daha fazla tolerans
gösteriliyor. Yabanc›lara tan›nan
flanslar› genç oyuncular›m›za
verebilsek Türk futbolu çok daha
iyi noktalara gelebilir. Bu, Milli
Tak›m aç›s›ndan bakt›¤›m›zda
ortaya ç›kan tablo. Kulüpler
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda ise
baflkanlar Avrupa kupalar›nda
rakipleriyle eflit flartlarda yar›flmak
ve baflar›l› olmak için yabanc›
say›s›n›n artmas›n› istiyor. Bunun
ortas›n› bir flekilde bulmak lâz›m.

�Futbol oynad›¤›n›z dönemde
hem savunman›n ortas›nda hem de
ön libero olarak görev yapm›flt›n›z.
Ligimizde bu bölgede çok say›da
yabanc› oyuncu forma giyiyor.
Türk futbolu bu bölgeler için
oyuncu yetifltirme konusunda bir
s›k›nt› m› yafl›yor?

Bence yetifltirme problemimiz
yok. Yetifltiriyoruz ama
güvenmiyoruz. ‹flin kötü taraf› bu.
Bir maç oynat›yoruz, bir hata
yapt›¤› zaman 1 sezon boyunca
kenarda tutuyoruz. Oysa ›srar
etmek gerekiyor. Genç oyuncu
bugün bir hata yapabilir ama yar›n
sizi y›llarca kurtaracak bir düzeye
ulaflabilir. Hata olacak. Yabanc›
oyuncular hata yapm›yor mu?
Ligimize bir bakal›m ve hangi
yabanc› çok üst düzeyde
performans sergiliyor, bunun
hesab›n› yapal›m. O bölge için
Bilica d›fl›nda çok üst düzeyde
performans sergileyen bir yabanc›
yok. 1133
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B
ugün Türkiye ile Azerbaycan
A Milli Tak›mlar› aras›nda
oynanacak maça ev sahipli¤i

yapacak olan Kadir Has Stad› ya da
tam ismiyle Kayseri Kadir Has fiehir
Stadyumu, ülkemiz ad›na bir gurur
abidesi niteli¤ini tafl›yor. 8 Mart
2009 tarihinde Kayserispor ile
Fenerbahçe aras›nda oynanan
Turkcell Süper Lig maç›yla hizmete
giren stat, Türkiye’nin en modern
stadyumu.  
Temeli 6 Ocak 2007 günü at›lan
stadyumun mimarlar› Bahad›r Kul 
ve Alper Aksoy. 27 ay gibi k›sa bir
sürede tamamlanan Kadir Has Stat,
73 milyon liraya maledildi. Yerel
maçlarda 40 bin 458 seyirci
alabilecek özelli¤e sahip stad›n
kapasitesi, uluslararas› maçlarda
güvenlik nedeniyle 32 bin 864 kifliye
düflürülüyor. Stad›n saha zemin
ölçüleri ise 105 metreye 68 metre. 
Stad›n toplam alan› 145 bin, inflaat
alan› da 63 bin 517 metrekare.
Çevresinde ise 27 bin metrekare
yeflil alan bulunuyor. 
1 adet 80 kiflilik kafeterya, 1 adet
100 kiflilik restoran, 26 bin 867
kilometrekare yeflil alan, 5 bin
metrekare al›flverifl merkezi, 

1000 metrekare
Fun Club, 5 bin
metrekare idari
bürolar, 52 bin
317 metrekare
de 1785 araçl›k
otoparka sahip
stad›n tüm
tribünleri kapal›. 
Tribünlerin üst
k›sm›na
yerlefltirilen
radyan ›s›t›c›lar
sayesinde so¤uk
havalarda
seyircilerin
üzerine do¤ru
s›cak hava ak›m›
oluflturuluyor.
Estetik yap›s›yla
dikkat çeken
stadyumun
alttan ›s›tmal› ve
otomatik olarak +4 dereceye
sabitlenen zemini kar›n erimesini
sa¤lad›¤› gibi, so¤uklarda sahan›n
donmas›n› de engelliyor. Drenaj
sistemi sayesinde zeminde su
birikintilerinin oluflmas› önleniyor. 
Stadyumda 3 adet jeneratör
bulunuyor. Elektrik kesintisi

durumunda 1. jeneratörün devreye
girmesi planlanm›fl durumda. 
Bu jeneratörde bir sorun oluflmas›
halinde ikinci ve üçüncü jeneratörler
devreye giriyor. Tüm jeneratörlerin
bozulmas› durumunda bile maç›n 
10 dakika daha oynanabilmesine
yetecek kadar elektrik stoku

KKaaddiirr  HHaass’’ttaa  ssiiffttaahh  ggüünnüüKKaaddiirr  HHaass’’ttaa  ssiiffttaahh  ggüünnüü
Kayseri’de yükselen Kadir Has Stadı,
mimarisi ve konforuyla Türkiye’nin en
modern stadı özelliğini taşıyor. Stadın 
40 bin kişilik kapasitesi, uluslararası
maçlarda güvenlik nedeniyle 33 bine
düşürülüyor. 6 Ocak 2007’de temeli
atılıp 27 ayda tamamlanan ve 8 Mart
2009’da hizmete açılan stat 73 milyon
liraya maledildi. Hem Kadir Has Stadı,
hem de Kayseri şehri bugün ilk defa 
A milli düzeyde bir maça ev sahipliği
yapacak.



69 metrekare büyüklü¤ündeki dijital
skorboard, Türkiye’deki statlarda yer
alan en büyük skorboard olma
özelli¤ini de tafl›yor. Her tribünün
arkas›nda UEFA standartlar›na
uygun, seyirciler için kapal› alanlar
bulunuyor. 150 metrekarelik bu
alanlar kafeterya ve restoran 
olarak kullan›ld›¤› gibi çeflitli
toplant›lar için de bu alanlardan
yararlan›labiliyor. 
‹kisi tak›mlar için 350 metrekare
geniflli¤inde olmak üzere toplam
dört adet soyunma odas› mevcut.
Tak›m soyunma odalar›nda havuz
ve masaj bölümleri de bulunuyor.
Ayr›ca so¤uk havalarda
futbolcular›n ›s›nmas›n› sa¤lamak
amac›yla iç mekânda ›s›nma
koridorlar› yer al›yor. Statta 150 kifli
kapasiteli bas›n toplant› salonunun

yan› s›ra çok amaçl› üç adet bas›n
çal›flma salonu, bas›n tribünü ve
bas›n localar› her türlü teknolojik
donan›ma sahip. 
Soyunma odalar›, koridor
boflluklar›, bas›n toplant›s› odas› vs.
gibi tüm birimler UEFA
standartlar›na uygun olarak infla
edilmifl durumda. 

bulunuyor. Bu uygulama dünyada çok
nadir kullan›l›yor ve Türkiye aç›s›ndan 
bir ilk niteli¤ini tafl›yor. 
Yap›m› UEFA standartlar›nda
gerçeklefltirilen stat, Kayserispor ve
Kayseri Erciyesspor ile birlikte Milli
Tak›m›m›za ev sahipli¤i yapmak üzere
infla edildi. Kadir Has Stadyumu’nun da
yer ald›¤› Atatürk Spor Kompleksi’nde
ayr›ca Olimpik Yüzme Havuzu,1000
kiflilik spor salonu, 1500 koltuk
kapasiteli çim yüzeyli futbol sahas›,
IAAF standartlar›nda atletizm pisti ve 
3 adet tenis kortu bulunuyor. Kendisine
ait kapal› otopark› ve özel girifli olan
çeflitli kapasitelere sahip 52 adet locas›
bulunan statta ayr›ca kale arkalar›nda
iki adet Sponsor Grup Locas› yer al›yor. 
Kale arkas› tribünlerin sahaya mesafesi
9 metreyken, bu uzakl›k yan tribünler
için 7 metreye iniyor. 

Kayseri Kadir Has fiehir Stadyumu’nun
hemen yan›ndan geçen rayl› sistem
sayesinde, flehir merkezinden stadyuma
ulafl›m imkân› da en k›sa ve h›zl›
flekilde sa¤lanm›fl durumda. 
Statta toplam 3 bin 500 ton çelik
kullan›l›rken, dört bir yönden çelik
konstrüksiyonlarla çevrilen stattan 222
metre uzunlu¤unda çelik aks geçilmifl. 1155

Mario Vlk 

MMaaçç››nn  HHaakkeemmii

YYaarrdd››mmcc››  HHaakkeemmlleerr

DDöörrddüünnccüü    HHaakkeemm

Marian RRuuzzbbaarrsskkyy
Erik WWeeiissss

Bülent YY››lldd››rr››mm

Tecrübe 
kazan›yor
Türkiye-Azerbaycan maç›n›
yönetecek Slovak hakem
Mario Vlk, 21 Eylül 1974
tarihinde Partizanske’de
do¤du. Özel sektörde
yöneticilik yapan Vlk, 
2006 y›l›nda FIFA kokart›n›
takt›. Uluslararas› alanda
ço¤unlu¤u genç milli tak›m
seviyesinde maçlar yöneten
hakem, çeflitli UEFA
müsabakalar›nda da görev
ald›. Mario Vlk, 8 Temmuz
2007’de Litvanya ekibi 
FK Vetra ile Polonya tak›m›
Legia Varflova aras›nda
oynanan ve devre aras›nda
yar›da kalan karfl›laflman›n
hakemiydi. Polonyal›
yüzlerce taraftar›n sahaya
girmesi, reklam panolar› ile
kaleleri tahrip etmeye
bafllamas› üzerine karfl›laflma
Slovak hakem taraf›ndan tatil
edildi. Vlk, 22 Kas›m 2006
tarihinde Galatasaray’›n
deplasmanda Bordeaux ile
oynad›¤› fiampiyonlar Ligi
maç›nda dördüncü hakem
olarak görevlendirilmiflti.
Mario Vlk, Slovak Ligi’nde
bu sezon 9 karfl›laflma
yönetti. Sar› kart›n› 13,
k›rm›z› kart›n› 1 kez
kullanan hakem bir defa da
penalt› karar› verdi.
Vlk’in son yönetti¤i
uluslararas› özel milli maç
Arnavutluk ile Liechtenstein
aras›nda 20 A¤ustos 2008
tarihinde oynand›.
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UUffuukk  CCeeyyllaann
Manisaspor

VVoollkkaann  
DDeemmiirreell

Fenerbahçe
(33 kez milli)

NNuurrii  
ŞŞaahhiinn

B. Dortmund
(16 kez milli)

MMeehhmmeett
TTooppaall

Galatasaray
(11 kez milli)

EEmmrree
BBeellöözzooğğlluu
Fenerbahçe

(62 kez milli)

SSiinnaann  BBoollaatt
Standard Liege

CCeeyyhhuunn
GGüüllsseellaamm
Trabzonspor
(1 kez milli)

GGöökkhhaann
ZZaann

Beşiktaş
(28 kez milli)

EErreenn  
GGüünnggöörr

Kayserispor
(1 kez milli)

İİbbrraahhiimm
ÜÜzzüüllmmeezz

Beşiktaş
(35 kez milli)

GGöökkhhaann
GGöönnüüll

Fenerbahçe
(11 kez milli)

HHaakkaann
BBaallttaa

Galatasaray
(19 kez milli)

SSaabbrrii  
SSaarrııooğğlluu

Galatasaray
(25 kez milli)

BBeekkiirr
İİrrtteeggüünn

Gaziantepspor

İİbbrraahhiimm
KKaaşş

Getafe
(5 kez milli)
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AArrddaa  
TTuurraann

Galatasaray
(29 kez milli)

YYuussuuff
ŞŞiimmşşeekk
Beşiktaş

(3 kez milli)

CCaanneerr
EErrkkiinn

CSKA Moskova
(4 kez milli)

MMeevvllüütt  
EErrddiinnçç
Sochaux

(10 kez milli)

HHaalliill
AAllttıınnttoopp
Schalke 04

(26 kez milli)

SSeemmiihh
ŞŞeennttüürrkk

Fenerbahçe
(15 kez milli)

SSeerrccaann
YYııllddıırrıımm
Bursaspor

KKaazzıımm
KKaazzıımm

Fenerbahçe
(16 kez milli)

NNiihhaatt  
KKaahhvveeccii
Villarreal

(60 kez milli)

TTuunnccaayy  
ŞŞaannllıı

Middlesbrough
(65 kez milli)



Azerbaycan
Alman ekolüne
emanet

Azerbaycan Milli
Tak›m›’n›n teknik
direktörlü¤ünü Alman
Berti Vogts yap›yor.
Almanya Milli
Tak›m›’yla 1996
Avrupa
fiampiyonas›’n›
kazanarak kariyerinde 
zirve yapan 62
yafl›ndaki teknik
adam, son y›llarda
eski baflar›lar›n›
tekrarlamakta
zorlan›yor. 
1998 Dünya
Kupas›’nda
yaflanan hayal
k›r›kl›¤›n›n
ard›ndan istifa
eden Vogts,
2000 y›l›nda
kariyerinde
çal›flt›rd›¤› tek
kulüp tak›m›
olan Bayer
Leverkusen’in
bafl›na geçti.

Sezon sonunda tak›m›
fiampiyonlar Ligi’ne
götürse de ifline son
verildi. 2001’de 6 ay
gibi k›sa bir süre için
Kuveyt Milli Tak›m›’n›
çal›flt›ran Vogts,
ard›ndan ‹skoçya Milli
Tak›m›’n›n Teknik
Direktörlü¤üne
getirildi. ‹skoçya,
2004 Avrupa
fiampiyonas› ve 
2006 Dünya Kupas›
elemelerinde hüsran
yaflay›nca Alman
teknik adam bask›lara
dayanamayarak istifa

etmek
zorunda
kald›.
Özellikle
Eylül
2002’de
Faroe
Adalar› ile
2-2, Ekim
2004’te
Moldova’ya
ile golsüz
berabere
kal›nmas›
Vogts’a olan

güveni ciddi flekilde
sarst›. Elefltirilerin
dozaj› o kadar
yüksekti ki, Alman
teknik adam bir daha
tak›m çal›flt›rmama
karar› ald›. 
Berti Vogts, 
bu karar›ndan Ocak
2007’de Nijerya Milli
Tak›m›’n›n bafl›na
geçerek döndü ancak
Afrika’daki maceras›
da 2008 Afrika
Uluslar Kupas›’ndaki
baflar›s›zl›ktan dolay›
sadece 13 ay
sürebildi. Vogts,
geçti¤imiz y›l Nisan
ay›nda Azerbaycan
Milli Tak›m›’n›n
bafl›na iki y›ll›k süre
için getirildi. Vogts’un
gelifli sonras›nda 
milli tak›mlar
yap›lanmas›nda Alman
ekolünün varl›¤›
etkisini artt›rd›. 
Halen Azerbaycan 
U21 ve U15 Mili
Tak›mlar› da Alman
teknik adamlarca
yönetiliyor. 1199

AAzzeerrii  ffuuttbboolluu  çç››kk››flfl  aarr››yyoorrAAzzeerrii  ffuuttbboolluu  çç››kk››flfl  aarr››yyoorr

Uzun yıllar Sovyet futbolunun bir parçası olan Azeri futbolu,
1991’deki bağımsızlığın ardından 1992’den itibaren kendi

futbol federasyonu eliyle yönetiliyor. O günden bu yana
Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde başarılı

olamayan Azeriler, geçtiğimiz yılın Nisan ayında takımın
başına getirdikleri Berti Vogts’la Alman ekolünü seçti. 

U21 ve U15 takımlarının başında da 
Alman teknik adamlar bulunuyor.

A
zerbaycan’da ilk futbol kulüpleri
1905’te Bakü menfleli petrol
flirketlerinin deste¤inde ortaya

ç›kt›. Azeri tak›mlar›, Sovyetler
döneminde ço¤unlukla ikinci liglerde
mücadele etti. En üst ligde yer
alabilen üç Azeri tak›m› aras›nda en
büyük baflar›ya, bir kez üçüncü olan
Neftçi Bakü ulaflt›. Sovyet döneminde
hiç milli maç oynamayan
Azerbaycan, 1991’de ba¤›ms›zl›¤›n›
kazand›. Ertesi sene kurulan
Azerbaycan Futbol Federasyonu,
futbolun esas düzenleyicisi
konumuna geçti. Azerbaycan Milli
Tak›m›, ba¤›ms›zl›ktan sonra ilk milli
maç›n› 1993’te Gürcistan’la oynad›
ve 3-1 kazand›.
Azerbaycan Futbol Federasyonu’nun
1994’te FIFA ve UEFA’ya kabul
edilmesinin ard›ndan, milli tak›m
1996 Avrupa fiampiyonas›
elemelerinden bafllayarak önemli
turnuvalara kat›lma yolunda
mücadele etti.
Henüz hiçbir uluslararas›
flampiyonan›n finaline kat›lmay›
baflaramayan Azerbaycan Milli
Tak›m›, FIFA s›ralamas›nda 
140. basamakta bulunuyor.
Azerbaycan Futbol Federasyonu,
kuruldu¤undan bu yana a¤›rl›kl›
olarak Azeri teknik direktörlerle
çal›flmay› seçiyor. Alman Berti
Vogts’un ifl bafl›na getirilmesiyle,
görev Brezilyal› Carlos Alberto Torres
ve Makedon Gjoko Hadzievski’den
sonra üçüncü kez bir yabanc›ya
verilmifl oldu.
Azerbaycan’da kulüp tak›mlar›n›n
mücadele etti¤i en üst lig Azerbaycan
Premier Ligi ad›n› tafl›yor. Ligde en
çok flampiyon olan tak›m 5 kez ipi
önde gö¤üsleyen PFC Neftçi Bakü.
Türkiye ile Azerbaycan aras›ndaki
kültürel yak›nl›k sebebiyle birçok
Türk oyuncu ve teknik adam da 
bu ülkede kariyerini sürdürdü. 
A Milli Tak›m’da yard›mc› antrenör
olarak çal›flan Rasim Kara,
Azerbaycan’da Hazar Lenkoran ve
Karaba¤ tak›mlar›n› çal›flt›rd›. 
Fenerbahçe’de Todor Veselinoviç’in
yard›mc›s› olan ve bir dönem
‹stanbulspor’u da çal›flt›ran Naci
fiensoy ise 2005-06 sezonunda Turan
Tovuz tak›m›nda görev ald›. 
Eski A milli futbolcu Oktay Derelio¤lu
ve savunma oyuncusu Mehmet
Kahriman da flans›n› flans›n›
Azerbaycan Ligi’nde
deneyenlerden olurken, Befliktafl’ta
ismini duyuran Ali Cansun
Begeçarslan ise halen Neftçi Bakü
tak›m›nda forma giyiyor.



�VVooggttss’’uunn  ggeelliiflfliiyyllee
AAzzeerrbbaayyccaann  MMiillllii
TTaakk››mm››’’nnddaa  nnee  ggiibbii
ddee¤¤iiflfliikklliikklleerr  oolldduu..
Vogts’un gelifliyle çok
büyük de¤ifliklikler
yaflad›k. Öncelikle,
kadromuzda büyük çapl›
bir gençlefltirme
operasyonu yap›ld›.
Genç futbolculara
tak›m›n kap›s› aç›ld›.
Ümit Milli Tak›m ve 
U19 Milli Tak›mlar›ndan
oyuncular bile 
2010 Dünya Kupas› grup
eleme maçlar›nda forma
giyme flans› buldu.
De¤ifliklik sadece A Milli
Tak›m’la ilgili de¤il. 
fiu anda U21 ve
alt›ndaki seviyelerde de
Alman teknik adamlar
görev yap›yor. Vogts’un
kafas›nda 2-3 y›ll›k bir
planlamayla
futbolumuzu Avrupa
seviyesine ç›kartmak
yat›yor. Ülkemizde futbol,
devlet taraf›ndan da büyük
destek görüyor. Zaten
Vogts gibi deneyimli bir
teknik direktörün ifl bafl›na
getirilmesinin sebebi de
bu. Biz de ondan
gördü¤ümüz flevkle
maçlara istekle
haz›rlan›yoruz. Bize
verilen deste¤e en iyi
flekilde cevap vermek istiyoruz.

�KKuullüüpp  ttaakk››mmllaarr››nnddaakkii  ggeelliiflflmmee  nnee  dduurruummddaa??
Futbol Federasyonu Baflkanl›¤›na Rovnag Abdullayev’in
seçilmesinden sonra büyük ilerleme sa¤land›. Türk
futbolcu ve teknik adamlar ülkemize geldi. Tak›mlar›n
kadrolar›nda daha kaliteli yabanc› oyuncular yer almaya
bafllad›. Son 2 y›ld›r ligimizin kalitesinde gözle görülür
bir yükselme var. Eskiden iki tak›m flampiyonlu¤a
oynarken flimdi bu say› 5-6’ya ç›kt›. 15-20 y›l öncesinin
Türk futbolunu hat›rlay›n, o dönemde baflar›n›n ilk
filizleri belirmeye bafllam›flt›. Biz de Türkiye’nin
yolundan geçip baflar›l› bir futbol ülkesi olmak istiyoruz.

�DDüünnyyaa  KKuuppaass››  eelleemmee  ggrruubbuunnddaa  bbuunnddaann  ssoonnrraass››  iiççiinn
hheeddeeffiinniizz  nnee  oollaaccaakk??
Elemelere bafllarken hedefimiz, grubu 3 veya 4. s›rada
bitirmekti. Oynad›¤›m›z 4 maçta sadece 1 puan
alabilsek de bu maçlardan 3’ünü deplasmanda oynad›k.
Tek puan›m›z› kendi saham›zda Liechtenstein’la
berabere kalarak ald›k. O maçta çok gol kaç›rd›k. D›fl
sahada oynad›¤›m›z maçlar› kaybetsek de rakiplerimizi
ciddi flekilde zorlad›k. Yedi¤imiz goller de genelde
duran toplar ve penalt›lardan oldu. Bence bu bizim için
bir geliflme göstergesi. Çünkü eskiden deplasmanda aç›k
farkl› skorlarla ma¤lup oluyorduk. Kalan süreçte
amac›m›z, grubu yine ilk baflta hedefledi¤imiz yerde
bitirebilmek olacak.

�KKaayysseerriissppoorr’’ddaa  ooyynnaadd››¤¤››nn  ddöönneemmddeenn  ttaakk››mm  vvee
flfleehhiirrllee  iillggiillii  aakkll››nnddaa  kkaallaannllaarr  nneelleerr??  KKaayysseerrii’’ddee  tteekkrraarr
bbuulluunnmmaakk  nnaass››ll  bbiirr  dduuyygguu??
Akl›mda hep güzel an›lar var. Kayserispor’dan
ayr›ld›¤›m dönemde gerek benim, gerekse tak›m›n form
durumu üst düzeydeydi. UEFA Kupas›’nda AZ Alkmaar
ile oynanacak maça haz›rlan›yorduk ama benim ailevi
problemlerim nedeniyle Azerbaycan’a dönmem gerekti.
Kariyerim için kötü bir hamle oldu ama o zaman futbolu
de¤il, ailemi düflünmem gerekliydi. Milli maç›n
Kayseri’de olmas›na çok sevindim. Hem eski
arkadafllar›m› hem de taraftarlar› çok özledim.
Taraftarlar›m›z, sorunlu dönemimde tak›mdan
ayr›lmamam için beni ikna etmeye gelmifllerdi. 
Çok duygulanm›flt›m.

�TTüürrkk MMiillllii  TTaakk››mm››  iillee  kkaarrflfl››llaaflflaaccaakk  oollmmaakk  ssaannaa  nneelleerr
hhiisssseettttiirriiyyoorr??
Azerbayan Milli Tak›m› oyuncular› ve taraftarlar› zaten
Türkiye’ye büyük destek veriyor. fiimdi ise rakip
olaca¤›z. Futbolu çirkinlefltirmeden, seyir zevki veren bir
oyun ortaya koymak istiyoruz. Bizim için böylesine
büyük y›ld›z futbolcular›n oldu¤u, 2008 Avrupa
fiampiyonas›’nda yar› final oynam›fl, Fatih Terim’in
çal›flt›rd›¤› bir tak›ma karfl› oynamak büyük bir mutluluk.
6 Haziran’da da Galler’le Dünya Kupas› grup eleme
maç› yapaca¤›z. Türkiye maç›n›n, bu önemli karfl›laflma
öncesinde iyi bir haz›rl›k aflamas› olmas›n› umuyoruz.2200

Reflad
Sadigov
Reflad
Sadigov

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyoolluunnuu  iizzlliiyyoorruuzzTTüürrkkiiyyee’’nniinn  yyoolluunnuu  iizzlliiyyoorruuzz

Azerbaycan Milli Takımı’nın kaptanlığını daha önce
Kayserispor’da forma giyen ve halen Kocaelispor’da top

koşturan tanıdık bir isim yapıyor. 26 yaşındaki defans oyuncusu,
milli kadronun kariyerini yurt dışında sürdüren ender

isimlerinden biri. 47 kez milli oldu ve son derece tecrübeli.
Önceki kulübü Neftchi’nin transferini izin verilen süre içinde
tamamlayamadığı gerekçesiyle 2006 yılında kondisyonunu

korumak için Azerbaycan Ligi’nde basketbol oynamıştı.



Ad› Do¤um Tarihi Kulübü
Player Name Date of birth Club 

Rauf Mehdiyev 17.10.1976 Olimpik
Ferhat Feliyev 01.11.1980 Karaba¤
Selahet A¤ayev 04.11.1991 ‹nter

Kaleci Goalkeeper

Savunma Defender

Orta Saha Midfielder

Forvet Forward

Mahir fiükürov 12.12.1982 Hezer Lenkeran
Akil Nebiyev 16.06.1982 Olimpik
Safla Yuniso¤lu 18.12.1986 Polfla
Rail Melikov 18.12.1985 Neftçi
Ernani Pereyra 22.01.1978 Karvan
Sergey Sokolov 12.03.1977 Simurq
Reflad Sadigov 16.06.1982 Kocaelispor
Vladimir Levin 23.01.1984 ‹nter

Elmar Bakfliyev 30.08.1980 Neftçi
Zeynal Zeynalov 06.12.1978 Standard
Aleksandr Çertokanov 08.02.1980 Simurq
Samir Abbasov 01.02.1978 ‹nter
Fabio Luis Ramim 10.04.1981 Bakü
Cavid Hüseynov 09.03.1988 ‹nter
Cemflid Meherremov 03.10.1983 Bakü

Vügar Nadirov 15.06.1987 Karvan
Vakif Cavadov 25.05.1989 Karaba¤
Leanro Qomefl 24.08.1976 Olimpik
Daniel Axtyamov 26.03.1985 Minsk
Branimir Subafliç 07.04.1982 Changchun Yatai

Azerbaycan Milli Tak›m KadrosuAzerbaycan Milli Tak›m Kadrosu
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A
zerbaycan, Avrupa ve Asya
k›talar› aras›nda, Güney
Kafkasya’da yer alan bir ülke.

Kuzeyde Rusya, kuzey bat›da
Gürcistan, güney bat›da Ermenistan,
güneyde ‹ran ve güney bat›da
Nahç›van ba¤lant›s›yla Türkiye ile
komflu. Ülkenin do¤u s›n›r›n›
Hazar Denizi çiziyor. 

Atatürk’ün, “Azerbaycan’›n sevinci
bizim sevincimiz, kederi bizim
kederimizdir”, Ebulfez Elçibey’in “‹ki
kardeflin yan yana ayr› devletler
kurdu¤u nerede görülmüfltür.
Azerbaycan ve Türkiye olarak en k›sa
zamanda birleflmeliyiz” ve Haydar
Aliyev’in “Biz bir millet, iki devletiz”
sözleri, iki ülkenin kardeflli¤ini ortaya

koyan en güzel
örnekler. 

Tarih

Eski zamanlardan
Ortaça¤’a kadar,
Azerbaycan terimi
co¤rafi olarak bugün
‹ran’›n bir bölgesi olan
Azerbaycan için
kullanmaktayd›.
Günümüzde
Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin
bulundu¤u yer ise
Albanya veya Aran
olarak tan›nan bölgenin

bir parças›yd›.
Selçuklular›n Azerbaycan’da
görülmeleri ise 1015-1021 y›llar›
aras›ndad›r. Bu dönemde O¤uz
göçlerinin sonucu Azerbaycan’›n
Türklefltirilme ve ‹slamlaflt›r›lma süreci
h›zlanm›flt›r. 1136’da ‹ldenizliler
taraf›ndan Tebriz’de kurulan
atabeyli¤in egemenli¤ine girmifltir.
Mo¤ol istilalar›ndan sonra ülkede
‹lhanl›lar hüküm sürmüfl ve bir süre de
Alt›n Orda’n›n hâkimiyeti kurulmufltur.
14. yüzy›lda Karakoyunlular ve
Akkoyunlular›n egemenliklerine
girmifltir. Daha sonra Safeviler,
Afflarlar, Zendler ve Kaçarlar
taraf›ndan yönetilen ülke, daha sonra
hanl›klara ayr›lm›fl, 1800’lerin
bafl›ndaki Rus-‹ran Savafllar›’n›n
ard›ndan, 1813 y›l›nda bu hanl›klar›n
büyük bir k›sm› Rusya ‹mparatorlu¤u
hâkimiyetine girmifltir. 1828’de
Azerbaycan’daki Rus istilas›
tamamlanm›flt›r. 1918-1920’de
Kafkasya Kurultay›’n› toplayan
Azeriler, 28 May›s 1918’de
Azerbaycan Demokratik
Cumhuriyeti’ni kurmufltur. Bu devlet
Orta Do¤u’daki ilk cumhuriyettir.
Ancak 1920’de Kafkasya ötesi Sosyalist
Sovyet Cumhuriyetler Birli¤i’ne
kat›lm›flt›r. 30 Eylül 1991’de SSCB’nin
çöküflüyle ba¤›ms›zl›¤›n› yeniden ilân
etmifltir.

Co¤rafya

Azerbaycan’›n s›n›rlar›n›n uzunlu¤u
2013 kilometredir. Azerbaycan’›n
‹ran’la 611, Türkiye ile 9, Rusya ile
284, Gürcistan ile 322 ve
Ermenistan’la 787 kilometre s›n›r›
vard›r. Do¤usu ise Hazar Denizi ile
çevrilmifltir. Zirvesi 5 bin metrenin
üstünde ve buzul kapl› olan Büyük
Kafkaslar, kara yolculu¤unu önemli
derecede sekteye u¤ratmaktad›r. 

Bunlar›...
ÜÜllkkeeddeekkii  ddeemmiirryyoollllaarr››nn››nn  22  bbiinn  995577,,
kkaarraayyoollllaarr››nn››nn  2277  bbiinn  1166  kkiilloommeettrreeyyii
bbuulldduu¤¤uunnuu,,

Uluslararas› hava ulafl›m›n›n Bakü hava
liman›ndan yap›lmakta olup, Ankara, ‹stanbul,
Londra, Paris, Moskova, Taflkent, Astana,
Biflkek, Pekin, Dubai, Milano, Kiev’le 
ba¤lant› sa¤land›¤›n›, 

OOrrttaallaammaa  hhaayyaatt  ssüürreessiinniinn  eerrkkeekklleerrddee  5599..7788,,
kkaadd››nnllaarrddaa  6688..1133,,  ttooppllaamm  nnüüffuussttaa  6633..8855  yy››ll
oolldduu¤¤uunnuu,,  

Nüfusun yüzde 90’›n›n Azeri, yüzde 3.2’sinin
Da¤›stanl› yüzde 2.5’inin Rus, yüzde
4.3’ünün di¤er uluslardan olufltu¤unu,

‹‹hhrraaccaatt››nn››nn  66..111177,,  iitthhaallaatt››nn››nn  iissee  44..665566  mmiillyyaarr
ddoollaarr››  bbuulldduu¤¤uunnuu,,  iihhrraaccaatt››nn  yyüüzzddee  3300’’uunnuunn
‹‹ttaallyyaa’’yyaa  yyaapp››lldd››¤¤››nn››
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biliyor musunuz?

GGaarrddaaflfl  ddiiyyaarr››GGaarrddaaflfl  ddiiyyaarr››
Baflkent Bakü’den bir görünüfl

fiah Abbas Camii

Fuzuli 
Heykeli



Güneyde Ermenistan’›n da¤
kütleleri, kuzeyde ise yüksek
Kafkas da¤lar› bulunur.
Azerbaycan’›n da¤lar›;
Büyük Kafkaslar içinde yer
alan Bazardüzü (4.466 m),
fiahda¤ (4.243 m),
Pazaryurdu (4.126 m), 
Tufan (4.191 m), 
Yar›da¤ (4.116 m), 
Ragdan (4.020 m) ile Küçük
Kafkas s›rada¤lar› içinde yer
alan Kap›c›k (3.906 m.),
Gazangelda¤ (3.829 m),
Biçenek Afl›r›m› (2.346 m),
Karaba¤ Volkanik
Yaylas›’nda yer alan
Delida¤› (3.616 m),
Murovda¤ silsilesinde yer
alan Kam›flda¤ (3.724 m),
Hinal Da¤› (3.367 m),
Kepez (3.066 m), Zengezur
S›rada¤lar› içinde yer alan
Büyük Ifl›kl› (3.550 m), Tal›fl
S›rada¤lar› silsilesinde yer
alan Kömürköy (2.493 m.)
ve K›zyurdu (2.433 m)
da¤lard›r. Azerbaycan deniz
seviyesinden 657 metre
yüksektir ve topraklar›n›n
ço¤unlu¤u da¤l›k alanlard›r.
Azerbaycan’›n en uzun
nehri Hazar Denizi’ne
dökülen 1.364 kilometrelik
Kura Nehri’dir. Aras
Nehri’nin uzunlu¤u ise
1.072 kilometredir. 
En büyük gölü 17.5
kilometrekare ile 
Hac›kabul Gölü’dür. 
Çevresinin da¤lar ve yüksek
tepelerle çevrili olmas›na
ra¤men Azerbaycan’›n
büyük bölümü ovad›r ve
topraklar›n›n en verimli
yerleri Kura ile Aras
nehirlerinin kar›flt›¤›
deltad›r.
Ülkede ›l›man bir iklim
vard›r. Fakat Hazar
Denizi’nden içeriye do¤ru,
yüksek da¤larda ve di¤er
yüksek kesimlerde sert bir
iklimle karfl› karfl›ya kal›n›r.

Yüksek kesimlerde k›fllar
uzun, so¤uk ve kar ya¤›fll›,
yazlar ise serin geçer.
Ovalarda ise k›fllar serin,
ya¤murlu ve bazen karl›,
yazlar s›cak ve kurakt›r. 
Azerbaycan ülkesi ovalarda
genellikle bozk›rd›r. Yüzde
25’i ise bir bölümü da¤larda
olmak üzere ormanlarla
kapl›d›r. Kuzey ve güney
kesimlerinde da¤lar›n 2000
metre yüksekli¤ine kadar
ormanlar görülür.
Azerbaycan’›n do¤al
hayat›nda ço¤unlukla
bulunan hayvanlar, 
k›z›l geyik, alageyik, karaca,
da¤ keçisi, karapaça, bizon,
yaban domuzu, pars,
Avrasya vafla¤›, yaban
kedisi, boz ay›, kurt, k›z›l
tilki, da¤ faresi, sincap,
Kafkas köstebe¤i, Kafkas
sivriburunlu faresidir.

Yaflam

Azerbaycan nüfusunun
yüzde 54’e yak›n k›sm›
kentlerde, yüzde 46’ya
yak›n k›sm› da köylerde
yaflamaktad›r. fiehirleflme
h›z› son dönemlerde
oldukça yavafl seyretmekte,
kentler fazla h›zl› olmasa
bile göç almakta, ancak
k›rsal kesimde nüfus art›fl›
daha yüksek oldu¤u için
denge sürmektedir. Toplam
nüfusun yüzde 60’a yak›n›
30 yafl›n alt›ndad›r.
Azerbaycan topra¤› olan
Da¤l›k Karaba¤, Ermenistan
taraf›ndan iflgal edilmifltir ve
Birleflmifl Milletler Güvenlik
Konseyi kararlar›na ra¤men
de facto oluflan Da¤l›k
Karaba¤ Cumhuriyeti
bölgeyi yönetmektedir.
Yaklafl›k 800 bin Azeri
bölgeden göç etmifltir. 
Resmi rakamlara göre halk›n
yüzde 96’s› Müslüman,
yüzde 3-4’ü H›ristiyan’d›r
(ço¤unlu¤u Rus Ortodoks
Kilisesi, Gürcü Ortodoks
Kilisesi ve Malakan). 

Ekonomik ve 
sosyal yap›

1991’de ba¤›ms›zl›¤›n›
kazand›ktan sonra, özellikle
geçifl döneminin ilk
y›llar›nda ekonomik alanda
düflüfller olmufltur. Ancak,
Azerbaycan verimli tar›m
arazileri, do¤algaz, petrol ve
demir cevheri bak›m›ndan
zengin kaynaklara sahip
bulunmaktad›r. Ham petrol

üretimi 2006’da günlük 600
bin varile ulaflm›flt›r.
Do¤algaz üretimi 11 milyar
metreküptür. Toplam
do¤algaz rezervinin 2
trilyon metreküp, petrol
rezervlerin de 8 milyar varil
oldu¤u tahmin edilmektedir.
Ayr›ca, petrokimya, yiyecek,
giyim gibi hafif sanayi de
vard›r. En önemli ihracat›
petroldür. Petro-kimya
ürünleri de ihracatta önemli
yer tutmaktad›r. 

Tar›m ve hayvanc›l›k

Azerbaycan’›n yüzde 7’si
tar›ma elveriflli topraklara
sahiptir. Bu tar›m
topraklar›n›n büyük bölümü
de Kura ve Aras nehirleri
etraf›ndad›r ve ülkede, tar›m
büyük ölçüde sulamaya
dayanmaktad›r. Yetifltirilen
bafll›ca ürünler tah›l, meyve,
pamuk, çay, tütün ve
üzümdür. Ayr›ca, dut
a¤ac›ndan y›lda 5 bin ton
ipek kozas› elde
edilmektedir.
Azerbaycan tar›m›nda ve
ekonomisinde hayvanc›l›¤›n
da önemli yeri
bulunmaktad›r.
En son verilere
göre
Azerbaycan’da
1.5 milyon s›¤›r,
5 milyon koyun,
30 milyon kümes
hayvan›
bulunmaktad›r.
Ar›c›l›k da
geliflmifltir.

E¤itim

Azerbaycan’da
e¤itimin tüm
di¤er Türk devlet
ve topluluklar›na
göre çok ileri
düzeyde oldu¤u
görülür. 1991
verilerine göre 4 bin 775
okulda 1 milyon 503 bin
ö¤renci okumaktad›r. 
Bugün okul say›s› 5 bine,
ö¤renci say›s› 1 milyon 600
bine ulaflm›flt›r.
Azerbaycan’da 6 bin 500
kültür tesisi, 4 bin 605
kütüphane, 125 müze, 125
müzik okulu, 43 halk tiyatro
salonu, 3 bin 680 kültür evi
bulunmaktad›r. Okuma
yazma oran› yüzde 99.5’tur. 
Bakü-Azerbaycan Devlet
Üniversitesi ve ba¤l›
enstitüleri, Uygulamal›
Matematik, Ekonomik

Sibernetik, Kimya, Jeoloji,
Biyoloji, Tarih, Filoloji,
‹lahiyat, Co¤rafya,
Gazetecilik, Hukuk,
Mekanik ve Matematik,
Fizik, Sosyal Bilimler,
Psikoloji, Kütüphane
Çal›flmalar›, Uygulamal›
Matematik Bilimsel
Araflt›rma Enstitüsü ve Do¤u
Çal›flmalar› kollar›nda
e¤itim-ö¤retim yapmaktad›r.
Özel ve devlet olmak üzere
toplam 49 üniversitede
birçok Türk ve yabanc›
ö¤renciye de e¤itim
verilmektedir. 

ÜÜllkkee  AAdd››
Azerbaycan Cumhuriyeti 
YYöönneettiimm  bbiiççiimmii
Baflkanl›k tipi cumhuriyet
BBaaflflkkeenntt
Bakü 
CCuummhhuurrbbaaflflkkaann››  
‹lham Aliyev 
BBaaflflbbaakkaann
Artur Rasizade 
RReessmmii  ddiillii
Azerice 
YYüüzzööllççüümmüü  
86.600 kilometrekare 
NNüüffuussuu
7.961.619 kifli
PPaarraa  bbiirriimmii
Yeni Manat
KKiiflflii  bbaaflfl››nnaa mmiillllii  ggeelliirr  
8.958 $

Azerbaycan’›
tan›yal›m
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Hükümet Saray›

Saadet Saray›



A
zerbaycan ve Türkiye kökleri
derin bir tarihi birikime
dayanan, çok güçlü ve sa¤lam

iliflkilere sahip iki kardefl devlettir.
‹ki ülke aras›ndaki sözkonusu
kardefllik iliflkisi, gücünü derin tarihî,
kültürel, insani ba¤lar ve ortak
dilden almaktad›r. 
‹kili iliflkilerimizin do¤as› Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Azerbaycan’›n kederi, bizim
kederimizdir, sevinci bizim
sevincimizdir” ve Azerbaycan’›n
milli lideri Haydar Aliyev’in “Bir
millet, iki devlet” özdeyiflleri ile
veciz bir flekilde özetledikleri
do¤rultuda flekillenmektedir. 
Türkiye, ba¤›ms›zl›¤›ndan bugüne
Azerbaycan ile yak›n ortakl›k
iliflkileri gelifltirmifl ve yeni ba¤›ms›z
bir Cumhuriyet olarak çeflitli
güçlüklerle karfl›laflan Azerbaycan’›n
bu zorluklar›n üstesinden
gelebilmesinde kuvvetli destekçisi
olmufltur. Türkiye, Azerbaycan’›n
ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤inin
pekifltirilmesine, toprak
bütünlü¤ünün korunmas›na ve
Hazar Denizi’ndeki do¤al
kaynaklar›ndan gelen ekonomik
potansiyelinin hayata geçirilmesine
önem atfetmektedir. 
Azerbaycan ve Türkiye aras›nda
iflbirli¤ine konu olmayan neredeyse
hiçbir alan yok gibidir. Egemen
eflitlik ve karfl›l›kl› sayg› temeline
dayanan Türkiye-Azerbaycan
iliflkileri sadece siyasi alanda de¤il,
ekonomi, ticaret, e¤itim, ulaflt›rma,
telekomünikasyon, tar›m, sosyal
güvenlik, sa¤l›k, kültür, bilim, turizm
gibi her alanda geliflimini
sürdürmektedir. ‹ki ülke aras›nda
imzalanm›fl olan anlaflmalarla
iliflkilerin ahdi zemini teflekkül
etmifltir. Üst düzey temaslar ve her
seviyede ziyaretler düzenli ve s›k bir
flekilde gerçeklefltirilmektedir. 
‹kili iliflkilerimizin çok önemli bir
boyutunu oluflturan ekonomik
iflbirli¤ine bakt›¤›m›zda, ikili ticaret

hacmimizin 2003’ten bu
yana y›lda ortalama yüzde
40 oran›nda artt›¤›n› ve
2008 y›l› sonunda 2.59
milyar dolar olarak
gerçekleflti¤ini görüyoruz.
Ticaret dengesi önemli
ölçüde ülkemiz lehine
gerçekleflmekte olup,
Azerbaycan’dan ithalat›m›z
BTC projesiyle birlikte
2005’ten itibaren ciddi
oranda artmaya devam
etmektedir. 
Türkiye, Azerbaycan’›n
petrol d›fl› sektörlerine en
fazla yat›r›m yapan ülkedir.
Türk flirketlerinin enerji d›fl›
sektörlere yat›r›mlar›n›n
tutar› yaklafl›k 3 milyar
dolard›r. Öte yandan, Azerbaycan
ekonomisinin lokomotif sektörünü
temsil eden enerji sektöründe
ülkemiz aktif bir politika
sergilemekte, bu meyanda hem
Azerbaycan petrol ve do¤algaz
rezervlerinin araflt›r›lmas›,
gelifltirilmesi ve iflletilmesinde hem
de sözkonusu rezervlerin dünya
piyasalar›na nakline yönelik
projelerde önemli rol oynamaktad›r.
Türk müteahhitlerinin Azerbaycan’da
üstlendikleri ifl miktar› ise 3 milyar
dolar› aflm›flt›r. 
‹ki ülke halk›n›n sosyal, tarihsel ve
dil alan›nda sahip oldu¤u
benzerlikler ve ortak de¤erler,
kültürel ve sosyal alanda iflbirli¤i için
de çok büyük potansiyel
yaratmaktad›r. Nitekim bugün
Azerbaycan’da 25 bin Türk
vatandafl› yaflamakta, ifl adamlar›m›z
pek çok alanda yat›r›mlar yapmakta
ve Azerbaycan üniversitelerinde
yaklafl›k 5 bin ö¤rencimiz
okumaktad›r. Buna mukabil de
Türkiye’de çok say›da Azerbaycan
vatandafl› yaflamaktad›r.
Devletlerimiz aras›ndaki yukar›da
bahsetti¤imiz iliflkiler, iki toplum
aras›ndaki insani, sosyal ve kültürel

iliflkilerle daha da derinleflmektedir.
Azerbaycan halk› Türk sporunu
yak›ndan takip etmekte ve her
Azerbaycan Türkünün tuttu¤u bir
Türk futbol tak›m› bulunmaktad›r. 
Bu ba¤lamda Türkiye Futbol
Federasyonu ve Azerbaycan Futbol
Federasyonu aras›ndaki iliflkilerin de
bu tabloya paralel olarak mükemmel
seviyede seyretti¤ini görmekten
memnuniyet duyuyorum.
Halklar›m›z aras›ndaki kardefllik bu
iflbirli¤inin dayand›¤› en sa¤lam
zemindir. A Milli Futbol Tak›m›m›z›n
uluslararas› baflar›lar›n›n 
Bakü sokaklar›nda kutlanmas›,
baflar›s›zl›klar›n›n Azerbaycanl›
kardefllerimizi bizim kadar üzmesi,
Atatürk’ün “Azerbaycan’›n sevinci
sevincimiz, kederi kederimizdir”
özdeyiflinin en güzel ve canl›
kan›t›d›r.
Kayseri’de A Milli Futbol Tak›m›m›z
ve Azerbaycan aras›nda oynanacak
özel karfl›laflmada iki tak›m› bir araya
getirecek olan sadece spor yapmak
ya da kazanmak de¤il, 
Türkiye-Azerbaycan dostlu¤unun
tezahürü olarak iki ülkenin kardefl
oldu¤unu bir kez daha göstermek ve
futbol yoluyla bu dostlu¤a kendi
katk›lar›n› yapmak olacakt›r.

KKaarrddeeflfllleerriinn  bbuulluuflflmmaassııKKaarrddeeflfllleerriinn  bbuulluuflflmmaassıı

Hulusi Kılıç
T.C. Bakü Büyükelçisi
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‹‹KK‹‹ ddeevvlleett,,  bbiirr  mmiilllleett……  Kula¤a da
kalplere de hofl geliyor.
‹ki farkl› co¤rafyada, ayn› soyun iki
devleti, futbolla dostluk ve
kardeflli¤ini, bugün Kayseri Kadir
Has Stad›’nda bir kez daha
pekifltiriyor.
Türkiye ile Azerbaycan, A Milli
Tak›mlar düzleminde flu ana kadar
4 kez karfl› karfl›ya geldi. 
Bu maçlardan üçünü Türkiye
kazan›rken, bir maç da berabere
sonuçland›. Azerbaycan kalesine
att›¤›m›z 6 gole karfl› kalemizde 
1 gol gördük.

‹lk maç, ilk heyecan

Azerilerle A Milli Tak›m düzeyinde
ilk futbol buluflmam›z 9 Nisan 1996
günü Bakü’de gerçekleflti.
Ostrova’da Çek Cumhuriyeti’ne
karfl› 3-0 yenildi¤imiz maçtan iki
hafta sonra oynad›¤›m›z maç 
Tevfik Behremov Stad›’nda
sahnelenirken, Gürcü hakem 
Sergo Kvaratskhelia’n›n yönetti¤i bu
tarihi karfl›laflmaya tak›mlar flu
kadrolar› ile ç›km›flt›:
AAzzeerrbbaayyccaann:: Hasanov-Sadigov,
Getman, Agayev, Ahmetov-
Gurbanov (Süleymanev), Kaysimu,
Nosenko, Vineye-Kas›mov
(Hüseyinov), Liçkin. 
TTüürrkkiiyyee:: fianver Göymen (Altay)
(Adnan Erkan-Ankaragücü)-
Cüneyt Aksu (Denizlispor) 
(‹lhan Sancaktar-Kayserispor), 
Erkan Avseren (Vanspor), 
Vedat ‹nceefe (Karabükspor), 
Rahim Zafer (Gençlerbirli¤i), 
‹brahim Köseo¤lu (Bursaspor) 
(Osman Akyol-Antalyaspor), 
Ümit Davala (Diyarbak›rspor), 
Selahattin Özbir (Afyonspor) 
(Ümit Hatipo¤lu-Diyarbak›rspor), 
Faruk Yi¤it (Kocaelispor, kaptan) 
(Ufuk Süer-Bucaspor), 
Engin Özdemir (Gençlerbirli¤i)
(Erbil Uzer-Karfl›yaka), 
Saffet Akyüz (‹stanbulspor) 
Bu karfl›laflmada Fenerbahçe,
Galatasaray ve Befliktafl’tan hiçbir
futbolcumuz forma giymedi.
Anadolu kulüpleri y›ld›zlar›ndan

oluflturulan bu kadroyla ç›k›lan
dostluk maç›ndan Türkiye, 
Rahim Zafer’in 48. dakikada att›¤›
golle 1-0 galip ayr›ld›.  

Bakü’de Hakan imzal› gol

Kardefl ülke Azerbaycan ile ikinci
maç›m›z› 4.5 y›l sonra yine Bakü’de
yapt›k. Bu defa ifl daha s›k›yd›.
2002 Dünya Kupas› grup eleme
maç›ndan mutlak üç puan ç›karmak
istiyorduk. Göteborg, Ullevi
Stad›’nda ‹sveç’le 1-1 berabere
kald›¤›m›z müsabakadan dört gün
sonra yine Tevfik Bahramov
Stad›’nda Azerbaycan karfl›s›na
ç›kt›k. Euro 2000’de çeyrek finale
yükselme baflar›s›n› gösteren 
ay-y›ld›zl› ekibimiz, bu kez daha
tecrübeli y›ld›zlardan olufluyordu.
11 Ekim 2000 günü oynanan ve
Kuzey ‹rlandal› Alan Snoddy, 
John Mc Clenaghan, Michael
McLaughlin hakem triosunun
yönetti¤i karfl›laflmaya tak›mlar 
flu kadrolar› ile ç›km›flt›:
AAzzeerrbbaayyccaann:: Kramarenko-Agayev,
Yadullayev, Akhamedov, Liçkin
(Ramiz dk. 83)-Guelliyev,
Gurbanov, Tagizade (Elsan dk. 70),
Guliyev-Musayev (Aslandk. 56),
Vasilyev. 
TTüürrkkiiyyee:: Rüfltü Reçber (Fenerbahçe)-

Alpay Özalan (Aston Villa), Ogün
Temizkano¤lu (Fenerbahçe, kaptan),
Bülent Korkmaz (Galatasaray)-
Nihat Kahveci (Befliktafl) 
(Fatih Akyel dk. 46-Galatasaray),
Ergün Penbe (Galatasaray), 
Suat Kaya (Galatasaray), 
Mustafa ‹zzet (Leicester City) 
(Hasan fiafl dk. 76-Galatasaray),
Hakan Ünsal (Galatasaray)-
Arif Erdem (Real Sociedad) 
(Tayfur Havutçu dk. 84-Befliktafl),
Hakan fiükür (Inter) 
Kopenhag finalinde Arsenal’i
devirip UEFA fiampiyonlu¤u’na
imza atm›fl Galatasaray kökenli
futbolcular›n iskeletini oluflturdu¤u
A Milli Tak›m, çok çetin geçen
maç›n 72. dakikas›nda Hakan fiükür
imzal› golle sahadan 1-0 galip
ayr›larak, 2002 Güney Kore ve
Japonya’da düzenlenecek Dünya
Kupas› Finalleri yolunda çok de¤erli
üç puan› hanesine yazd›rm›flt›.

‹nönü’de futbol bayram›

Bakü maç›n›n rövanfl›, 2 Haziran
2001 günü ‹stanbul ‹nönü Stad›’nda
sahnelendi. Ay-y›ld›zl› ekibimiz,
Dünya Kupas› 4. Eleme Grubu
maç›nda karfl›laflt›¤› Azerbaycan’›
ilk yar›da att›¤› gollerle 3-0 ma¤lup
etti. A Miller, Teknik Direktörümüz

ÖÖmmeerr  AAllttaayy
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günü Bakü’de gerçekleşti. Tevfik Bahramov Stadı’nda sahnelenen bu dostluk
maçından Türkiye, Rahim Zafer’in 48. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıldı.  

Kadir Has Stadı’nda bugün oynanacak beşinci Türkiye-Azerbaycan milli maçıyla
tarihsel dostluğumuz Kayseri’de demlenecek.



fienol Günefl’e do¤um gününde
galibiyet hediye ederken bu kez
zorlanmam›flt›. Azerbaycan
karfl›s›nda gol perdesini ilk dakikada
Tayfun Korkut aç›yordu. Bafllama
vuruflu ile birlikte hücuma geçtik.
Azeri defans›n›n uzaklaflt›ramad›¤›
topla ceza alan› sa¤ çapraz›nda
buluflan Tayfun, mükemmel bir
vuruflla topu köfleden filelerle
bulufltururken kronometre 
48. saniyeyi gösteriyordu.
30. dakikada Oktay Derelio¤lu 
ve 35. dakikada da kaptan Hakan
fiükür’le buldu¤umuz bir çift golle
ilk yar›da üç farka ulaflt›k. Maçtan
da 3-0 galip ayr›ld›k. 
‹spanyol Juan Ansuategui Roca,
Antonio Cardos Paterna, Luis Nunez
Lopez hakem üçlüsünün yönetti¤i
maçta tak›mlar›n saha içi kurgusu
flöyleydi:
TTüürrkkiiyyee::  Rüfltü Reçber (Fenerbahçe)-
Ümit Davala (Galatasaray), 
Alpay Özalan (Aston Villa), 
Bülent Korkmaz (Galatasaray)-
Okan Buruk (Galatasaray) 
(Y›ld›ray Bafltürk dk. 70-Bochum),
Tayfun Korkut (Real Sociedad),
Emre Belözo¤lu (Galatasaray) 
(Ergün Penbe dk. 79-Galatasaray),
Tugay Kerimo¤lu (G. Rangers),
Abdullah Ercan (Fenerbahçe)-
Oktay Derelio¤lu (Trabzonspor)
(Hasan Özer dk. 37-Gaziantepspor),
Hakan fiükür (Inter, kaptan).
AAzzeerrbbaayyccaann:: Hasanzade-Azer
Mammadov (Niftaliyev dk. 63),
Yunusov, Ahmadov, Ramiz
Mammadov-Kamal Guliyev,
Gurbanov, Taghzida 
(Guliyev dk. 79), Rzayev (Orujov
dk. 50)-G. Gurbanov, Mardanov.
Türkiye-Azerbaycan milli maç›na
futbolseverler büyük ilgi gösterirken,

tribünler tamamen
dolmufltu. 20 bini aflk›n
seyirci, Türk bayraklar›
ile tribünleri adeta
bayram yerine
çevirirken, da¤›t›lan 
25 bine yak›n 
k›rm›z›-beyaz kartonlar,
statta milli bayram
havas› estirdi. Maça
gelen 200 kadar Azeri
“Bir millet, iki tak›m”
pankart› açarken,
kapal› tribünde
oluflturulan özel
protokol bölümünde,
bir Azerbaycan
bayra¤›n›n sürekli
dalgaland›r›lmas› da
ilgi oda¤› olmufltu. 

Terim: Her fley çok güzel

Azerbaycan’la dördüncü maç›m›z›
12 Nisan 2006 günü Bakü’de
oynad›k. 2008 Avrupa fiampiyonas›
elemeleri için Milli Tak›m oluflturma
çabas›ndaki Fatih Terim, A2’den de
futbolcular› davet etti¤i kadro ile
önemli bir prova yapacakt›.
Azerbaycanl› kardefllerimizin de
dillerinden düflürmedi¤i gibi, Tevfik
Behramov Stad›’nda millilerimiz çok
yahfli bir deneme s›nav›ndan geçti.
Terim, A2’nin teknik sorumlusu
Ünal Karaman’› da yedek
kulübesinde yan›na alarak, 
bu kulvardan A tak›ma t›rmanan
milliler için genç antrenöre verdi¤i
de¤eri ortaya koyuyordu. 
Gürcü hakem üçlüsü Levan
Paniaflvili, Zaza Menteflaflvili, 
Koba Gabriçidze’nin yönetti¤i
maçta tak›mlar flu kadrolar› ile
performans üretiyordu:

AAzzeerrbbaayyccaann::
Fahrad
Veliyev-Sergei
Sokolov,
Rashad
Sadigov
(Kaptan), Aza
Mammadov,
Ramazan
Abbasov (Zaur
Hashimov dk.
81)-Ceyhun
Sultanov
(Vügar
Nadirov dk.
59), Elmar
Bakhshiev
(Elvin Nuriev
dk. 89), Aslan
Kerimov,
Imamaliev
(Ramin
Guliyev dk.
89)-Ilgar
Gurbanov

Nabiev (Elshan Mamedov dk. 68)
TTüürrkkiiyyee::  Tolga Zengin (Trabzonspor)-
Mehmet Topuz (Kayserispor), 
Can Arat (Fenerbahçe), 
Baki Mercimek (Gençlerbirli¤i),
U¤ur Boral (Gençlerbirli¤i) 
(Yasin Çakmak dk. 67-Ç.Rizespor)-
Hasan Kabze (Galatasaray), 
Selçuk fiahin (Fenerbahçe-kaptan),
(Burak Y›lmaz dk. 70-Antalyaspor),
Volkan Arslan (Galatasaray) 
(Fahri Tatan dk. 46-Ç.Rizespor),
‹brahim Ak›n (Befliktafl) 
(Hakan Balta dk. 46-V. Manisaspor)-
Ersen Martin (Ankaraspor) 
(Emre Toraman dk. 83-Erciyesspor),
Gökhan Ünal (Kayserispor) 
(Sinan Kalo¤lu dk. 76-Manisaspor).
O gün, sahada dirençli bir
mücadele ortaya koyan ev sahibi
Azerbaycan, futbol dünyas›nda yer
tutmaya çal›flt›¤›n› sergilemiflti. 
‹lk yar›s› golsüz kapanan
karfl›laflman›n 62. dakikas›nda,
a¤larla buluflmakta olan topu
Mehmet Topuz elle kesince golü
önlemifl, fakat k›rm›z› kartla oyun
d›fl› kalm›flt›. Azerbaycan bu
pozisyonda kazand›¤› penalt›y›,
Raflad Sadigov’un aya¤›ndan gole
tahvil ediyordu. 
Sahada 10 kifli oynayan Türkiye, 
78. dakikada Ersen Martin’in ara
pas›yla ceza alan›nda topla buluflan
Hasan Kabze’nin afl›rtma vurufluyla
skora denge getirdi. 
Maç 1-1 kapan›rken, Azeriler 
A Millilerimiz karfl›s›nda ilk kez 
gol atma sevinci yafl›yor ve ilk
beraberli¤ini elde ediyordu.
Bakü’deki maç› de¤erlendiren 
Milli Tak›mlar Teknik Direktörü
Fatih Terim, kardefl ülkede kardeflçe
maç oynand›¤›na vurgu yap›p,
“Çekiflmeli bir maç oldu. Netice
önemli de¤il. Her fley çok güzeldi.
Bize gösterilen ilgi ve alakaya
teflekkür ediyoruz” ifadelerini
kullan›yordu.
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10 Eylül 2008

Türkiye-Belçika: 1-1

Bosna Hersek-Estonya: 7-0

‹spanya-Ermenistan: 4-0

11 Ekim 2008

Türkiye-Bosna Hersek: 2-1

Belçika-Ermenistan: 2-0

Estonya-‹spanya: 0-3

28 Mart 2009

‹spanya-Türkiye: 1-0

Belçika-Bosna Hersek: 2-4

15 Ekim 2008

Estonya-Türkiye: 0-0

Bosna Hersek-Ermenistan: 4-1

Belçika-‹spanya: 1-2

06 Eylül 2008

Ermenistan-Türkiye: 0-2 

‹spanya-Bosna Hersek: 1-0

Belçika-Estonya: 3-2

01 Nisan 2009

Türkiye-‹spanya: 1-2

Bosna Hersek-Belçika: 2-1

Estonya-Ermenistan: 1-0

05 Eylül 2009

Türkiye-Estonya

Ermenistan-Bosna Hersek

‹spanya-Belçika

09 Eylül 2009

Bosna Hersek-Türkiye 

Ermenistan-Belçika

‹spanya-Estonya

14 Ekim 2009

Türkiye-Ermenistan

Bosna Hersek-‹spanya

Estonya-Belçika

10 Ekim 2009

Belçika-Türkiye 

Estonya-Bosna Hersek

Ermenistan-‹spanya

(Tuncay fianl›, Semih fientürk ) 

(David Villa)

(Emre-Sonck) 

(Arda, Mevlüt-Dzeko) 

(Sonck, Fellaini) 

(Juanito, David Villa, Puyol) 

(Pique )

(Mkhitaryan, Yedigaryan-

Voskoboinikov, Saag)

(Dembele, Sonck-Dzeko, Jahic,

Bajramovic, Misimovic)

(Capdevilla, David Villa (2), Senna)

(Spahic, Dzeko, Muslimovic-Minasyan)

(Semih-Xabi Alonso, Riera)

(Semih-Xabi Alonso, Riera)

(Arzumanyan kendi kalesine)

(Sonck-Iniesta, David Villa)

(Misimovic (3), Muslimovic, 

Dzeko (2), Ibricic)

(Wesley Sonck (2), Steven Defour-

Sergei Zenjov, Andres Oper)

55..  GGRRUUPP  PPUUAANN DDUURRUUMMUU

TTaakk››mmllaarr OO GG BB MM AA YY PP
‹‹ssppaannyyaa 6 6 0 0 13 2 18
BBoossnnaa--HHeerrsseekk 6 4 0 2 18 7 12
TTüürrkkiiyyee 6 2 2 2 6 5 8
BBeellççiikkaa 6 2 1 3 10 11 7
EEssttoonnyyaa 6 1 2 3 5 15 5
EErrmmeenniissttaann 6 0 1 5 3 15 1
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Ermenistan-Estonya: 2-2




