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7 Eylül 2010
Saat: 21.00
Euro 2012 Grup Eleme Maçı
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı

Coca-Cola Akademi Ligi, 14, 15 ve 16 ya gruplarndaki
yetenekli gençleri "iyi birey, iyi vatanda, iyi futbolcu"
prensibiyle yetitirerek, gençlerin sadece teknik,
taktik veya fiziksel anlamda de¤il; duygusal, zihinsel
ve kültürel açlardan da gelimelerine yardmc oluyor.
Gelece¤in futbolcularn sahaya hazrlarken, Türk
futboluna da yatrm yapyor.

2010’un evimizdeki
son resmi maçının
heyecanını yaşıyoruz
Ülkemizin gözbebeği A Millî Takımımızın 475. sınavına hepiniz hoş geldiniz.

Mahmut Özgener
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı
President
Turkish Football Federation

3 Eylül’deki Kazakistan maçı ile başlayan
bu yolculukta bu akşam Belçika ile oynayacağız.

Stadyumu’nun tribünlerinin dolu olacağına eminim.

Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde
oynayacağımız yılın bu son resmi maçı,
bizim için yüksek bir öneme sahip.

2010 Dünya Kupası elemelerinde de
aynı grupta olduğumuz Belçika’yı bir
kez daha Türkiye’de ve İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

11 Ağustos’taki Romanya maçından
sonra bir kez daha millî heyecana tanıklık eden Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Fair Play olgusunun öne çıkacağına
inandığım bu maça yeniden hoş geldiniz diyorum.

Looking forward to final
home match at home
Welcome to the 475. match of Turkish A National Team, pride of Turkey.

Football is the most popular sport of the
Turks living all around the world. We have
one great aim to fulfill in short term and
that is participating to UEFA EURO 2012.

I am sure that the stands will be packed
tonight in Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Stadium, which also hosted the friendly
against Romania on 11 August.

We started the qualification rounds
against Kazakhstan on 3 September and
our opponent tonight is the Belgium
National Team.

We are more than pleased to host Belgium
delegation once again in our country and
in İstanbul after competing in FIFA World
Cup 2010 qualifiers.

This is our final group match of the year
and very important for us as we are playing in front of our own fans.

I would like to welcome you once again
to this match, which I believe, will be a
great display of Fair Play.
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Yepyeni bir hedefe doğru
yola çıktık
Sevgili futbolseverler,
2012 Avrupa Şampiyonası elemelerine geçen hafta Kazakistan ile oynadığımız karşılaşma ile başlamıştık. Mücadelemiz bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda Belçika
ile yapacağımız maçla devam ediyor.

Guus Hiddink
A Milli Takım Teknik Direktörü
Turkey Head Coach

2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde
aynı grupta yer aldığımız Belçika, bizim
için oldukça tanıdık bir ekip. Son birkaç
yıldır önemli bir değişimden geçerek,
potansiyeli yüksek olan yeni bir jenerasyon yakaladılar. Kadrolarında İngiltere
Premier Ligi ve Hollanda Birinci Ligi’nde
forma giyen genç yetenekler bulunuyor.
Bu da onları asla hafife alınmaması gereken bir takım yapıyor. Ayrıca, Belçika
Teknik Direktörü George Leekens, 90’lı
yılların başında Trabzonspor’da görev
yaptığı dönemden Türk futbolunu tanıyor.
Bu akşam oynayacağımız Belçika maçı,
öncelikli hedefimiz olan 2012 Avrupa

Şampiyonası finallerine yükselmek için
önümüzdeki ciddi engellerden bir tanesi. Bu maçtan alacağımız bir galibiyetle,
Ekim ayında deplasmanda oynayacağımız Almanya ve Azerbaycan maçları öncesinde daha motive ve kararlı olacağız.
Oyuncularımız, Türkiye’nin Dünya Kupası
finallerine katılamamasından sonra Euro
2012 için kendilerinden beklentilerin ne
denli yüksek olduğunun farkında. Şu anda
yeni oyun stilimize ve benim taktikselstratejik planlarıma alışıyorlar. Başarılı bir
grup eleme aşaması geçirmemiz için bu
iki konu anahtar öneme sahip.
Siz taraftarlarımızdan skor ne olursa olsun, Millî Takım’ı desteklemenizi ve yeni
Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk
iç saha maçımıza ev sahipliği yapan
Şükrü Saracoğlu Stadı’nda nefes kesici
bir atmosfer yaratmanızı bekliyoruz.

Belçika’dan gelen misafirlerimize “hoş geldiniz” diyor ve bu akşam zevkli
bir karşılaşma izlemenizi diliyorum.

Journey through
a brand-new target
Dear football fans,
We kicked off our Euro 2012 qualifying campaign with a match against
Kazakhstan last week and the challenge
continues with Belgium game this evening at Şükrü Saracoğlu Stadium.

Qualifying for Euro 2012 is our primary
target and Belgium are an important obstacle in this path. A possible victory from
this game will increase our motivation
and ambition for our away fixtures against
Germany and Azerbaijan next month.

Having drawn together with Turkey in 2010
FIFA World Cup qualifying group, Belgium
Our players are well aware of the high
are not a stranger for us. They are a team
expectations about Euro 2012 after misswho are undergoing a major change over
ing the last World Cup. They are getting
the last few years, forming a new generaused to our new playing style and my
tion of players with big potential. They have
tactical-strategic plans. This is a key for a
promising youngsters who are playing
successful qualifying campaign.
in English Premier League and Eredivisie
We expect you, the fans, to support our
which makes them as side that should
team whatever the score is and crenever be underestimated. Belgium’s head
ate a breathtaking atmosphere at Şükrü
coach George Leekens, who previously
Saracoğlu which hosts our first home
worked at Trabzonspor in early 90’s, knows
about Turkish football as well.
match in this round.
I would like to say ‘welcome’ to our Belgian guests and wish an entertaining
match for everyone.
Türkiye
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3G yazıp 2222’ye ücretsiz gönderen ve 3G’ye ilk kez geçen müşterilerimiz, 1 ay boyunca kullanabilecekleri 100 MB’lık Cepten İnternet Paketi, 1 ay boyunca tüm Turkcell’lilerle görüşmelerinde kullanabilecekleri toplam 8 saat ücretsiz görüntülü görüşme süresi ve
1 günlük Turkcell Mobil TV Paketi kazanacaklardır. Kampanya, 31 Aralık 2010 tarihine kadar geçerlidir. Turkcell 3G’ye geçen müşterilerimiz Turkcell 3G kapsama alanında, 3G uyumlu cihazlarla, telefonlarının desteklediği 3G servislerini kullanabilirler. Turkcell 3G
kapsama alanı ve 3G internet hızı, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye ve coğrafi koşullara göre değişebilir. 2010 Mart ayı BTK pazar verileri raporuna göre Turkcell, en fazla 3G abonesine sahip operatördür. Ayrıntılı bilgi www.turkcell.com.tr’de.
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B

ir Dünya Kupası daha ayyıldızsız geçip gitti. Şimdi
önümüzde yeni hedefler,
yeni umutlar var. En yakında ise 2012
Avrupa Şampiyonası finalleri duruyor.
Ukrayna ve Polonya’nın ortaklaşa
düzenleyeceği turnuvanın eleme grubu
maçları başladı. A Grubu’nda Almanya,
Belçika, Avusturya, Azerbaycan ve
Kazakistan’la eşleşen Millî Takımımız
grup maçlarına 3 Eylül’de Kazakistan
deplasmanında start aldı. Bugünkü
rakibimiz ise Belçika.
Euro 2012’nin Avrupa elemeleri 9
grup üzerinden gerçekleştiriliyor.
Bu grupların altı tanesinde 6, üç
tanesinde ise 5 takım yer alıyor.
Eleme maçları sonunda gruplarını
birinci sırada tamamlayan takımlar
ile en iyi puana sahip ikinci takım, ev
sahibi ülkeler Polonya ve Ukrayna ile
birlikte finallere direkt katılmaya hak
kazanacak. Gruplarını ikinci sırada
bitiren diğer sekiz takım arasında
11-12 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde
çift maçlı eliminasyon sistemine göre
oynanacak maçlar sonunda finallere
yükselecek son 4 takım belirlenecek.
UEFA’nın 1954 yılında kurulmasının
ardından Türkiye’nin üyeliği
1962’de resmileşti fakat A Millî
Takımımız 1960’ta düzenlenen ilk
Avrupa Şampiyonası elemelerinden
bu yana turnuvanın bir parçası
olarak yer aldı. 1996’da ilk kez
katıldığı turnuvada 2000 ve 2008’de
oldukça başarılı sonuçlara imza
atan Millî Takım, turnuvanın önemli
ülkelerinden birisi olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor.
Fransız Futbol Federasyonu Genel
Sekreteri Henri Delaunay’in
1927 yılında hayal ettiği
Avrupa Şampiyonası, 1960
yılında hayata geçirilebildi. İlk
turnuvalar günümüzün grup eleme
sisteminde değildi. Eleme usulü
yapılan ilk turnuvada Türkiye
ilk turda Romanya’ya elendi. İç
sahada alınan 2-0'lık galibiyet,
deplasmanda alınan 3-0’lık
mağlubiyete yetmedi ve Romanya
bir üst tura çıktı. Yarı finalden
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itibaren Fransa’nın ev sahipliği
yaptığı turnuvayı Yugoslavya’yı
uzatmalarda 2-1 mağlup eden
Sovyetler Birliği kazandı.
1964’te rakip bu sefer İtalya’ydı.
Türkiye’de 1-0 kaybedilen maçın
ardından İtalya’da alınan 6-0’lık
mağlubiyet, turu İtalyanlara getirdi.
Turnuvanın finallerine İspanya ev
sahipliği yaptı. Dört sene önce
Sovyetler Birliği ile karşılaşmayı
reddeden Franco’nun İspanya’sı,
bu kez finalde Sovyetler Birliği’ni
2-1 mağlup etti ve kendi evindeki
turnuvayı kazanma başarısını
gösterdi.
1968 yılında elemeler grup
sistemiyle buluştu. Millî Takımımız,
İspanya, İrlanda ve Çekoslovakya ile
aynı gruptaydı. Elemeleri iç sahadaki
İspanya, Çekoslovakya beraberlikleri
ve İrlanda galibiyetiyle tamamlayan,
bu takımlarla deplasmanda
oynadığı maçları ise kaybeden
Millî Takımımız, finallere katılma
başarısını göstermedi. İtalya’da
düzenlenen finallerde kupayı
kaldıran takım ev sahibi Mavililer
oldu. Yugoslavya ile karşılaşan
İtalyanlar ilk maçın 1-1 bitmesinin
ardından oynanan tekrar maçını 2-0
kazandı.
1972’de Belçika'nın düzenlediği
finallere katılmak için Federal
Almanya, Arnavutluk ve Polonya
ile mücadele eden Millî Takımımız,
Federal Almanya ile deplasmanda
berabere kalmasına, Polonya’yı ve
Arnavutluk’u iç sahada mağlup
etmesine rağmen deplasmanda
uğranan mağlubiyetler ve Almanya’ya
kaybedilen iç saha maçı, gruptan
çıkmamıza engel oldu. Turnuvayı
grubumuzdan çıkan Federal
Almanya, finalde Sovyetler Birliği’ni
3-0 mağlup ederek kazandı.
1976’da Yugoslavya’nın ev sahipliği
yaptığı turnuvanın elemelerinde
Türkiye’nin grubunda son finalist
Sovyetler Birliği ile İrlanda ve
İsviçre vardı. Sovyetler Birliği

karşısında alınan 1-0’lık galibiyet,
iç sahada İsviçre galibiyeti ve
İrlanda beraberliği iyi skorlar olsa da
deplasmanda uğranan iki mağlubiyet
ve bir beraberlik Türkiye’yi
turnuvadan uzak tuttu. Turnuvanın
şampiyonluğunu, normal süresi 2-2
biten maçta Almanya’yı penaltılarla
5-3 mağlup eden Çekoslovakya
elde etti. Antonin Panenka o ünlü
penaltısını bu maçta kullanmıştı.
1980 Avrupa Şampiyonası’nın
ev sahibi bir kez daha İtalya’ydı.
Türkiye bir kez daha bir son
finalistle aynı gruba düştü. Federal
Almanya, Galler ve Malta ile
mücadele eden Millî Takımımız,
Malta’yı her iki maçta da mağlup
etti, Galler karşısında bir galibiyet,
bir mağlubiyet aldı, Federal Almanya
ile ise iç sahada berabere kalıp,
deplasmanda mağlup oldu. Ancak
bu ortalama üstü performans bile
Millilerimizin İtalya’daki turnuvaya
gitmesine yetmedi. Turnuvanın
şampiyonu, grubumuzdan çıkan
Federal Almanya olurken, Almanlar
finalde Belçika’yı mağlup ediyordu.
1984 Avrupa Şampiyonası’nı
bir kez daha Fransa düzenledi.
Arnavutluk, Kuzey İrlanda, son
şampiyon Batı Almanya ve Avusturya
ile aynı grupta mücadele eden
ay-yıldızlılar iç sahada üç galibiyet
ve bir mağlubiyet alırken, sadece
Arnavutluk deplasmanından 1
puan çıkartınca Fransa’ya gitme
şansını kaçırdı. Bu gruptaki en
iddialı sonucumuz Avusturya’yı 3-1
mağlup ettiğimiz karşılaşmaydı.
1984 Avrupa Şampiyonası’nı finalde
İspanya’yı 2-0 mağlup eden Fransa
kendi evinde kazandı.
1988 Avrupa Şampiyonası’na
Federal Almanya ev sahipliği yaptı.
Yugoslavya, Kuzey İrlanda ve
İngiltere ile aynı gruba düşen Millî
Takımımız, bir eleme grubunu ilk
kez galibiyetsiz tamamlıyordu.
İngiltere’ye 8-0 kaybeden millîler,
grupta 16 gol yedi ve sadece iki
gol atabildi. Bu iki gol de son

grup eleme maçında Yugoslavya
karşısında gelmişti. Millî Takım’ın
en kötü Avrupa Şampiyonası eleme
performanslarından birisinde sadece
iki iç saha beraberliği alınmıştı.
Turnuvayı finalde Sovyetler Birliği’ni
2-0 mağlup eden Hollanda kazandı.
1992’de turnuvaya İsveç ev sahipliği
yaptı. Türkiye’nin eleme grubunda
ise İrlanda, Polonya ve İngiltere vardı.
Millî Takımımız bir önceki eleme
turunu bile aratan bir performans
sergiledi. Bu kez grupta sadece 1
gol atan Millî Takım, elemeleri sıfır
puanla tamamlıyordu. Bu performans,
futbolumuzun dip noktasıydı ve
çıkış oradan başladı. 1992 Avrupa
Şampiyonası’nı İsveç’in komşusu
Danimarka, finalde Almanya’yı 2-0
mağlup ederek kazanıyordu.

Ve fİnallerdeyİz
1996 grup elemelerine Fatih Terim
yönetiminde başlayan Millî Takım’ın
grubunda Macaristan, İzlanda,
İsviçre ve İsveç yer alıyordu. Gruba
deplasmanda 2-2’lik Macaristan
beraberliği ile başlayan Millî
Takımımız, ikinci maçta Ali Sami
Yen Stadı’nda İzlanda’yı 5-0 mağlup
ederek niyetini belli ediyordu.
Sonraki maçta rakip İsviçre’ydi ve
stat yine Ali Sami Yen’di. Ancak
Millîler eski günleri hatırlatan bir
performansla sahadan 2-1 mağlup
ayrıldı. 29 Mart 1995’te İsveç’i
İstanbul’da ağırlayan Millî Takım,
sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve
bir kez daha moral kazandı. Bu
maçı deplasmandaki 2-1’lik İsviçre
zaferi takip etti. Herkes “Oluyor
mu acaba?” derken, 6 Eylül’de
Macaristan’ı İstanbul’da 2-0 deviren
millîler, gruptaki son iki maçta
İzlanda ve İsveç’ten beraberlik
çıkarttı ve tarihinin ilk Avrupa
Şampiyonası finallerine katılmaya
hak kazandı.
1996 Avrupa Şampiyonası’na ev
sahipliğini İngiltere yapıyordu.
Millî Takım, Hırvatistan, Portekiz ve
Danimarka ile aynı gruba düştü. İlk
maçtaki rakip, Avrupa’nın yükselen

değeri Hırvatistan’dı. Ortada giden
maçın son dakikalarında Goran
Vlaoviç’in golü Hırvatlara 1-0’lık
galibiyeti getirdi. Gol pozisyonu
öncesi Vlaoviç’i düşürmeyen Alpay
Özalan’a da Fair Play ödülünü…
İkinci maçta rakip güçlü Portekiz’di.
Fernando Couto’nun 66. dakikadaki
golü millîlerimizi turnuva dışına
itti. Grubun son maçında, son
şampiyon Danimarka’ya 3-0 mağlup
olan millîler gol atamadan ve puan
alamadan yurda döndü.

2000’de çeyrek fİnaldeyİz
Bir sonraki turnuvaya Mustafa
Denizli yönetiminde hazırlanan Millî
Takımımızın grubunda son şampiyon
Almanya, Kuzey İrlanda, Finlandiya
ve Moldova vardı. Millî Takım, Kuzey
İrlanda ve Almanya’yı mağlup ettikten
sonra Finlandiya’ya yenilerek bir şok
yaşadı. Fakat bu mağlubiyet grubun
tek yenilgisiydi. Millîler Finlandiya’yı
deplasmanda 2-0 geriye düşmelerine

rağmen 4-2 mağlup edip, Berlin’de
Almanya’yla berabere kalarak grubu
ikinci sırada bitirdi ve play-off hakkı
kazandı. Eleme maçındaki rakip
İrlanda’ydı. Deplasmanda 1-1’lik
beraberlik, iç sahada ise 0-0’lık sonuç
millîlerimizi Hollanda ve Belçika
ortaklığında düzenlenen Avrupa
Şampiyonası’na taşıdı.
Avrupa Şampiyonası grubundaki
rakiplerimiz İtalya, İsveç ve
Belçika’ydı. İlk maçta rakip güçlü
İtalya’ydı ve 52’de Conte’nin golüyle
geri düşen millîlerimiz, 62’de Okan
Buruk’la skoru eşitledi. Bu Avrupa
Şampiyonası tarihimizin ilk golüydü.
Fakat 70’te biraz ağır bir hakem
kararıyla Filippo Inzaghi penaltıdan
İtalya’ya üç puanı getiren golü attı.
İkinci maçta İsveç’le karşılaştık ve çok
sıkıcı geçen maç 0-0 sona erdi. Bu da
şampiyona tarihindeki ilk puanımız
anlamına geliyordu. Son maçta ev
sahibi Belçika’ya bir sürpriz yapmak
Türkiye
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için sahaya çıkan Millî Takım bunu
başardı. Hakan Şükür’ün havada asılı
kalarak attığı gol ve yine Şükür’ün 70.
dakikadaki golü, Millî Takımımızın
Avrupa Şampiyonaları tarihindeki ilk
çeyrek finalini müjdeliyordu.
Çeyrek finaldeki rakibimiz
Portekiz’di. Alpay Özalan maçın
henüz 26. dakikasında kırmızı kart
gördü ve takımı 10 kişi bıraktı. 44’te
ise Nuno Gomes’in golü geldi. Bu
golün hemen ardından Arif Erdem
penaltıdan yararlanamadı. Nuno
Gomes ikinci yarıda bir gol daha
bularak Portekiz’i yarı finale taşıdı.
2004 Avrupa Şampiyonası
elemelerine Dünya Kupası
üçüncülüğünün verdiği rahatlıkla
gelen Milli Takım, İngiltere,
Makedonya, Liechtenstein ve
Slovakya ile aynı gruba düşmüştü.
İyi performans sergileyen Millî
Takım, İngiltere’ye karşı gol orucunu
bozamayınca grubu ikinci sırada
bitirdi ve eleme maçı oynamaya hak
kazandı. Rakip Letonya’ydı.

Riga’nın soğuğunda ve buz tutmuş
zeminde Letonya 1-0 kazanmayı
bildi. Dört gün sonra oynanacak
rövanşta Millî Takımımızın tura
yetecek bir skor elde edeceğinden
herkes emindi. Nitekim İlhan
Mansız ve Hakan Şükür’ün golleri
dakika 65’te Millî Takımımızın
Portekiz’e gideceğini gösteriyordu.
Fakat art arda gelen iki Letonya golü
skoru eşitledi ve Millîler iki katılımın
ardından 2004 turnuvasını boş
geçti. 2004 Avrupa Şampiyonası'nı
kazanan takım ise komşumuz
Yunanistan Milli Takımı oldu.

2008 gururumuz
2006 Dünya Kupası’na katılamayan
Millî Takımımız, 2008 Avrupa
Şampiyonası elemelerinde Malta,
Norveç, Yunanistan, Macaristan ve
Bosna-Hersek’le aynı gruba düştü.
Millîlerimiz ilk üç iç saha maçını
FIFA’dan alınan ceza nedeniyle
tarafsız sahada ve seyircisiz oynadı.
Gruba iyi başlayan takımımız, bu
başlangıcı Yunanistan’ı deplasmanda
4-1 mağlup ederek taçlandırmasına
rağmen bir dönem form kaybı yaşadı
ve gruptan çıkma şansını zora soktu.
Malta ve Moldova deplasmanlarında
alınan beraberlikler, Bosna-Hersek
ve Yunanistan mağlubiyetlerinin
ardından millîler son iki grup maçında
Norveç’i deplasmanda yenik duruma
düştüğü maçta 2-1 mağlup etti,
hemen ardından oynanan maçta ise
Bosna-Hersek’i mağlup eden Millî
Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası’na
katılma hakkını kazandı.
İsviçre ve Avusturya’nın düzenlediği
2008 Avrupa Şampiyonası’nda Fatih
Terim yönetimindeki Millî Takım’ın
grubunda İsviçre, Portekiz ve Çek
Cumhuriyeti yer alıyordu. İlk grup
maçında Portekiz’e 2-0 mağlup olan
Millî Takım, ikinci maçtan en kötü
bir beraberlik çıkartmak zorundaydı
ve rakip ev sahibi İsviçre’ydi. Yoğun
yağış altında başlayan maçta Hakan
Yakın, İsviçre’yi öne geçirdi. İkinci
yarı toparlanan Millî Takım, Semih
Şentürk’ün kafa golüyle skoru eşitledi
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ve son dakikalarda Arda Turan’ın
uzak mesafeli şutuyla çok önemli bir
üç puan aldı. Son maçta rakip Çek
Cumhuriyeti’ydi ve gruptan çıkmak
için galibiyet gerekliydi.
Futbol tarihinin en ilginç
akşamlarından birisinde Türkiye,
Stade de Geneve’de müthiş bir
geri dönüşe imza attı. 2-0 mağlup
duruma düşen Millî Takım, 75’te
Arda Turan’la farkı bire indirdi.
88’de Petr Cech’in elinden kaçırdığı
topta skoru Nihat Kahveci eşitledi.
Nihat bu golden hemen sonra Hamit
Altıntop’un ara pasıyla skoru 3-2’ye
getirdi. Millî Takım bu golle tarihinde
bir kez daha Avrupa Şampiyonası
çeyrek finaline yükseliyordu. Son
dakikalarda Volkan Demirel’in
gördüğü kırmızı kart ise maça ayrı bir
heyecan katmıştı.
Çeyrek finaldeki rakip Hırvatistan’dı.
İngiltere’yi eleme başarısı göstererek
Avrupa Şampiyonası’na katılan
Hırvatlarla oynanan maçın normal
süresi 0-0 sona ererken uzatmaların
son dakikası fırtına gibi geçti.
Klasnic’in 119. dakikadaki golüne
uzatmaların da uzatmasında Semih
Şentürk ceza sahasının hemen
içinden müthiş bir vuruşla cevap
verdi ve maç penaltı atışlarına gitti.
Penaltılarda Rüştü Reçber sahneye
çıktı. Millîlerimiz tüm penaltıları
filelerle buluşturdu ve 3-1’lik skorla
tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Yarı finalde karşımızda Almanya
vardı. Son Dünya Kupası üçüncüsü
Alman Millî Takımı karşısına sakatlar
ve cezalı oyuncular nedeniyle
çok eksik bir kadroyla çıkan
ay-yıldızlılar, maça hızlı başladı.
Uğur Boral’ın 23. dakikadaki golüne
Schweinsteiger 26’da cevap verdi.
80’de Klose kafa golüyle Almanya’yı
öne geçirdi ama Semih Şentürk
86’da skora dengeyi getirdi. Maçın
son dakikalarında Philip Lahm’ın
golü Almanya’yı finale taşırken, son
dakika golleriyle yarı finale gelen
Millî Takımımız yine bir son dakika
golüyle finali kaçırıyordu.

With the new Business Class Concept
Culinary delights, great entertainment, a privileged service
experience and much more… We take you to more than
160 cities all around the world. We are Turkish Airlines,
we are globally yours.
turkishairlines.com | +90 212 444 0 849

Sorumlu Yardımcı
Oğuz Çetin

Teknik Direktör

1963 yılında Sapanca’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi mezunu. Futbola
Almanya’da başladı ve 19 yıl profesyonel futbol
oynadı. Türkiye’de Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarını giydi. 8 yıl oynayıp kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı
Kupası, 2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım formasını 70 kez giyerken, 33 kez kaptanlık bandını taktı, 3 gol attı. 2000 yılında
Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak mesleğe adım attıktan sonra 2002’de
takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Diyarbakırspor’da teknik direktörlük yaptı. 2006’da Millî Takım Antrenörü oldu. 2010’da ise A Millî Takım Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi.

Guus Hiddink
1946’da Hollanda’nın Varsseveld
kentinde doğdu. 1967’de De
Graafschap’ta başladığı profesyonel
futbolculuk kariyerinde ülkesinde PSV,
NEC Nijmegen, ABD’de Washington
Diplomats ve San Jose Earthquakes
formalarını giydi. Futbolu 1982’de
De Graafschap’ta bırakırken aynı takımda yardımcı antrenörlüğe başladı.
1984 yılında antrenör olarak geçtiği
PSV’de 1986’da teknik direktörlüğe
yükseldi ve 4 sezonda 4 lig, 3 kupa,
1 de Şampiyon Kulüpler Kupası kazandı. Fenerbahçe, Real Madrid,
Real Betis, ikinci kez PSV ve Chelsea
görev yaptığı kulüp takımları oldu.
Real Madrid’le Kıtalararası Kupa’yı,
Chelsea ile FA Cup’ı kazandı. İkinci
PSV döneminde 3 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 1995’te başına geçtiği Hollanda Milli Takımı’yla Euro
1996’da çeyrek final, 1998 Dünya
Kupası’nda yarı final gördü. 2002
Dünya Kupası’nda Güney Kore ile
yarı final oynadı. Avustralya’yı 2006
FIFA Dünya Kupası finallerine ve ikinci tura taşıdı. Euro 2008’de Rusya’yı
tarihinde ilk kez yarı finale ulaştırdı.
TFF ile 17 Şubat 2010’da anlaştı, 1
Ağustos 2010’da Milli Takım’daki görevine resmen başladı.

Antrenör
Engin İpekoğlu
1961 yılında İzmir’de doğdu. Futbola Avusturya’nın
Prater SV kulübünde başladı. 1982 yılında
Sakaryaspor’a transfer oldu. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe’de forma giydi ve futbolu Çanakkale Dardanelspor’da bıraktı. Beşiktaş’ta 2,
Fenerbahçe’de ise 1 lig şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım’ın kalesini
32 kez korudu. 2000 yılında Fenerbahçe’de futbol kariyerine son verdi.
2006’da Bursaspor’da önce antrenör, ardından da teknik direktör oldu.
2007’de Karşıyaka’nın Teknik Direktörlüğüne getirildi. 2008’in sonunda
sezonun bitmesine 4 hafta kala işbaşı yaptığı Kocaelispor’u Süper Lig’e
taşıdı. Daha sonra bir süre Sarkaryaspor’da görev aldı. Bu yıl içinde A Millî
Takım Antrenörlüğüne getirildi.

Antrenör
Fuat Usta
3 Temmuz 1972’de Samsun’da doğdu. Futbol kariyerinin büyük bir bölümünü Hollanda’da geçirdi. Fortuna Sittard, Cambuur, Sparta Rotterdam ve
MVV Maastricht takımlarında forma giydi. Bir dönem Türkiye’ye gelerek Beşiktaş formasını da giydi.
Hollanda’nın dışında Finlandiya’nın FC Jokerit ve Japonya’nın Omiya Ardija
takımlarında da oynadı. 2006-07 sezonunda Hollanda’nın Fortuna Sittard
ekibinde profesyonel oyunculuk hayatını noktaladı. Aynı yıl bu takımda yardımcı antrenörlük yapmaya başladı ve 2010 yılında Millî Takım’ın yeni yapılanmasında Guus Hiddink’in yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Türkiye

Belçika

15

e
k
i
l
h
e
t
l
Ası
a
y
r
u
t
s
u
v
A
e
v
a
Belçik

iyle vazgeçilmez oyuncular
Bundesliga’da istikrarlı çizgis
ıyla
kalburüstü takımlarda başar
arasında yer alıyor ve yıllardır
da
yıldızlı takımın geniş kadrosun
forma giyiyor. Her daim ayı
sın
ığı için sınırlı kalan katkı
yer alsa da banko oynayamad
ak istiyor. Türk futbolunun
yeni dönemde zirveye taşım
ğinin
oynarken sıkıntı çekmeyece
Almanya gibi rakiplere karşı
urya gibi takımlara karşı çok
altını çiziyor ve Belçika, Avust
rektiğini vurguluyor.
daha dikkatli oynanması ge
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Almanya’ya baktığımızda, özellikle
son yıllarda çok sayıda Türk
oyuncunun yetiştiğini görüyoruz.
Bu oyuncuların çoğu da bizim Millî
Takımımızın altyapısını oluşturuyor.
2-3 milyonluk gurbetçi topluluğundan
bu kadar fazla sayıda kaliteli oyuncu
çıkmasını nasıl açıklayabilirsin?
Burada çok farklı faktörler rol
oynuyor. Bir kere hayat şartları
çok farklı. Kendimden biliyorum,
17 yaşımızda Milli Takımlar için
Türkiye’ye geldiğimizde, sadece
futbolcu olmanın birçok kapıyı
açtığını, hayatı kolaylaştırdığını
gördük. Çoğu kişi sadece futbolcu
olduğunuz için bir dediğinizi iki
etmiyor. Ve biz bu yaptıklarımızla
aslında kendimize zarar
verdiğimizin çoğu zaman farkında
değiliz. Ama Almanya’da durum
çok farklı. Mantalite de futbola
bakış tarzı da değişik. Kaliteleri
Türk futbolcularına göre sınırlı olsa
da Almanların daha fazla başarı
elde ettiklerini görüyorsunuz.
Almanya’daki Türk oyuncularına
gelince, mantalite olarak Almanlar

gibi davrandıkları için onlar da
daha başarılı oluyor. Boşu boşuna
Almancı demiyorlar yani.

Euro 2012 elemelerinde Almanya ile
aynı gruptayız… Bu eşleşmede hangi
takımı avantajlı görüyorsun?

Millî Takım’da çok verimli olduğun
söylenemez. Bu senin suçun değil
belki, çünkü hiçbir zaman banko
oyuncu olarak düşünülmedin ve Euro
2008 kadrosunda da yer alamadın.
Bunun nedenleri neydi sana göre?

Biz daha avantajlıyız bence. Çünkü
Berlin’deki maçı da biz sanki
Türkiye’deymiş gibi oynayacağız.

Zaten uzunca bir süre takımın başında
Fatih Hoca vardı. Belki bir başka
teknik adam bu süreçte beni tercih de
edebilirdi. Ancak ben asıl meselenin
futbola bakış tarzıyla ilgili olduğunu
düşünüyorum. Biz daha çok topla
oynamayı sevdiğimiz için bireysel
oynayan, çalım atan oyuncuları
tercih ediyoruz. Ben de bu nedenle
Millî Takım’da gerçek performansımı
gösteremedim. Ancak her teknik adam
başarıya giden yolda kendi inandığı
biçimde yürüyor. Bu nedenle Fatih
Hocanın planlarında o kadar önemli
bir rol oynamadım. Ancak önemli
olan Millî Takım’ın başarılı olması.
Umarım gelecek senelerde ben de Millî
Takımımız da daha başarılı oluruz.

Sence sadece seyirci avantajı yeterli
olabilir mi? Sonuçta Almanya
2010 Dünya Kupası’nın en başarılı
takımlarından birisiydi.
Almanya gerçekten de takım
savunmasını çok iyi yapıyor. Tüm
oyuncuları bir hedefe inanıyor ve o
yolda devam ediyorlar. Gerçekten
de çok başarılı bir Dünya Kupası
geçirdiler. Ama ben eminim ki bir-iki
ufak detayı değiştirir ve geçmişteki
hatalarımızı tekrarlamazsak Almanya’yı
da geçebiliriz.
Nedir bu basit hatalar ve
değiştirmemiz gereken detaylar?
Benim görevim olmadığı için bu
soruyu hocamıza sormanız gerekir.

Türkiye
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Elbette doğru söylüyorsun ama
sonuçta sen de bu takımın bir
parçasısın ve gördüğün eksikleri
söyleyebilirsin. Mesela Arda ile
yaptığım röportajda, “Taçtan gol
yiyoruz” diye bir tespitte bulunmuş
ve kolay gol yeme hastalığımıza
dikkat çekmişti.
Oyun ne durumda olursa olsun bu
kalitedeki oyuncuların kontrolünü
kaybetmemesi gerekiyor. Kendimize
hâkim olmamız lâzım. Eğer
sinirlenirseniz, ne kadar iyi olursanız
olun, öfkeniz aklınızın önüne geçiyor.
Bir de çok kolay sarsılabiliyoruz.
Ne kadar iyi oyuncu olduğumuzu
bilmemize rağmen işler iki hafta
iyi gitmezse negatif düşünmeye ve
kendi kalitemizden şüphe duymaya
başlıyoruz. Bu da oyuncuyu ve takımı
olumsuz etkileyebiliyor.
Türkiye yerine Almanya’yı tercih
eden Mesut Özil’in oyunculuğunu
nasıl değerlendiriyorsun?
Biz Mesut’la aynı şehirde doğup
büyüdük. Schalke’de 17 yaşında
A takıma çıktı, beraberdik yani. İlk
günden itibaren farklı bir oyuncu
olduğunu göstermişti. Topu çok iyi
süren, sol ayağını çok iyi kullanan ve
çok akıllı bir oyuncu.
Hiddink’le yeni bir döneme başladık.
Hollandalı teknik adamın Millî
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Takımımıza ve futbolumuza neler
katacağını düşünüyorsun?
Hiddink çok büyük bir tecrübeye
sahip. Çalıştırdığı millî takımlar da
ortada. Her gittiği yerde de dışarıdan
gördüğümüz kadarıyla başarılı oldu.
Umarım burada da felsefesini ve
vizyonunu ortaya koyup başarılı olur.
Dünyanın dört bir yanında çalışmış
ve farklı kültürlerden insanlarla
sağlıklı iletişim kurmuş birisi olarak
burada da kendisini kolaylıkla ifade
edebileceğini düşünüyorum. İlk
izlenimimle şunu söyleyebilirim, bizi
çok güzel günler bekliyor.
Biz grupta hep Almanya’yı
kendimize rakip görüyoruz ama bir
de Belçika ve Avusturya gibi hedefi
en azından ikincilik olan takımlar
var değil mi?
Benim de söylemek istediğim bu
zaten. Biz Almanya’ya karşı kesinlikle
süper oynarız, bundan kuşkum
yok. Ama mesele Belçika veya
Avusturya’ya karşı oynamakta. İşte
balans konusu burada ortaya çıkıyor.
Almanya’nın oluşturduğu fark da
burada. En önemli faktör kendimizin
ne yapabileceğimizin farkında olmak.
Almanlar bunun farkında. Takım
olarak iyi çalışmaları gerekiyor, çünkü
bireysel açıdan o kadar güçlü değiller.
Fiziksel olarak her zaman en üst

düzeyde olmaları gerekiyor. Ve bunun
farkında olduklarını da her seferinde
kanıtlıyorlar. İşte Dünya Kupası’nda
Arjantin’i pozisyon vermeden 4-0
yendiler. Çünkü bilinçli hareket
ediyorlar. Topu çok iyi sektirmek
ya da müthiş çalımlar atmak gibi
meziyetleri yok. Arjantinliler ise
bunların hepsini yapabiliyor. Ancak
iş topu kaybettiğinizde ne yaptığınıza
kilitleniyor. Siz topu kaybettiğinizde
arkadaşlarınıza yardım etmiyorsanız
başarılı olamazsınız. Alman Millî
Takımı’ndaki oyuncuları çok yakından
tanıyorum ve nasıl bir çabayla
çalıştıklarını, futbola nasıl baktıklarını
görüyorum. İyi günlerinde, kötü
günlerinde nasıl hareket ettiklerini
gözlemliyorum. Asla dağılmıyorlar.
Alman takımında Dünya Kupası
sırasında en çok hangi oyuncuları
beğendin?
Bence Schweinsteinger inanılmaz
bir sezon geçirdi. Sadece Dünya
Kupası’nda değil, Bayern’de de
müthiş bir performans gösterdi.
Mesut’un futbol oynayış tarzı zaten
çok hoşuma gidiyor. Klose de
çok farklı bir oyuncu. Geçtiğimiz
sezon ligde 1-2 golü varken Dünya
Kupası’nda 6 maçta 4 gol attı.
Elemelerde de en golcü oyuncu
oydu. Demek ki Alman Millî
Takımı’nda ona o güveni veriyorlar.

Gurur
kaynağı
bir stat
B

ugün modern Fenerbahçe
Şükrü Saracoğlu
Stadyumu’nun tüm
ihtişamıyla yükseldiği arazi,
geçmişte “Papazın Çayırı” adıyla
yıllar boyu futbol karşılaşmalarına
ev sahipliği yapmıştı.
1908’in Temmuz’unda Osmanlı
Sultanı II. Abdülhamit tarafından
yıllık 30 altın kira karşılığında
Union Club’a kiralanan arazinin
çevresi tahta perdeyle çevrildi
ve bir de lokal inşa edildi. Bu
faaliyet 3 bin altına mal olmuştu.
Ancak futbola olan ilginin azlığı,
kiranın karşılanamamasına
neden oluyordu. Saha 1909’da 1
yıllığına Fenerbahçe Kulübü’ne
kiralandı. Dünya Savaşı’nın patlak
vermesi üzerine İngilizler düşman
konumuna geçince sahipsiz kalan
Union Club’a, 1915’te Kara Kemal
tarafından el konuldu ve ismi İttihat
Spor Kulübü olarak değiştirildi. Basri
Bay isimli bir kişinin işletmeciliğine
bırakılan, yeni ismiyle İttihat
Spor Sahası, İstanbul’un işgal
devri ortalarına kadar tüm sportif
faaliyetlerin yeri oldu. 1929’da saha
Fenerbahçe tarafından kiralandı ve
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tekrar hizmete girdi. Aynı gün ismi
Fenerbahçe Stadı olarak değiştirildi.
30 Eylül 1931’de yapılan inşaatla
stadın dışarısıyla ilişkisi kesildi ve
13 Mayıs 1932’de törenle açılışı
yapıldı. Fenerbahçe’nin Kuşdili’nde
bulunan lokalinin yanması
sonrasında, kiracısı olduğu stadı
satın almaya karar vermesi, modern
stadyumun temel taşlarını oluşturdu.
Şükrü Saracoğlu ve Kemal Onan’ın
gayretleriyle, 36 bin metrekarelik
bu alan ve içinde bulunan bina,
27 Mayıs 1933’te Fenerbahçe
Kulübü’nün malı oldu. İzleyen
tarihlerde, 25’er metrelik iki kapalı
tribün 50’şer metreye uzatıldı. Lokal
olarak kullanılan binanın çatısı
yenilendi. Büfe, soyunma odaları
ve duşlar eklendi. Futbola İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra artan
ilgi, İstanbul’a bir büyük stat daha
yapılmasını gerektirdi. Bu bağlamda
bugün Beşiktaş İnönü Stadyumu
adındaki Mithatpaşa Stadı’nın
yapımına başlandı.
Aynı dönemde Fenerbahçe de kendi
stadının büyütülmesi ihtiyacını
hissetti. 6 Ağustos 1948’de temeli

atılan inşaat 6 ay sürdü ve bitirilen
tribünlerin açılışı Vali Lütfü Kırdar
tarafından 13 Şubat 1949’da yapıldı.
Yeni Fenerbahçe Stadı 25 bin kişi
kapasiteli modern bir stattı ve aynı
dönemde Türkiye’deki en yüksek
kapasiteli stat olmuştu. İkinci büyük
stat olan Mithatpaşa’nın kapasitesi
ise 15 bin kişiydi.
Ancak 1960’lı yıllarda yeniden
yenilenerek kapasitesi 60 bin
kişiye çıkartılmak istenen stadın
inşaatı ciddi biçimde uzadı. Öyle
ki, 1965’te başlanan inşaat ancak
1982 yılında tamamlanabilmişti. 19
Eylül 1982 tarihinde Altay maçıyla
yeniden açılan stat 33 bin kişilikti.
1995 yılında UEFA’nın statların
koltuklandırılmasını istemesi
üzerine kapasite 28 bine düştü.
Stadın kaderi, Aziz Yıldırım’ın 1998
yılında Fenerbahçe Başkanlığı’na
seçilmesiyle değişti. İlk iş olarak
stadın isminin Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu olarak değiştirilmesini
sağlayan Yıldırım, “yeni açık” diye
bilinen Kurbağalıdere tarafındaki
tribünün yıkımıyla inşaatı başlattı.
Bu tribünün yıkılmasından sonra
yönetim, yapım için sponsor

Bugünkü Türkiye-Belçika maçına
sahne olacak Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu Stadı, hâlihazırda
Türkiye’nin en modern futbol
statlarından biri. Aziz Yıldırım’ın
Fenerbahçe Başkanlığına
seçilmesinin ardından tribünleri
bölüm bölüm yıkılarak yeniden
inşa edilen stadın üstü tamamen
kapatıldı, kapasitesi 50 bin kişiye
yükseltildi. Yeni haliyle müthiş bir
akustiğe ve atmosfere sahip olan
stat, locaları, koltukları ve altyapı
hizmetleriyle gerçek anlamda
Avrupai bir havaya büründü.

arayışına girdi. Migros’la yapılan
anlaşmaya göre tribün bu firma
tarafından yaptırılacak, yapılacak
binanın alt katında açılacak mağaza
Migros tarafından işletilecek, ancak
satışlardan belli bir pay da kulübe
aktarılacaktı. 1999-2000 sezonunda
başlayan tribün inşaatı, liglerin tatile
girmesiyle hızlandı ve 2000-01
sezonunda Fenerbahçe’nin evinde
oynadığı ilk maç olan İstanbulspor
karşılaşmasına yetiştirildi. Stat
kapasitesi bu maçta 30 bin kişiye
yükselmişti.
Aynı sezon içinde diğer tribünün
de yıkılma işlemi başladı. Bu sefer
sponsor olarak Telsim’le anlaşıldı.
Buna göre, inşaat Mayıs ayına kadar
bitirilecek, giriş ve birinci kattaki
mağazaların kullanım hakkı 8
yıllığına Telsim’e verilecekti. Bu süre
bitiminde ise Fenerbahçe Yönetimi
bu binaya taşınacaktı. İnşaat hızlı
bir şekilde tamamlanarak 6 Mayıs
2001’de Galatasaray’la oynanan lig
maçına yetiştirildi. Bu karşılaşmada
İstanbul seyirci ve hâsılat rekoru
kırıldı.
Yeni projeye göre stadın tamamının
üstü kapatılacak, sütun yerine,

tribünleri birleştiren yerlere 4
adet kule dikilecek ve çatı bu
kuleler üzerine oturtulacaktı.
Üstünün tamamen kapanması ve
futbol sahasının etrafındaki koşu
pistinin kaldırılması sayesinde
akustik düzelecek ve inanılmaz
bir atmosfer sağlanacaktı.
2002-2003 sezonunun ilk yarısında
kale arkalarında tribünlerin üstü
kapatıldı. Numaralı tribünün yıkımı
ve yeniden inşa edilmesi ertelendi.
2005’te numaralı tribün süratle
yıkılarak yerine 8-9 ay gibi kısa
sürede yeni tribün inşaatı yapıldı.
Bu yeni tribünün ismi “Fenerium”
oldu. Bugün bütün bölümleriyle
Fenerbahçe taraftarının yanı sıra
milli maçlarımıza da hizmet veren
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Stadyumu hem sarı-lacivertli
kulübün hem de ülke futbolunun
gurur kaynağı sayılıyor.
Stat, 105’e 68 metrelik çim
zemini, tamamı kapalı 50 bin 530
kişi kapasiteli tribünleri, 90 adet
VIP locası, son derece modern
soyunma odaları ve mükemmel dış
aydınlatmasıyla gece maçlarında
pırıl pırıl parlıyor.

Maçın Hakemi
Damir Skomina
Sloven hakem 5 Ağustos
1976 doğumlu, 1.84
boyunda, 83 kilo.
Adriyatik kıyısındaki
Koper’de yaşıyor,
turizm organizatörlüğü yapıyor, İngilizce
ve İtalyanca biliyor.
2003’ten bu yana FIFA kokartı takıyor. 21
Şubat 2008’de Galatasaray’ın deplasmanda Bayer Leverkusen’le karşılaştığı UEFA
Kupası 3. tur rövanş maçında da düdük
çalan Sloven hakemin bugüne kadar
yönettiği önemli müsabakalar arasında,
Hollanda ile Sırbistan arasında oynanan
2007 UEFA U21 finali ve 2008 Pekin
Olimpiyatları çeyrek finali yer alıyor. Euro
2008’de de dördüncü hakem olarak görev yapan Skomina, uluslararası arenada
en son geçtiğimiz ay Auxerre ile Zenit
arasında oynanan Şampiyonlar Ligi playoff rövanş karşılaşmasında düdük çaldı.
Yardımcı Hakemler
Marko Stancin, Primoz Arhar
Dördüncü Hakem
Darko Ceferin

Türkiye

Belçika

21

Onur Kıvrak
Sinan Bolat
Cenk Gönen
Gökhan Gönül
Sabri Sarıoğlu
Ömer Erdoğan
Servet Çetin

(Trabzonspor A.Ş, 01.1.1988-Manisa, 1 maç)
(Standard Liege, 03.9.1988-Belçika)
(Beşiktaş A.Ş, 21.02.1988-İzmir)
(Fenerbahçe, 04.01.1985-Samsun, 18 maç)
(Galatasaray A.Ş, 26.07.1984-Samsun, 32 maç, 1 gol)
(Bursaspor, 03.05.1977- Kassel)
(Galatasaray A.Ş, 17.03.1981-Iğdır, 48 maç, 3 gol)

İbrahim Toraman
Gökhan Zan
Hakan Kadir Balta
İsmail Köybaşı
Hamit Altıntop
Kazım Kazım
Mehmet Aurelio

(Beşiktaş A.Ş, 20.11.1981-Sivas, 29 maç, 1 gol)
(Galatasaray A.Ş, 07.99.1981-Antakya, 33 maç)
(Galatasaray A.Ş, 23.03.1983-Berlin, 25 maç, 1 gol)
(Beşiktaş A.Ş, 10.07.1989-İskenderun, 5 maç)
(Bayern Münih, 08.12.1982-Almanya, 57 maç, 5 gol)
(Fenerbahçe, 26.08.1986-Londra, 26 maç)
(Real Betis, 15.12.1977-Rio De Janeiro, 33 maç, 2 gol)

Selçuk Şahin
Emre Belözoğlu
Nuri Şahin
Selçuk İnan
Arda Turan
Özer Hurmacı
Tuncay Şanlı

(Fenerbahçe, 31.01.1981-Tunceli, 19 maç)
(Fenerbahçe, 07.09.1980-İstanbul, 70 maç, 7 gol)
(B. Dortmunt, 05.09.1988-Ludenscheid, 23 maç, 1 gol)
(Trabzonspor A.Ş, 10.02.1985-İskenderun, 5 maç)
(Galatasaray A.Ş, 30.01.1987-İstanbul, 40 maç, 9 gol)
(Fenerbahçe, 20.11.1986-Almanya)
(Stoke City, 16.01.1982-Sakarya, 76 maç, 22 gol)

Semih Şentürk
Sercan Yıldırım
Nihat Kahveci
Halil Altıntop

(Fenerbahçe, 29.04.1983-İzmir, 22 maç, 8 gol)
(Bursaspor, 05.04.1990-Bursa, 8 maç, 2 gol)
(Beşiktaş A.Ş, 23.11.1979-İstanbul, 66 maç, 18 gol)
(E. Frankfurt, 08.12.1982-Almanya, 33 maç, 8 gol)
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elçika futbolu deyince
aklınıza ne gelir? Yakın
zamanda Galatasaray’ı
çalıştırmış Erik Gerets belki ilk
akla gelecek isimdir. Olimpiyatları
yakından takip edenleriniz Belçika
Olimpik Takımı’nın Pekin 2008’de
yarı final oynadığını hatırlar. Biraz
geçmişe giderek Trabzonspor’da da
oynamış Jean Marie Pfaff’ı, onunla

korku salan, fiziğe dayanan bir
oyun anlayışıyla oynardı ve
yıldızlarının yaratıcı özelliklerini
de kullanarak Avrupa’nın sayılan
futbol ülkelerinden birisi olmuştu.
Kendilerinden daha üstün takımlar
karşısında pes etmeyen savaşçı
oyun, daha zayıf ülkeler karşısında
nedense ortadan kaybolur ve bu
dengesizlik Belçika’nın daha büyük

Gazeteci Pierre Walckiers, 1906
yılında oynanan ve Belçika’nın
3-2 kazandığı Hollanda maçı
sonrası takıma “Kırmızı Şeytanlar”
lakabını verdi. Bu lakap günümüzde
de kullanılmaktadır. 1960’larda
Anderlecht’in Teknik Direktörlüğünü
yapan Pierre Sinibaldi’nin
geliştirdiği ofsayt tuzağı da çok uzun
bir süre Belçika’nın kulüp ve milli

aynı dönemde yıldızı parlayan
Enzo Scifo’yu, Jan Ceulemans’ı
hatırlayabilirsiniz. Fakat uzunca
bir süredir Türkiye Millî Takımı’nın
maçlarını yakından takip
ediyorsanız, Belçika bizim için 1998
Dünya Kupası hayalimize nokta
koyan takım olmuştur bir tarafta.
Diğer tarafta ise ev sahipliği yaptığı
2000 Avrupa Şampiyonası’nda
gruptaki son maçta 2-0 mağlup
ederek elediğimiz ev sahibidir. Hani
Hakan Şükür’ün kaleci De Wilde’in
ellerinden bile yukarıya sıçrayarak
attığı golle.

başarılara ulaşmasını engellerdi.
Fakat bu dönemle ilgili yazmadan
önce geçmişe, Belçika futbolunun
köklerine dönmemiz gerek.

takımlarının özelliklerinden birisi
olagelmişti.

Belçika her zaman için zorlu
bir rakip olarak görülen bir
takımdı. Özellikle 1980’le 1998
arasındaki dönemde rakiplerine

Belçika’da futbol tüm dünyada
olduğu gibi 1800’lerin sonunda
başladı. Belçika Milli Takımı ise
ilk resmi maçına 1 Mayıs 1904’te
çıktı. Fransa’yla oynanan bu maç
3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Daha önce de maçlar oynayan
Belçika Milli Takımı’nın bu
karşılaşmalarında İngiliz futbolcular
da milli takım forması giyiyorlardı
ve o dönem milli takım bir komite
tarafından seçiliyordu. İngiliz
futbolcuların varlığı, daha sonra bu
müsabakaların milli maç statüsünde
sayılmamasına neden oldu.

Millî Takım düzeyinde 1972
yılındaki Avrupa üçüncülüğü
dışında 1980 yılına kadar ortalama
bir performans sergileyen, bu
dönemde katıldığı Dünya Kupası
ve Avrupa Şampiyonaları’nda
çok da göz alıcı skorlar elde
edemeyen Belçika’nın asıl yükselişi
1980 Avrupa Şampiyonası’nda
başladı. O dönem takımın
Teknik Direktörlüğünü Guy Thys
üstleniyordu ve Belçika onun
yönetiminde 100’den fazla milli
maç oynadı. Belçika Milli Takımı
1980 Avrupa Şampiyonası’nda
final oynayıp Batı Almanya’ya 2-1
kaybederken bunun 1972’deki tek
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Belçika’nın şansı Euro 2000’de
Hollanda’yla birlikte düzenledikleri
Avrupa Şampiyonası sayesinde
döndü. Fakat bu kez de karşılarında
Türkiye’yi buldular. Kazananın
gruptan çıkacağı eleme maçında
Millî Takımımıza Hakan Şükür’ün
iki golüyle kaybeden Belçika, ev
sahipliği yaptığı turnuvaya ilk turda
veda etti.

Teknik
Direktör
Georges Leekens

Yakın bir tanıdık
18 Mayıs 1949 doğumlu Leekens, son dönemde sık sık teknik
adam değişikliği yaşayan Belçika Millî Takımı’nın başına 61 yaşın
tecrübesiyle 11 Mayıs 2010 tarihinde getirildi. Takımı Euro 2012
finallerine katılma hedefiyle işbaşına getirilen Leekens’in sözleşmesi
de 2012 yılına kadar imzalandı. Profesyonel futbolla 1969’da Dessel
Sport formasıyla tanışan Belçikalı, 1970-72 arasında Crossing Club
formasını giydikten sonra 1972’de Club Brugge’e transfer oldu. Futbol
kariyerinin en iyi dönemlerini 1981’e kadar bu kulüpte yaşadı ve
3 defa da millî oldu. Futbolu 1981-84 arasında formasını giydiği
Sint Niklase’ta bıraktı. Aynı yıl Cercle Brugge’de teknik direktörlüğe
başlayan Leekens, sırasıyla Anderlecht, KV Kortrijk, Club Brugge,
KV Mechelen, Trabzonspor, Cercle Brugge, Charleroi, Excelsior
Mouscron, Belçika Millî Takımı, KSC Lokeren, Roda JC, Cezayir Millî
Takımı, Excelsior Mouscron, K.A.A. Gent, KSC Lokeren, Al-Hilal
S. F.C., K.V. Kortrijk’i çalıştırdıktan sonra ikinci kez Belçika Millî
Takımı’nın başına getirildi. Türk futbolseverlerin 1993-94 sezonunda
Trabzonspor Teknik Direktörü olarak yakından tanıdığı Leekens,
bakalım genç Belçika’yı Euro 2012 finallerine taşıyabilecek mi?
seferlik sıçramaya benzeyeceğini
düşünenler fena halde yanıldı.
1982 Dünya Kupası’na Arjantin
galibiyetiyle başlayan Belçika,
ikinci turda turnuvaya veda etti.
1984 Avrupa Şampiyonası’na da
katılan ama gruptan çıkamayan
Belçika Milli Takımı, 1986 Dünya
Kupası’nda bu turnuvadaki en
büyük başarısını kazandı.
Gruptan çıkma başarısını gösteren
Belçika, turnuvanın favorilerinden
Sovyetler Birliği’ni uzatmalarda
mağlup ederken, bir sonraki
turda İspanya’yı geçti. Yarı finalde
şampiyon Arjantin’e mağlup olan
Kırmızı Şeytanlar, üçüncülük
maçında da Fransa’ya kaybetti.
1988 Avrupa Şampiyonası’na
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katılma hakkını kazanamayan
Belçika, 1990 Dünya Kupası’nda
çok iyi bir performans göstermesine
rağmen ikinci turda şanssız bir
biçimde elendi. David Platt’ın son
saniye golü Belçika’nın hayallerini
yıkarken, takımın maestrosu Enzo
Scifo turnuvanın en iyi ikinci
oyuncusu seçilmişti.
1994 Dünya Kupası’nda gruptan
çıkan Belçika, ikinci turda son
şampiyon Almanya’ya kaybederken
1998’de şampiyon Fransa’yla birlikte
turnuvanın namağlup iki takımından
birisiydi. Grupta alınan 3 beraberlik
kırmızı-siyahlılara bir üst tur kapısını
açmamıştı.
1984’ten sonra hiçbir Avrupa
Şampiyonası’na katılamayan

Bu başarısızlığın ardından 2002
Dünya Kupası’na katılma hakkını
elde eden Belçika Millî Takımı
gruptan bir kez daha çıkma başarısı
gösterirken ikinci turda Brezilya’yla
eşleşmişti. Bu maçın hemen başında
bir golü sayılmayan Belçika,
Brezilya’ya adeta kök söktürmüş ve
büyük bir sürprize ramak kalmıştı.
O maçtan bu yana Belçika hiçbir
uluslararası turnuvada yer alamadı.
FIFA sıralamasında ciddi bir
düşüş yaşadılar ve altın nesillerini
kaybettiler. Yeniden toparlanma
döneminde olan Belçika futbolu,
Kompany, Defour, Dembele,
Hazard, Vertonghen, Pocognoli,
Lukaku ve Anthony van den Borre
gibi gençler üzerinde yükselme
çabasında. İyi bir yolda olduklarının
işareti son olimpiyatlarda
oynadıkları yarı final olarak
gösterilebilir. Son dönemde genç
futbolcularını Avrupa’nın üst düzey
liglerine pazarlayan Belçika futbolu,
kulüp performansı olarak bir düşüşte
fakat bu milli takım açısında olumlu
bir gelişme olabilir.
Anderlecht, Standard Liege ve
Mechelen gibi takımların Avrupa
zaferlerini tekrarlamaları oldukça
zor görünse de Millî Takım o
eski güçlü kimliğini bir kez daha
yakalama yolunda. 2010 Dünya
Kupası elemelerinde de Millî
Takımımızla aynı grupta yer alan
ve İspanya, Bosna-Hersek, Türkiye
üçlüsünün ardında kalan Belçika,
şimdi biraz daha tecrübe kazanan
kadrosuyla tehlikeli bir rakip olarak
karşımızda duruyor.
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elçika, Avrupa’nın güçlü
devletleri tarafından 1831
yılında “tampon bölge”
olarak kurulan ve İngiltere’de
yaşayan bir Alman prensin
kraliyetine verilen bir ülke. Büyük
devletler o dönemde Belçika’nın
geleceğini düşünmeyi de ihmal
etmemiş ve Kongo’yu bu ülkeye
sömürge yaparak ihtiyaçlarını
karşılamayı düşünmüş.
Belçika halkını, bir süredir “artık
ayrılalım” deme noktasına gelen
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Hollanda dilinde konuşan Flamanlar
ile Fransızca konuşan Valonlar
oluşturuyor. Ülkede Almanca
konuşan küçük bir halk grubu da
bulunuyor. Yüzde 90’ı Fransızca
konuşan başkent Brüksel’in ise “çift
lisanlı bölge” olduğu varsayılıyor.
Belçikalılar, 1980’li yılların
başında, “model olmak” iddiasıyla
yöneldikleri federal sistemle
yerel parlamento ve yönetimlerin
yetkilerini genişletti. Valonya,
Flandr ve Brüksel bölgelerinde farklı

hükümetler kurulurken, “ayrılıkçılık”
ülke anayasasının “temel ilkeleri”
arasında yer aldı. Bu durum,
Valonlar, Flamanlar ve Brükselliler
arasındaki kopukluğu artırırken,
menfaat çatışmalarını da hızlandırdı.
Siyasi partileri de Flaman ve Valon
olarak bölünen ülkede, ayrı ayrı
kurulmuş olan liberal, muhafazakâr
veya sosyalist Flaman partiler ile
Valon partilerin, ideolojik eğilimleri
aynı gözüktüğü halde, tamamen
farklı görüşler içinde çatışmaları da

Siyasi partileri bile etnik anlamda bölünen Belçika’da “ulusal marş” ve “bayrak” gibi kavramlar
geniş ölçüde anlamını yitirmiş durumda. Ancak tüm bu tartışmalar, Belçika’nın ve özellikle
başkent Brüksel’in “Avrupa’nın merkezi” olması durumunu değiştirmiyor. Avrupa Birliği’nin
ve NATO’nun merkezleri Belçika’da bulunuyor ve ülke halkı, kişi başına düşen 35 bin doların
üzerindeki geliriyle oldukça zengin bir hayat sürüyor.

Belçika’yı
tanıyalım
Ülke adı:
Belçika Krallığı
Yönetim biçimi:
Meşruti krallık
Başkent:
Brüksel
Bağımsızlık tarihi:
21 Temmuz 1831
(Hollanda'dan)
Resmi diller:
Flamanca, Fransızca, Almanca
Yüz ölçümü:
33 bin 990 kilometrekare
Nüfusu:
10.423.493
Nüfusun etnik dağılımı:
Flaman %58, Valon %31,
diğer %11
Para birimi:
Euro
Kişi Başına düşen milli gelir:
36.600 $
Din:
Roma Katolikleri %75,
Protestanlar ve diğer %25
hız kazandı. Öyle ki, “Ulusal marş”
ve “bayrak” gibi kavramların geniş
ölçüde anlamını yitirdiği ülkede
“Belçikalı” kelimesi, giderek yerini
“Flaman”, “Valon” ve “Brükselli”ye
bıraktı.
Ancak tüm bu tartışmalar,
Belçika’nın ve özellikle başkent
Brüksel’in “Avrupa’nın merkezi”
olması durumunu değiştirmiyor.
Avrupa Birliği’nin ve NATO’nun
merkezleri Belçika’da bulunuyor ve
ülke halkı, kişi başına düşen 35 bin

doların üzerindeki geliriyle oldukça
zengin bir hayat sürüyor.
Tarİh
Batısında Kuzey Denizi, kuzeyinde
Hollanda, doğusunda Almanya
ve Lüksemburg, güneyinde de
Fransa’nın yer aldığı bugünkü
Belçika toprakları, eski dönemde
Kelt kabileleri tarafından
yönetiliyordu. Bunlardan en
önemlileri Menapii’ydi. Roma
İmparatorluğu döneminde Güney
Hollanda, Belçika, Kuzey Fransa ve
Batı Almanya’nın bazı bölümlerinde
yerleşik olan Kelt kabileleri “Belgae”
olarak adlandırılıyordu.
Bölge, Ortaçağda derebeyliklerine
bölünmeden önce Roma
İmparatorluğu’na bağlıydı. Bugünkü
Belçika toprakları, Ortaçağda Fransa
ve Alman İmparatorluğu arasında
bölündü. Schelde akarsuyu bu iki
imparatorluğun arasında sınır olarak
kabul ediliyordu. Bugünkü Belçika

bölgesi 15. yüzyılda Habsburg
Hanedanı’nın eline geçti ve 18.
yüzyılın sonlarında Fransızlar
tarafından zapt edildi.
Napolyon’un 1815’teki
yenilgisinden sonra Belçika,
Fransa’ya karşı bir tampon bölge
oluşturulması için Hollanda Birleşik
Krallığı’na iltica etti. 21 Temmuz
1831 tarihinde Hollanda’dan
ayrılıp, bağımsızlık ilân ederek
meşruti monarşi yönetime geçen
Belçika’nın arma simgesi, “Birlikten
Güç Oluşur” anlamını taşıyor.
Bugün sarsılan bu birlik 1831’de
dokuz şehrin birleşmesinde başarılı
olmuştu. Dokuz şehrin arması
ülkenin arma levhasında da temsil
ediliyor.
Sİyasİ Yapı
İki dünya savaşı sırasında da
Almanya tarafından işgal edilen
Belçika, coğrafi ve demografik
açıdan oldukça küçük bir ülke
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olmasına karşın, siyasi açıdan
son derece karmaşık bir yapıya
sahip. Ülkenin kuzey bölgesinde
Flaman, güney bölgesinde Fransız
ve doğudaki çok küçük bir alanda
da Alman toplulukların yaşamakta
olduğunu başta da belirtmiştik.
Bu üç ayrı topluluk Brüksel’deki
Parlamentoda ayrı ayrı temsil
ediliyor ve her birinin hükümeti de
yine başkentte bulunuyor. Topluluk
hükümetleri kültür, refah ve eğitim
gibi bireylerle ilgili konularla da
ilgileniyor. Topluluklar açısından
var olan bu karma yapının yanı sıra
Belçika’da bir de bölgeler bazında
ayırım bulunuyor. Aynı coğrafya bu
kez ekonomik yetkilerin farklılaştığı
üç gruba bölünüyor. Belçika’da
siyasetin son 10 yılına damgasını
vuran politika; Sosyal ve Hıristiyan
Demokrat partilerin koalisyonu
oldu. Muhalefette ise Liberal ve Yeşil
partiler yer alıyor.
Ekonomİ ve Coğrafya
Ülkenin, kıta Avrupa’sının
merkezinde yer alan konumu, çok
çeşitli ticaret yollarının Belçika’dan
geçiyor olması, ekonomik açıdan
son derece gelişmiş ülkelerle yakın
komşuluğu ve AB kurumlarının
Brüksel’de bulunması, Belçika’nın
kıta çapındaki ekonomik ve siyasi
önemini artırıyor.
Belçika nüfusunun yüzde 97.3’ü,
yani tamamına yakını kentlerde
yaşıyor. Ülkedeki en büyük kent,
aynı zamanda başkent olan 1
milyon nüfuslu Brüksel. Diğer
büyük şehirler ise Antwerp, Gent,
Charleroi, Liege ve Brügge.
Yaklaşık 34 bin kilometrekarelik
ülkenin sadece 250
kilometrekaresini göller ve akarsular
oluşturuyor. 1482 kilometre olan
kara sınırlarının 645 kilometresi
Fransa, 153 kilometresi Almanya,
150 kilometresi Lüksemburg ve
460 kilometresi de Hollanda ile
kesişiyor.
Belçika’nın denize yakın yerlerdeki
toprakları oldukça düz ve
engebesizken, doğu ve güneydoğu
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topraklarında birçok dağ ve tepe
bulunuyor. Ülkenin 500 metreyi
aşan dört dağı var ki, bunlar 694
metrelik Signal de Botrange, 674
metrelik Baraque Michel, 652
metrelik Baraque de Fraiture ile 610
metrelik Mont-Rigi.
Akarsu ağı bakımından fazla
zengin olmayan Belçika’nın en
uzun akarsuyu 200 kilometre
uzunluğunda. Doğal olarak bu
akarsuyun iki adı bulunuyor.
Flamanların Schelde dediği
akarsuya, Valonlar Escaut adını
vermiş.
Ülkenin iklimi, denizin etkisiyle
oldukça ılıman. Kışlar yağışlı geçse
de havalar aşırı soğumuyor. Ocak
ayında ortalama sıcaklık 3 derece.
Haziran ayında ortalama sıcaklık ise
18 dereceye yükseliyor.
10.5 milyona yaklaşan nüfusun
yüzde 58’ini Flamanlar, yüzde
31’ini Valonlar oluştururken, ülkede
200 bin civarında Türk, 70 bin
kadar da Alman yaşıyor. Ülkedeki
Türklerin yüzde 75’i Belçika
tabiiyetinde bulunuyor. Belçika’da
ayrıca Faslı ve Cezayirli göçmenler
de yaşıyor. Erkeklerin ortalama
yaşam süresi 75.59’ken, kadınlarda
82.09 yılı buluyor.

Belçika’daki gelişmiş pazar
ekonomisi, büyük ölçüde hizmet
sektörü, hafif-ağır sanayi ve
dış ticarete dayanıyor. Hava
ve demiryolu taşımacılığı ile
radyo-televizyon yayınları dışında
ekonomiyi tümüyle denetimde
tutan özel girişimin karşısında
hemen hemen hiçbir devlet rekabeti
bulunmuyor. Ülkenin kuzeyi,
madencilik ve ağır sanayinin
gerilemekte olduğu güney bölgelere
göre daha hızlı bir büyüme içinde.
Belçika, kobalt, germanyum
ve radyum gibi maddelerin
işlenmesinde dünyada önemli
yer tutuyor. Anvers bölgesinde
yoğunlaşmış olan rafinerilerde de
ham petrol işleniyor. Ekonomide
başlıca gelir kaynağını, ithal edilen
hammaddelerin imalatı ve işlenmesi
ile mamul malların ihracatı
oluşturuyor.
Ülkenin endüstrisi inşaat ve metal
ürünleri, motor ve taşıt ürünleri,
besin maddeleri ve meşrubat,
kimyasallar, hammaddeler, tekstil,
cam, petrol ve kömüre dayanıyor.
Tarım ürünleri ise şeker pancarı,
taze meyve, sebze, hububat ve
tütünden oluşuyor.

Bunları
Ormanlık arazinin ülkenin yüzde 21’ini kapladığını,
Su baskınları kıyıya yakın arazilere zarar verdiğinden,
bu alanların beton koruganlarla sahilden ayrıldığını,
İhracatının 253.1, ithalatının 254.3 milyar doları bulduğunu, en önemli ticaret
ortaklarının Hollanda, Fransa ve Almanya olduğunu,
10.5 milyon nüfuslu ülkede mobil telefon sayısının 9.66 milyona yükseldiğini,
4.8 milyon internet kullanıcısı, 25 adet televizyon kanalı ve 43 havaalanı
bulunduğunu,
Demiryollarının 3 bin 521,
karayollarının 149 bin 757
kilometreyi bulduğunu

?

biliyor musunuz

Belçika Milli Takımı Kadrosu

Adı / Player Name

Doğum Tarihi / Date of birth

Kulübü / Club

Millilik ve Gol / App&Goal

Kaleci / Goalkeeper
Jean-François Gillet
Logan Bailly

31.05.1979
27.12.1985

AS Bari
B. Mönchengladbach

5/0
4/0

Savunma / Defender
Toby Alderweireld
Laurent Ciman
Guillaume Gillet
Olivier Deschacht
Vincent Kompany
Daniel Van Buyten
Thomas Vermaelen

02.03.1989
05.08.1985
09.03.1984
16.02.1981
10.04.1986
07.02.1978
14.11.1985

Ajax
Standard Liege
Anderlecht
Anderlecht
Manchester City
Bayern Münih
Arsenal

6/0
1/0
12/0
19/0
32/1
55/7
29/1

Orta Saha / Midfielder
Axel Witsel
Moussa Dembélé
Jan Vertonghen
Timmy Simons
Kevin De Bruyne
Steven Defour
Marouane Fellaini

12.01.1989
16.07.1987
24.04.1987
11.12.1976
28.06.1991
15.04.1988
22.11.1987

Standard Liege
Fulham
Ajax
Nürnberg
Genk
Standard Liege
Everton

12/2
28/5
23/1
74/3
1/0
25/1
21/3

Forvet / Forward
Christian Benteke
Jelle Vossen
Romelu Lukaku
Kevin Mirallas
Eden Hazard

03.12.1990
22.03.1989
13.05.1993
05.10.1987
07.01.1991

Standard Liege
Genk
Anderlecht
Olympiakos
Lille

2/0
2/0
3/0
20/4
13/0

Belçika
1 adım
önümüzde

İlk maçımızı
bundan 53 yıl önce
oynadığımız Belçika
ile bugüne dek tam 9 kez
karşı karşıya geldik. Brüksel’de
2-0 kaybettiğimiz son maça
kadar, iki takımın rekabetinde
tam bir eşitlik söz konusuydu.
Ancak bu yenilginin ardından
Belçika galibiyet sayısında 3-2,
gol sayısında da 15-13’lük bir
üstünlük sağladı. Bakalım 2010
Dünya Kupası elemelerinde
yenemediğimiz ama grubu
üstünde bitirdiğimiz Belçika
karşısında bu
defa nasıl bir
sonuç alacağız?
Ömer ALTAY
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ugünkü rakibimiz Belçika
ile ilk millî maç temasımız
1957 yılına uzanıyor.
Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan
ve 1-1 berabere sonuçlanan özel
nitelikli ilk maçımızın ardından
Belçika ile bugüne dek tam 9
kere karşı karşıya geldik. Aslında
oynadığımız ve 2-0 kaybettiğimiz
son maça kadar galibiyet ve
mağlubiyet sayılarımız gibi
attığımız gol sayılarında da eşitlik
mevcuttu. Ancak bilançonun
son halinde 5’i resmi, 4’ü özel 9
maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3
yenilgimiz bulunuyor. Attığımız 13
gole karşılık Belçikalılardan 15 gol
yemişiz. Resmi maçlarda ise tablo
biraz daha aleyhimize görünüyor.
5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1
beraberlik, 3 yenilgi ve attığımız 5
gole karşılık yediğimiz 8 gol. Şimdi 8
Aralık 1957 gününe dönelim ve 1-1
berabere biten ilk maçtan itibaren
oynadığımız 9 maça bir göz atalım.

Beraberlİkle başlayan
rekabet
Türkiye ile Belçika’nın ilk millî maçı
8 Aralık 1957 günü Ankara 19 Mayıs
Stadı’nda oynandı. Bu karşılaşma,
Millî Takımımızın tarihindeki 68.
maçıydı. 1-1’lik beraberlik, Millî
Takımımız açısından bir devrin
sonuna tekabül ediyordu. Çünkü
bu karşılaşmanın ardından Macar
Teknik Direktör Lazslo Szekely’nin
Milli Takım’daki görevi nihayete
eriyordu. İtalyan hakem Ricardo
Pierri’nin yönettiği maç bir orta saha
mücadelesi olarak başlıyor, ancak
12. dakikada Can Bartu’nun golü
ay-yıldızlıları 1-0 öne geçiriyordu.
Golden sonra Metin Oktay, Kadri
Aytaç ve Lefter Küçükandonyadis’in
Belçika kalesindeki gol arayışları
sonuç getirmezken, Jurion, Lippens
ve Paerschen savunmamızı rahatsız
edici pozisyonlar üretiyor, kalecimiz
Turgay Şeren bu atakları başarıyla
savuşturuyordu. Herkes ilk yarıyı
galip kapayacağımızı beklerken, 45.
dakikada gelişen Belçika atağında

Jurion, Turgay Şeren’in müdahalesine
rağmen topu ağlarımıza bırakıyor ve
ilk yarı beraberlikle tamamlanıyordu:
1-1. Müsabakanın ikinci yarısında
ise Belçika ataklarını başarıyla
uzaklaştıran Turgay Şeren, maçın
beraberlikle sona ermesinde önemli
bir rol oynuyordu.
Ancak son bölümde Metin Oktay
ve Can Bartu’nun kullanamadığı
fırsatlar Millî Takımımızın galibiyeti
kaçırması anlamına da geliyordu.
Zaten maçın ardından Belçikalıların
zafer kazanmış gibi sevinmesi
de galibiyeti kaçıran tarafın Millî
Takımımız olduğunun en açık
göstergesiydi. Kafile Başkanı Freney,
“Yabancı bir sahada alınan bu netice
çok iyidir. Defans ile forvetinizin
arasının açık olması lehimize oldu”
diyor, takımın teknik sorumlusu ise
“Neticeden dolayı çok memnunuz.
Sizinkiler teknik olarak bizden daha
üstün” itirafında bulunuyordu. Bu
arada sadece Teknik Direktör Lazslo
Szekely’nin görevine son verilmekle
kalınmamış, Futbol Federasyonu
Başkanı Hasan Polat da istifa etmişti.

Yİne 1-1’lİk skor
İki takımının ikinci karşılaşması
yine bir özel maçta, 26 Ekim 1958
tarihinde ancak bu kez Brüksel’de

gerçekleşti. Teknik patron Remondini
ile yeni bir döneme giren ve
Hollanda galibiyetiyle moral
yüklenen Millî Takımımız, 1958’in
Ekim’inde Belçika’ya misafir oluyor
ve kariyerindeki 70. karşılaşmayı
ikinci yarıda atılan gollerle 1-1
tamamlıyordu. Tıpkı 10 ay öncesinde
olduğu gibi. Belçika başkentinin
meşhur Heysel Stadı’nda oynanan
karşılaşmaya Turgay Şeren’in
yokluğunda Lefter Küçükandonyadis
takım kaptan olarak çıkıyor, kaleyi
ise Özcan Arkoç koruyordu.
Futbolcularımız, Hollanda maçının
da kazandırdığı özgüvenle Belçika
önünde etkili oynuyor, sık sık gol
pozisyonları buluyordu. Ancak
ilk yarı golsüz sona ermişti. İkinci
yarının ilk dakikaları da millîlerimizin
üstünlüğünde geçmesine karşılık, 58.
dakikada gelişen Belçika atağında
Pitiers topu ağlarımıza yollayarak
durumu 1-0 yaptı.
Müsabakanın 79. dakikasında
gelişen akında Metin Oktay klas bir
vuruşla Belçika’nın ünlü kalecisi
Steppen’i mağlup ediyor ve skoru
1-1 olarak belirliyordu.

İlk resmİ maçı kaybettİk
Belçika ile üçüncü randevumuz için
aradan tam 38 yıl geçmesi gerekti.
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Ve bu defaki buluşma özel değil,
bir resmi maçtı. Millî Takımımız,
1998 Dünya Kupası eleme grubunda
Hollanda, Belçika, Galler ve San
Marino ile eşleşmişti. Gruptaki
ilk maçımızı 31 Ağustos 1996
günü, Belçika ile Brüksel’deki Kral
Baudouin Stadı’nda oynuyorduk.
1996 Avrupa Şampiyonası
finallerine katılan ve artık bütün
büyük turnuvaların finallerinde yer
almayı amaçlayan ay-yıldızlılar
için Belçika maçı iyi bir başlangıç
yapmak açısından büyük önem
taşıyordu. Takımın kadrosu, Euro
96’ya katılan takımın iskeletinden
oluşuyordu. Belçika kadrosunda da
Enzo Scifo, Nilis, Oliveira, Degryse
gibi Avrupa futbol piyasasında isim
yapmış oyuncular bulunuyordu.
Oyuna iyi başlayan Belçika, 14.
dakikada Degryse ve 38. dakikada
da Oliveiera ile iki gol bularak
ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamıştı.
İkinci yarının 57. dakikasında Oğuz
Çetin’in yerine Sergen Yalçın oyuna
giriyor ve üç dakika sonra attığı
golle Millî Takımımızı puan için
ümitlendiriyordu. Ancak aynı Sergen,
64. dakikada gördüğü kırmızı kartla
takımı 10 kişi bırakarak beraberlik
hayallerimizi de Kral Baudouin
Stadı’nın çimlerine gömüyordu.

İstanbul’da da hüsran
Belçika yenilgisinin ardından grupta
San Marino’yu 7-0 yenen, ardından
Galler deplasmanından 0-0’lık
beraberlikle dönen ve tarihi maçta
Hollanda’yı 1-0 yenerek görkemli bir
galibiyet elde eden Millî Takımımız,
Belçika rövanşına da büyük umutlar
taşımayı başarıyordu. 30 Nisan
1997 günü Ali Sami Yen Stadı’nda
oynanan maçın kazanılması, 1998
Dünya Kupası yolumuzda dev bir
adım atmamızı sağlayacaktı. Millî
Takımımız da bu inançla maça
iyi başlamıştı. Ancak Belçikalılar,
tarihten gelen başarılı kontratak
futbollarını Ali Sami Yen’de de
sergiliyor, savunmamızın arkasına
atılan iki topta Oliveira 13 ve 31.
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dakikalarda kalecimiz Rüştü’yü
avlıyordu. 35. dakikada sahneye
çıkan Oktay Derelioğlu, yarı sahadan
aldığı topla müthiş bir driplinge
kalkıyor, neredeyse bütün Belçika
takımını çalımlayarak ceza sahasına
giriyor ve skoru 2-1’e getiriyordu. Bu
gol belki maçı yeniden başlatabilirdi.
Ancak savunmamız Belçika’nın
siyahî golcüsü Oliveira’yı 44.
dakikada bir kez daha unutuyor, o
da maçın skorunu belirleyen golü
atmakta zorlanmıyordu: 3-1. Bu
yenilgi aynı zamanda Paris’teki
Dünya Kupası finallerine veda
anlamına da geliyordu.

İlk ve anlamlı galİbİyet
İlk dört maçta yenmeyi
başaramadığımız Belçika’yla
beşinci maçımızı, 2000 Avrupa
Şampiyonası finallerinde oynadık.
Belçika, o finallere Hollanda ile
birlikte ev sahipliği yapıyor, Millî
Takımımız ise tarihinde ikinci
defa finallerde yer alıyordu.
Gruptaki ilk maçımızda İtalya’ya
yenilmiş, ikinci maçımızda ise

İsveç’le berabere kalmıştık. Belçika
karşısına çıktığımızda, o güne kadar
oynadığımız futbol da hiç umut
verici değildi. Ancak 19 Haziran
2000 tarihindeki karşılaşmada her
şey çok farklı olacaktı.
Aslında oyunun başında etkili
oynayan takım ev sahibi Belçika’ydı.
Kırmızı Şeytanlar, Mpenza, Nilis ve
Bart Goor’la çok net gol fırsatlarını
kullanamıyor, millîlerimiz de
Hakan ve Arif’le girdiği pozisyonları
değerlendiremeyince ilk yarı golsüz
sona eriyordu.
Maçın ilginç anlarından birisi
41. dakikada yaşandı. Bu dakikada
Danimarkalı hakem Kim Milton
Nielsen, sol kasığında oluşan
sakatlık nedeniyle yerini dördüncü
hakem Avusturyalı Günther
Benkö’ye bırakıyordu.
İlk yarının uzatma dakikalarında
ise ay-yıldızlılar ilginç bir golle
öne geçmeyi başarıyordu. Alpay’ın
gerilerden defansın arkasına uzattığı
topa De Wilde’le birlikte yükselen
Hakan Şükür, Belçikalı kaleciye
neredeyse yarım boy fark yaparak
kafayı vuruyor ve takımımızı 1-0 öne

geçiriyordu. 70. dakikada Suat’la
başlayan atakta Arif topu Hakan
Şükür’e aktarıyor, Kral da skoru 2-0’a
bağlıyordu. Bu önemli galibiyetle,
grupta İtalya’nın ardından ikinciliği
elde eden Türkiye, tarihinde ilk kez
Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek
finaline yükseliyordu.

Düelloyu kazandık
Belçika’ya tattırdığımız o büyük
şokun üzerinden 4 yıl geçtikten
sonra aynı statta bir kez daha karşı
karşıya geldik. Teknik Direktör Ersun
Yanal’la açılan yeni sayfaya da
galibiyet yazdık.
Gol düellosu şeklinde geçen maçın ilk
golü Belçika’dan geldi. 34. dakikada
Kırmızı Şeytanların kazandığı serbest
vuruşta Sonck usta bir vuruşla topu
ağlarla buluşturdu: 1-0.
43. dakikada ise Emre topu koşu
yapan Yıldıray’ın önüne uzattı,
Yıldıray ceza alanı içinde kontrol
ettiği topu nefis bir vuruşla filelere
gönderdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda daha iyi oynayan taraf
ay-yıldızlı on birimizdi. 68. dakikada
Okan’ın sağ taraftan ceza alanına
doğru kullandığı serbest atışta iyi
yükselen Tolga, kafa vuruşuyla skoru
2-1’e getiriyor, Belçika bu gole 85.
dakikada Dufer’le karşılık veriyordu.
Ancak millîlerimiz maçı bırakmak
niyetinde değildi. Son dakikada
Zafer Biryol’un ara pasıyla buluşan
Gökdeniz Karadeniz, topu kalecinin
altından filelere göndererek 3-2’lik
galibiyetimize imzasını atıyordu.

6 gollü eşİtlİk
Türkiye ile Belçika, 24 Mayıs 2006
günü Genk’teki Fenix Stadı’nda özel
maçta bir kez daha karşı karşıya
geldi. Bu kez takımın başında
Fatih Terim bulunuyordu ve takım
yeniden yapılanıyordu. Millilerimiz
ilk 30 dakikada Belçika karşısında
fırtına gibi esiyor, henüz 2. dakikada
Necati Ateş’in attığı golü, 26.
dakikada Hasan Kabze’nin golü

izliyor ve skor tabelasına 2-0’lık
üstünlüğümüz yansıyordu. 27.
dakikada İbrahim Toraman’ın ters
bir vuruşla kendi kalemize attığı
golle sarsılan Millî Takımımız, 42’de
de Wesley Sonck’a engel olamıyor
ve ilk yarı 2-2 sona eriyordu.
İkinci yarıda yeniden toparlanan
ve kendine gelen ekibimiz, 75.
dakikada Tuncay Şanlı ile bir
kez daha öne geçse de Belçika
88. dakikada Carl Hoefkens’le
eşitliği sağlıyor ve maç 3-3
tamamlanıyordu.

Krİtİk puan kaybı
Güney Afrika’da düzenlenen 2010
Dünya Kupası’nın eleme grubunda
da rakiplerimizden birisi Belçika
olmuştu. Gruptaki diğer takımlar
ise İspanya, Bosna-Hersek, Estonya
ve Ermenistan’dı. İlk maçında
Ermenistan’ı deplasmanda yenen
Millî Takımımız, ikinci maçında
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
Stadı’nda Belçika’yı ağırlıyordu.
Açıkçası İspanya’nın favori göründüğü
grupta iç sahada puan kaybına
tahammülümüz yoktu ve ikincilik
umudu taşıyan Belçika’nın hevesini
artırmamak için de kazanmak
zorundaydık. Lâkin ne sahadaki oyun
ne de skor beklediğimiz biçimde
gelişti. Nihat, Hamit ve Aurelio’nun
eksikliklerine henüz ilk dakikalarda
Tuncay’ın sakatlanarak oyundan
çıkması eklenince oyun planlarımız
iyice altüst olmuştu. Yine de Arda’nın
bulunduğu sol kanattan geliştirdiğimiz
ataklarla tehlikeli oluyorduk. Ancak
hiç ummadığımız dakikada hiç
ummadığımız bir biçimde golü
kalemizde gördük. 31. dakikada
Swerts’in kullandığı serbest atışta
Servet ve Gökhan Zan’ın arasından iyi
yükselen Wesley Sonck kafayı vuruyor
ve Belçika’yı 1-0 öne geçiriyordu.

Mutsuz son
Belçika ile son maçımızı 10 Ekim
2009 günü Brüksel’deki Kral Baudoin
Stadı’nda oynadık. Bu maç öncesi
İspanya Dünya Kupası’na katılmayı
garantilemiş, Millî Takımımız ise zayıf
olan ikincilik umutlarını 10 Ekim
gününe taşımıştı. Ancak o gün bizim
Belçika ile oynayacağımız maçtan
önce Estonya ile Bosna-Hersek’in
maçı vardı. Boşnakların 2 saat önce
başlayan bu maçı kazandığı haberi
Brüksel’e ulaştığında moraller
bozulmuş, Belçika karşılaşması
formaliteye dönüşmüştü. Emre ve
Arda’nın yokluğunda orta alanda
da zayıf düşen Millî Takımımız, 8.
dakikada Mpenza’dan yediği golle
iyice dağılıyordu. 84. dakikada
Mpenza’nın ikinci golü maçın da
skorunu 2-0 olarak belirliyordu.
Elemeler boyunca Millî Takımımızın
başında bulunan Teknik Direktör Fatih
Terim de istifa kararını bu yenilginin
ardından açıklıyordu.

İkinci yarıda Mehmet Topuz’un
da oyuna girmesi ile kanatlarda
hareketlilik sağlayan ve bütün
riskleri alarak saldıran millîlerimizin
bu çabası 74. dakikada Emre’nin
penaltıdan attığı gole yetiyor, daha
fazlasını getirmiyordu.
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Türkiye-Belçika A Millî Maçları
Tarih

Maç

Skor

Organizasyon

08.12.1957

Türkiye-Belçika

1-1

Özel maç

26.10.1958

Belçika-Türkiye

1-1

Özel maç

31.08.1996

Belçika-Türkiye

2-1

Dünya Şampiyonası grup eleme

30.04.1997

Türkiye-Belçika

1-3

Dünya Şampiyonası grup eleme

19.06.2000

Türkiye-Belçika

2-0

Avrupa Şampiyonası 2000 Finalleri

28.04.2004

Belçika-Türkiye

2-3

Özel maç

24.05.2006

Belçika-Türkiye

3-3

Özel maç

10.09.2008

Türkiye-Belçika

1-1

Dünya Şampiyonası grup eleme

10.10.2009

Belçika-Türkiye

2-0

Dünya Şampiyonası grup eleme

8 Aralık 1957, Özel Maç

Türkiye 1 - 1 Belçika

26 Ekim 1958, Özel Maç

Belçika 1 - 1 Türkiye

Stat

Stat

Ankara, 19 Mayıs

Brüksel, Heysel

Hakemler

Ricardo Pierri (İtalya)

Türkiye

Turgay Şeren (Galatasaray, Kaptan)-Ali Beratlıgil
(Galatasaray), Basri Dirimlili (Fenerbahçe)-Mustafa
Ertan (Muhafızgücü) “Ayhan Hançer (Adalet)”, Naci
Erdem (Fenerbahçe), Ahmet Berman (Beşiktaş)-Hilmi
Kiremitçi (Vefa), Can Bartu (Fenerbahçe), Metin
Oktay (Galatasaray), Kadri Aytaç (Galatasaray), Lefter
Küçükandonyadis (Fenerbahçe)

Belçika

Colette-Diric, Van Brandt-Mees, Carre, Mathonet-Piters,
Wegria (Orlans), Lippens, Jurion, Paerschen

Goller

Can Bartu (dk. 12), Jurion (dk. 45)

Hakemler

Pierre Schwinte, Marcel Legesne, Edward Haric
(Fransa)

Belçika

Van der Steppen-Driex, Thelin-Close, Storne, MathonnetPitiers, Van Helpt, Stockman, Pluff, Orlans

Türkiye

Özcan Arkoç (Fenerbahçe)-İsmail Kurt (Galatasaray),
Basri Dirimlili (Fenerbahçe)-Mustafa Ertan (Muhafızgücü),
“Şeref Has (Fenerbahçe)”, Naci Erdem (Fenerbahçe),
Ahmet Berman (Beşiktaş)-Hilmi Kiremitçi (Vefa), Lefter
Küçükandonyadis (Fenerbahçe, Kaptan), Metin Oktay
(Galatasaray), Kadri Aytaç (Galatasaray), Can Bartu
(Fenerbahçe)

Goller

Pitiers (dk. 58), Metin Oktay (dk. 79)
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31 Ağustos 1996, Dünya Kupası grup eleme maçı

Belçika 2 - 1 Türkiye

Stat

Brüksel, Kral Baudouin

Hakemler

David Elleray, A. Bates, P. Walton (İngiltere)

Belçika

De Wilde-Crasson, Renier, Claeys, De Medved-Schepens
(Van Kerckhoven dk. 80), Scifo, Verhayen (Peiremans dk.
63)-Nilis, Oliveira (De Bilde dk. 87), Degryse

Türkiye

Rüştü Reçber (Fenerbahçe)-Recep Çetin (Beşiktaş), Ogün
Temizkanoğlu (Trabzonspor), Alpay Özalan (Beşiktaş), Hakan
Ünsal (Galatasaray) “Arif Erdem (Galatasaray dk. 57)”-Tayfun
Korkut (Fenerbahçe), Oğuz Çetin (İstanbulspor A.Ş) “Sergen
Yalçın (Beşiktaş dk. 57)”, Tolunay Kafkas (Trabzonspor), Abdullah
Ercan (Trabzonspor)-Saffet Sancaklı (Kocaelispor) “Orhan Çıkrıkçı
(Trabzonspor dk. 75)”, Hakan Şükür (Galatasaray)

Goller

Degryse (dk. 14), Oliveira (dk. 38), Sergen Yalçın (dk. 60)

Kırmızı Kart

Sergen Yalçın (dk. 64)

19 Haziran 2000, Avrupa Şampiyonası

Belçika 0 - 2 Türkiye

Stat

Brüksel, Kral Boudouin

Hakemler

Kim Milton Nielsen (Danimarka) “Günter Benkö (Avusturya dk.
41)”, Jens Larsen (Danimarka), Nicolae Grigorescu (Romanya)

Belçika

Filip de Wilde-Eric Deflandre, Joos Valgaren, Lorenzo Staelens,
Nico van Kerckhoven-Gert Verheyen (Branko Strupar dk. 63),
Yves Vanderhaeghe, Marc Wilmots, Bart Goor (Marc Hendrikx
dk. 59)-Luc Nilis (Gilles De Bilde dk. 77), Emile Mpenza

Türkiye

Rüştü Reçber (Fenerbahçe)-Fatih Akyel (Galatasaray), Ogün
Temizkanoğlu (Fenerbahçe, Kaptan), Alpay Özalan (Fenerbahçe)Okan Buruk (Galatasaray) “Ergün Penbe (Galatasaray dk. 77),
Tugay Kerimoğlu (Glasgow Rangers) “Tayfur Havutçu (Beşiktaş
dk. 37)”, Tayfun Korkut (Fenerbahçe), Suat Kaya (Galatasaray),
Abdullah Ercan (Fenerbahçe)-Arif Erdem (Galatasaray) “Osman
Özköylü (Trabzonspor dk. 87)”, Hakan Şükür (Galatasaray)

Goller

Hakan Şükür (dk.45 ve 70)

Kırmızı Kart

Filip de Wilde (Dk.84)

30 Nisan 1997, Dünya Kupası grup eleme maçı

Türkiye 1 - 3 Belçika

Stat

İstanbul, Ali Sami Yen

Hakemler

Bernd Heynemann, Hans Georg Füllbrunn, Harald Sather
(Almanya)

Türkiye

Rüştü Reçber (Fenerbahçe)-Recep Çetin (Beşiktaş, Kaptan), Bülent
Korkmaz (Galatasaray), Ogün Temizkanoğlu (Trabzonspor), Hakan
Ünsal (Galatasaray) “Tayfur Havutçu (Kocaelispor dk. 46)-Arif
Erdem (Galatasaray) “Celil Sağır (Samsunspor dk. 46)”, Tolunay
Kafkas (Trabzonspor), Tugay Kerimoğlu (Galatasaray) “Hami
Mandıralı (Trabzonspor dk. 74), Tayfun Korkut (Fenerbahçe)Hakan Şükür (Galatasaray), Oktay Derelioğlu (Beşiktaş)

Belçika

De Vilde-Crasson, Van Meir, Smidts (Doll dk. 56), De
Rover-Van Der Elst, Staelens, Scifo
(Claeys dk. 89), Van Kerckhoven-Oliveira, Mpenza
(Lemoine dk. 69)

Goller

Oliveira (dk. 13, 31 ve 44), Oktay Derelioğlu (dk. 35)

28 Nisan 2004, Özel maç

Belçika 2 - 3 Türkiye

Stat

Brüksel, Kral Baudouin

Hakemler

Dick Van Egmond, Patrick Gerritsen, Hansten Hove (Hollanda)

Belçika

Geert De Vlieger-Eric Deflandre (Vanden Borre dk. 89), Timmy Simons,
Vincent Kompany, Olivier Deschacht (Jelle Van Damme dk. 46)-Philippe
Clement (Roberto Bisconti dk. 65), Sven Vermant (Walter Baseggio dk.
70), Bart Goor (Jonathan Blondel dk. 88), Thomas Buffel (Gregory Dufer
dk. 82)-Wesley Sonck (Luigi Pieroni dk. 65), Mbo Mpenza

Türkiye

Rüştü Reçber (Barcelona) “Volkan Demirel (Fenerbahçe dk. 46)”-Ümit
Davala (Werder Bremen) “Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor dk. 46)”, Bülent
Korkmaz (Galatasaray, Kaptan) “İbrahim Toraman (Gaziantepspor dk. 46)”,
Tolga Seyhan (Trabzonspor), Deniz Barış (Gençlerbirliği) “İbrahim Üzülmez
(Beşiktaş dk. 80)”-Hasan Şaş (Galatasaray) “Hamit Altıntop (Schalke 04 dk.
46)”, Ümit Özat (Fenerbahçe), Emre Belözoğlu (Inter) “Murat Hacıoğlu
(Diyarbakırspor dk. 80)”, Tuncay Şanlı (Fenerbahçe) “Zafer Biryol (Konyaspor
dk. 70)”-Yıldıray Baştürk (Bayer Leverkusen) “Serkan Balcı (Gençlerbirliği dk.
46)”, Hakan Şükür (Galatasaray) “Okan Buruk (Inter dk. 60)”

Goller
Wesley Sonck (dk. 34), Yıldıray Baştürk (dk. 43), Tolga Seyhan (dk.
68), Gregory Dufer (dk. 85), Gökdeniz Karadeniz (dk. 90)

Türkiye
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24 Mayıs 2006, Özel maç

Belçika 3 - 3 Türkiye

Stat

Genk, Fenix

Hakemler

Fritz Stuchlich, Wojciech Gogon, Markus Hameter (Avusturya)

Belçika

Stijn Stijenn (Davy Schollen dk. 46)-Gill Swerts (Anthony Vanden
Borre dk. 68), Carl Hoefkens, Philippe Leonardo, Jelle Van
Damme (Luigi Pieroni dk. 85)-Karel Geraerts, Timmy Simons
(Kaptan), Stein Huysegems (Moussa Dembele dk. 46), Bart GoorWesley Sonck, Thomas Buffel (Steven Defour dk. 46)

Türkiye

Rüştü Reçber (Fenerbahçe, Kaptan)-Hamit Altıntop (Schalke 04),
İbrahim Toraman (Beşiktaş), Servet Çetin (Fenerbahçe), Volkan
Yaman (Antalyaspor) “Uğur Boral (Gençlerbirliği dk. 46)”-Hasan
Kabze (Galatasaray) “Mehmet Topuz (Kayserispor dk. 60)”,
Hüseyin Çimşir (Trabzonspor), Nuri Şahin (Borussia Dortmund)
“Burak Yılmaz (Antalyaspor dk. 46)”, Tuncay Şanlı (Fenerbahçe)Necati Ateş (Galatasaray) “Fatih Tekke (Trabzonspor dk. 46)”, Halil
Altıntop (FC Kaiserslautern) “Volkan Arslan (Galatasaray dk. 67)”

Goller

Necati Ateş (dk. 2), Hasan Kabze (dk. 26), İbrahim Toraman
(dk. 27 kendi kalesine), Wesley Sonck (dk. 47), Tuncay Şanlı
(dk. 75), Carl Hoefkens (dk. 88)

10 Eylül 2008, 2010 Dünya Kupası grup eleme maçı

Türkiye 1 - 1 Belçika

Stat

İstanbul, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Hakemler

Stéphane Lannoy, Eric Dansault, Frédéric Cano (Fransa)

Türkiye

Volkan Demirel (Fenerbahçe)-Gökhan Gönül (Fenerbahçe),
Servet Çetin (Galatasaray), Gökhan Zan (Beşiktaş), Çağlar
Birinci (Denizlispor)-Kâzım Kâzım (Fenerbahçe) “Mehmet
Topuz (Kayserispor dk. 46)”, Emre Belözoğlu (Fenerbahçe,
Kaptan), Mehmet Topal (Galatasaray) “Mevlüt Erdinç (FC
Sochaux dk. 69)”, Arda Turan (Galatasaray)-Tuncay Şanlı
(Middlesbrough) “Halil Altıntop (FC Schalke 04 dk. 13)”,
Semih Şentürk (Fenerbahçe)

Belçika

Stijn Stijnen-Gill Swerts, Timmy Simons (Kaptan), Vincent
Kompany, Thomas Vermaelen-Steven Defour (Gaby Mudingayi dk.
46), Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Alex Witsel (Filip Daems
dk. 76)-Wesley Sonck (Tom De Sutter dk. 85), Moussa Dembélé

Gol

Wesley Sonck (dk. 31), Emre Belözoğlu (dk. 74 penaltıdan)

10 Ekim 2009, Dünya Kupası grup eleme maçı

Belçika 2 - 0 Türkiye

Stat

Brüksel, Kral Baudouin

Hakemler

Matteo Trefoloni, Cristiano Copelli, Massimiliano Grilli (İtalya)

Belçika

Logan Bailly- Gill Swerts, Nicolas Lombaerts, Daniel Van
Buyten, Thomas Vermaelen-Kevin Mirallas (Eden Hazard
dk. 74), Jan Vertonghen, Marouane Fellaini, Roland
Lamad (Gaby Mudingayi dk. 78)-Emile Mpenza (Tom De
Sutter dk. 89), Moussa Dembele

Türkiye

Volkan Demirel (Fenerbahçe)-Gökhan Gönül (Fenerbahçe),
Önder Turacı (Fenerbahçe), Servet Çetin (Galatasaray), Hakan
Balta (Galatasaray)-Nihat Kahveci (Beşiktaş) “Yusuf Şimşek
(Beşiktaş dk. 71)”, Hamit Altıntop (Bayern Münih), Ayhan
Akman (Galatasaray) “Kazım Kazım (Fenerbahçe dk. 61)”,
Nuri Şahin (B. Dortmund)-Ceyhun Eriş (Ankaragücü) “Semih
Şentürk (Fenerbahçe dk. 46)”, Tuncay Şanlı (Stoke City)

Goller

Emile Mpenza (dk. 8 ve 84)
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