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5Türkiye    Güney Kore

As you know, we are going to begin the year 
2011 with a friendly match against Republic  of 
Korea, a long time friend that has an important 
role both in football and political history of our 
country.

We are proud with the friendly memories of 
Republic  of Korea-Turkey 3rd Place Match of 
2002 FIFA World Cup that went down in world 
football history as we ranked number three in 
the tournament. Two teams made exceptional 
gestures of Fair Play where both played a semi-
final in FIFA World Cup for the first time in their 
history. Turkey A National Team Head Coach 
Guus Hiddink was in charge of the Korean team 
in that match.

We are also very pleased that Trabzon, a city 
that has a traditional football history, will be 
hosting this friendly match.

Hüseyin Avni Aker Stadium will host an A 
National Team match after more than 6 years. 
Therefore; I am sure that all the people who 

live in Black Sea region, especially residents of 

Trabzon will show high interest to this match.

There is no doubt that qualify to EURO 2012 

Finals is the most important goal of Turkish A 

National Team. We believe that the success-

ful results we will get from our EURO 2012 

Qualifying Round matches in 2011 will allow us 

to take place in the finals. Our technical staff will 

also have a chance to see the final form of our A 

National Team with this match in Trabzon.

This friendly will be the 7th meeting between 

the two sides in their history and we are very 

pleased to host the Korean delegation, tehnical 

staff and squad in our country.

I would like to welcome you once again to this 

match, which I believe will be a great display 

of Fair Play.

Welcome to the 479th match of the Turkish A National Team, the pride of Turkey.

Sizlerin de bildiği gibi 2011 yılını Güney Kore 
ile oynayacağımız hazırlık karşılaşmasıyla açı-
yoruz. Güney Kore ülkemizin hem futbol hem 
de politik tarihinde çok önemli bir yere sahip. 

Dünya üçüncüsü olduğumuz 2002 Dünya 
Kupası’nın ev sahiplerinden Güney Kore ile 
oynadığımız üçüncülük karşılaşmasında yaşa-
nan dostluk sahnelerinin dünya futbol tarihine 
geçmesinden gururluyuz. Tarihlerinde ilk kez 
yarı final oynayan iki takımın dostane görün-
tülerle çarpıcı bir barış mesajı verdiği o muh-
teşem maçta, A Millî Takım Teknik Direktörü 
Guus Hiddink de Güney Kore’nin başındaydı.

Güney Kore ile oynayacağımız bu dostluk 
karşılaşmasına, köklü bir futbol geçmişine 
sahip Trabzon kentinin ev sahipliği yapacak 
olması bir diğer memnuniyet verici konu.

6 yılı aşkın bir süre sonra Hüseyin Avni Aker 
Stadyumu’nda A Millî Takım düzeyinde milli 

maç oynayacağız. Bu nedenle bu maça başta 

Trabzonlu futbolseverler olmak üzere tüm Kara-

denizlilerin büyük ilgi göstereceğinden eminim.

A Millî Takımımızın en önemli hedefi, kuşku-

suz 2012 Avrupa Şampiyonası’na katılmak. 

2011 yılı içerisinde oynayacağımız resmi 

karşılaşmalardan elde edeceğimiz başarılı so-

nuçlarla bu kupada yer alacağımıza inanıyo-

ruz. Teknik ekibimiz de Trabzon’daki bu maç-

ta takımımızın son durumunu görme şansına 

sahip olacak.

Tarihimizde yedinci kez oynayacağımız Gü-

ney Kore Millî Takımı’nın yönetici, teknik 

adam ve futbolcularını ülkemizde ağırlamak-

tan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 

Fair Play olgusunun öne çıkacağına inandı-

ğım bu maça yeniden hoş geldiniz diyorum. 

Ülkemizin gözbebeği A Millî Takımımızın 479. sınavına hepiniz hoş geldiniz. 

Yine dostluk
kazanacak

Friendship 
will win again

MAHMuT Özgener 

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı 

President
Turkish Football Federation 

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. 
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2011 yılının ilk sınavını bu akşam Güney 
Kore ile Hüseyin Avni Aker Stadyumu’nda 
oynayacağımız karşılaşmayla vereceğiz.

Geçtiğimiz yılı iyi sonuçlarla kapatama-
mıştık ancak yeni senenin bize zaferler ve 
en önemlisi de 2012 Avrupa Şampiyonası 
finalleri yolunda başarı getirmesini umuyo-
ruz. Bu konuda sahip olduğumuz potansi-
yel ve sizlerin de desteğiyle bu hedeflerimi-
ze ulaşacağımıza inancımız tam.

Hepinizin gözlemlediği gibi kadromuz 
Hollanda maçıyla başlattığımız bir geçiş dö-
nemi yaşıyor. Aramıza yeni katılan oyuncu-
larımızın uluslararası deneyimlerini artırma-
ları açısından böylesi hazırlık maçları büyük 
önem taşıyor. Bunun için de güçlü ekiplerle 
karşılaşma gayretindeyiz.

2010 Dünya Kupası’nda ikinci tura çı-
kan, geçen ay Katar’da düzenlenen Asya 
Kupası’nda da yarı finale yükselen Güney 

Kore, dinamik ve çok koşan bir ekip. Böylesi 
bir rakibe karşı hazırlık maçı oynamanın 
bize katacağı artılar olacağına inanıyorum. 

1950’li yılların başında yaşanan savaşta 
Türk askerlerinin Güney Kore’deki müca-
delesi nedeniyle iki ülke arasında yakın ve 
samimi bağların kurulduğunu biliyorum. 
Daha önce iki yıl boyunca Güney Kore Millî 
Takımı’nı çalıştırdığım dönemde Türkiye’ye 
ne kadar saygı duyulduğunu da gözlemle-
miştim. 

Benim de Kore’de çok güzel günlerim geçti. 
2002 Dünya Kupası’nda yarı finale yüksel-
memiz ve Türkiye ile oynadığımız üçüncü-
lük maçı hâlâ aklımda. Özellikle de maç 
sonundaki iki takım futbolcu ve taraftarla-
rının oluşturdukları güzel tabloyu unutmak 
mümkün değil. Bu hazırlık maçının da iki 
ülke dostluğunu pekiştireceğine şüphe yok. 

We will face the first test of 2011 with a 
friendly match against Republic of Korea 
this evening at Hüseyin Avni Aker Stadium. 

Past year did not end with positive re-
sults but we expect 2011 to bring many 
victories for our national team and most 
importantly and herald our team’s quali-
fication for EURO 2012 finals. With the 
potential we have and the passionate 
support you give, we have no doubt that 
our national team will reach the target.

As you might have already observed, we 
are undergoing a transition period which 
started with the Netherlands friendly last 
November. It’s crucial for newcomers to 
improve their international experience 
and such games have a positive role in 
this. For that reason, we do our best to 
arrange meetings with powerful outfits. 

Republic of Korea are a dynamic side 
consisting of players with strong natu-
ral fitness. They had advanced into the 

Round of 16 in the 2010 FIFA World Cup 
and then reached semi-finals in the Asian 
Cup that was held in Qatar last month. To 
play against such an opposition will be a 
valuable addition for our experience.   

I know about the close and sincere re-
lations between Turkey and Republic of 
Korea which were established during the 
early 1950s due to Turkish soldiers taking 
part in Korean War. During my two-year 
term as head coach of Korean national 
team, I had realized how Turkey is well 
respected there.

I had pleasant days in Korea. I still re-
member my team making the semi-finals 
at 2002 FIFA World Cup and playing the 
third/fourth place match against Turkey. 
Especially, the nice scenes which were cre-
ated by both teams’ players and fans was 
unforgettable. There’s no doubt that to-
night’s friendly will further contribute to the 
friendship between these two countries.

Sevgili futbolseverler,

Dear football fans,

Koreli dostlarımıza “Hoş geldiniz” diyor ve herkese iyi seyirler diliyorum.

I would like to welcome our Korean friends and wish all fans a pleasant game.

Yeni bir yıl, yeni umutlar

A new year with new hopes

guuS HiddinK 

A Milli Takım Teknik Direktörü 

Turkey Head Coach 
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Kore’de
Türk

Güneş’i
güney Kore ile futbol temaslarımız iki 

ülkenin millî maçları ile sınırlı değil. 
Kore’de forma giyen Türk oyuncular 

olduğu gibi dost ülkede bir takımı 
şampiyonluk yarışının içine sokan bir de 

teknik direktörümüz var. Bir de ligimizde 
oynayan güney Koreli oyuncular. güney 
Kore’deki Türkler denildiğinde akla gelen 

ilk isim ise şüphesiz teknik direktör 
Şenol güneş.
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Şenol güneş

1 Haziran 1952 doğumlu Şenol Güneş, oyunculuk kariye-
ri boyunca büyük başarılara imza atmış bir isim. Türk fut-
bolunda Anadolu ihtilalini gerçekleştiren Trabzonspor’un 
elde ettiği 6 şampiyonlukta da kaleci ve daha sonra kaptan 
olarak onun büyük payı bulunuyor. Bordo-mavili formayla 
3 Türkiye Kupası, 6 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de Başba-
kanlık Kupası kaldırdı Şenol Güneş ve Türk futbolunun ef-
saneleri arasındaki yerine aldı.

1972 yılından 1987 yılı-
na kadar koruduğu Trab-
zonspor kalesinde, ligde 
1112 dakika süreyle gol 
görmeyerek en uzun 
süre gol yememe reko-
runu kırdı. Millî Takım 
formasını ise 5’i kaptan 
olmak üzere 31 kez sır-
tında taşıdı. 

Güneş’in teknik adamlık 
kariyeri de futbolculuk 
döneminde olduğu gibi 
tarihi başarılarla dolu. 
Futbolu sadece futbol 
olarak görmeyen ve mese-
lelere bir filozof gibi yakla-
şarak teknik adamın insani 
yönünü ön plana çıkartan 
Şenol Güneş, en önemli za-
ferlerini Millî Takım’ı çalıştırdığı 
dönemde elde etti. 

2000-2004 döneminde çalıştırdığı Millî Takım’ı 48 yıl aradan 
sonra Dünya Kupası finallerine taşıyan Şenol Güneş, Güney 
Kore ve Japonya’nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda 
Türk futbol tarihinin en önemli başarısının mimarı oldu. Ay-
yıldızlı ekip tarihinde ilk kez dünya üçüncülüğü başarısına 
ulaşırken, Şenol Hoca da Güney Korelilerin kalbinde taht 
kurdu. Bu başarısıyla UEFA tarafından 2002 yılının en ba-
şarılı teknik direktörü seçilen Güneş, 2003 yılında Fransa’da 
düzenlenen Konfederasyon Kupası’nda da Millî Takımımızla 
bir üçüncülük daha elde etti.   

Bir efsaneye dönüştüğü Trabzonspor’da, farklı dönemlerde 
teknik direktör olarak 2 Türkiye, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Baş-
bakanlık Kupası ve 1 Süper Kupa kazanan Şenol Hocanın 
kariyerinde Güney Kore’deki teknik direktörlük dönemi de 
önemli kilometre taşlarından biri. 

2006 yılının sonunda Güney Kore’nin FC Seoul takımının 
başına getirilen Şenol Güneş, kulübün ilk yabancı teknik di-
rektörü unvanını da taşıyor. Üç sezon çalıştığı FC Seoul’de 84 
maçta 40 galibiyet, 28 beraberlik, 16 yenilgi gören Güneş’in 
takımı, ilk sezonu üçüncülükle tamamladı ve şampiyonluk 
için play-off oynama hakkını elde etti. 

Ancak play-off'larda Seongnam Ilhuwa’ya 
yenilerek final ve şampiyonluk şansı-

nı yitirdi. 2007 yılında ise normal 
sezonu 7. sırada tamamlayan 
FC Seoul play-off'lara katılma 
hakkını elde edemedi.  

2008-2009 sezonunda bir 
kez daha play-off’a kalan ve 
bu kez final oynayan Şenol 
Güneş yönetimindeki FC Se-
oul, şampiyonluğu yine kıl 
payı kaybetti. 

Korelilerin ısrarla takımın ba-
şında tutma isteğine karşılık 
Şenol Güneş, Trabzonspor’dan 
gelen yoğun talebe karşı ko-
yamadı ve yeniden yuvasına 

döndü. Ancak Kore’de bıraktığı 
izler o kadar güçlüydü ki, kulüp-

ten ve ülkeden ayrılışı Türkiye’de 
daha önce görülmemiş bir biçim-

de oldu. 

Seul havaalanında büyük bir taraftar kalabalığı tarafından 
yolcu edilen Güneş, 2007 yılının soğuk bir gününde geldiği 
Seul’de çok sıcak bir şekilde karşılandığını söyleyerek, “Bu-
rada çok güzel üç yılım geçti. Başta yönetim kurulu olmak 
üzere oyuncu kardeşlerime, personele, özellikle de taraftarla-
rıma çok teşekkür ederim. Beni aileden biri olarak gördüler, 
bağırlarına bastılar. İlk geldiğimde de beni sıcak karşıladılar.

Soğuk bir gündü ama çok sıcak ve samimi karşıladılar. Gi-
derken de çok büyük bir sayısal çoklukla beraber çok daha 
sıcak bir şekilde, ama hüzünlü bir atmosferde uğurluyorlar. 
Ben de hüzünlü olarak buradan ayrılıyorum. Kendimi onlara 
karşı borçlu hissediyorum, hepsine teşekkür ediyorum, say-
gılarımı sunuyorum” diyordu. 

Kısacası, Güneş artık Türkiye’de… Ama bıraktığı derin izler 
Kore semalarını ısıtmaya hâlâ devam ediyor. 

Alpay Özalan

30 Mayıs 1973 doğumlu millî oyuncu en uzun süredir yurtdı-
şında oynayan ve farklı takımlarda forma giyen Türk futbolcu-
lardan biri. 1992-1993 sezonunda Altay’da başlayan profesyo-
nel kariyerini ertesi sezon transfer olduğu Beşiktaş’ta sürdürdü. 

6 sezon giydiği Beşiktaş formasıyla 1 lig, 2 kupa şampiyonluğu 
yaşadı. 1999’da transfer olduğu Fenerbahçe’de 26 maçta oy-
nadı ve bir savunma oyuncusu olarak 3 gol attı. 

2000 Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı iyi futbol onu 
İngiltere’ye taşıdı. Premier Lig’de 4 sezon Aston Villa’nın for-
masını giydi. 2002 Dünya Kupası sırasında hayranlığını ka-
zandığı Korelilerin teklifi üzerine, 28 Ocak 2004’te Incheon 
United’a transfer oldu ve bu takımda 1 Haziran 2004’e kadar 
10 maçta oynadı. Ardından Japonya’da Urawa Red Diamonds 
ve Almanya’da FC Köln takımlarında forma giydi. 2008’de faal 
futbol hayatını noktaladı. 

rahim zafer

21 Ocak 1971’de doğdu, profesyonel futbola 1989’da 
Sakaryaspor’da başladı. 1990-96 yılları arasında Genç-
lerbirliği’nde oynadı, 1996-2001 yılları arasında 152 kez giy-
diği Beşiktaş formasıyla 35 gol attı. Gole yakın bir savunmacı 
olarak Millî Takım’da da 5 kez yer aldı. 

Ay-yıldızlı formayla da 1 golü bulunuyor. Güney Kore’de en 
uzun süre oynayan Türk futbolcusu unvanını taşıyor. 2002 
Temmuz’undan 2004 Mayıs’ına kadar kaldığı Güney Kore’de 
Daegu takımında oynadı ve 46 maça çıkarak 7 de gol kaydetti. 

Ceyhun eriş 

15 Mayıs 1977 doğumlu. Futbola Galatasaray altyapısında 
başladı ancak daha çok kiralık olarak Anadolu’yu dolaşmaya 
başlayınca kulübünden ayrılıp Siirtspor, Fenerbahçe, Anka-
ragücü, Gençlerbirliği, Konyaspor, Samsunspor, Trabzonspor 
ve Konyaspor’da forma giydi. Bir futbol gezgini kimliğiyle 
yolu Güney Kore’ye de düştü. 2008-2009 sezonunda, Şenol 
Güneş’in çalıştırdığı FC Seoul takımına transfer oldu ancak 
sadece 5 maç oynayabildi. Daha sonra İsveç’in Assyriska takı-
mında oynadı. Halen Denizlispor’un başarısı için ter akıtıyor. 
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Lee eul-Young

8 Eylül 1975 doğumlu Koreli oyuncu. Futbola Incheon Kora-
il takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Gwangju Sangmu ve 
Bucheon SK takımlarında oynadı. Özellikle Bucheon’daki per-
formansıyla dönemin Güney Kore Millî Takımı Teknik Direktörü 
Guus Hiddink’in gözüne girdi ve 2002 Dünya Kupası’nda takımın 
önemli kozlarından biri oldu. 3-2 biten Türkiye-Güney Kore ma-
çında takımının gollerinden birini attı. Ardından da aynı sezonda 
Trabzonspor’a transfer oldu ve Türkiye’de forma giyen ilk Güney 
Koreli oyuncu unvanını aldı. Bir sezon oynayıp FC Seoul’e kira-
landı. 2004-05 ve 2005-06 sezonlarında da Trabzonspor’da top 
koşturdu. 2006’da ülkesine döndü ve FC Seoul’de oynadı. 2009 
sezonunu ise Gangwon FC’de geçirdi.

Shin Young-rok

Ülkemizde forma giyen ikinci Güney Koreli oyuncu 27 Mart 
1987 doğumlu Shin Young-Rok. Futbola Suwon Estaduia takı-
mında başlayan ve daha sonra Suwon City’ye transfer olan Young 
Rok, 2007-08 sezonunda K-League’de 28 gol atarak dikkatleri 
üzerine çekti. 

20 yaşına geldiğinde ara transfer döneminde Bursaspor’un kadro-
suna katılıdı. FIFA tarafından gelecek vaat eden eden 100 futbolcu 
listesine giren ve yeşil-beyazlı formayı ilk olarak bir Fenerbahçe 
maçında giyen Koreli, bekleneni veremediği Bursaspor’dan ayrıl-
mak zorunda kaldı. Halen Suwon Bluewings takımında oynuyor. 
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Oğuz Çetin
Sorumlu Yardımcı

1963 yılında Sapanca’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi me-
zunu. Futbola Almanya’da başladı ve 19 yıl profesyonel futbol oynadı. Türkiye’de 
Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarını giydi. 8 yıl oyna-
yıp kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 
2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım formasını 70 kez giyer-
ken, 33 kez kaptanlık bandını taktı, 3 gol attı. 2000 yılında Fenerbahçe’de yardım-
cı antrenör olarak mesleğe adım attıktan sonra 2002’de takımın teknik direktör-
lüğüne 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. 

engin İpekoğlu 

Antrenör  
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 koru-
du. 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
3 Temmuz 1972’de Samsun’da doğdu. Futbol kariyerinin büyük bir bölümünü 
Hollanda’da geçirdi. Fortuna Sittard, Cambuur, Sparta Rotterdam ve MVV Maast-
richt 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. 

1946’da Hollanda’nın Varsseveld ken-
tinde doğdu. 1967’de De Graafschap’ta 
başladığı profesyonel futbolculuk kari-
yerinde ülkesinde PSV, NEC Nijmegen, 
ABD’de Washington Diplomats ve San 
Jose Earthquakes formalarını giydi. 
Futbolu 1982’de De Graafschap’ta bı-
rakırken aynı takımda yardımcı antre-
nörlüğe 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 gö-
rev yaptığı kulüp takımları oldu. Real 
Madrid’le Kıtalararası Kupa’yı, Chelsea 
ile FA Cup’ı kazandı. İkinci PSV döne-
minde 3 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 
1995’te başına geçtiği Hollanda Milli 
Takımı’yla Euro 1996’da çeyrek final, 
1998 Dünya Kupası’nda yarı final gör-
dü. 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 res-
men başladı.

guus Hiddink

Teknik direktör

Fuat usta
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Nuri Şahin’in “adam olacak çocuk” 
olduğunu anladığımızda yıl 2005’ti. 
1988 Almanya doğumlu Nuri Şahin, 
o sene U17 Millî Takımımızın for-
masını giyiyor ve ay-yıldızlı ekibin 
eleme turundan finallere yaptığı yol-
culukta adeta geminin dümenini tu-
tuyordu. Finallerde 5 maçta da forma 
giyip Avrupa Şampiyonluğu görürken 
İngiltere’ye de 1 gol atıyor, aynı yıl 
Peru’da düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı 
Dünya Kupası’nda da attığı 4 golle bü-
tün dikkatleri üzerine çekiyordu. Evet, 
doğduğu yerin yerel takımlarından 
RSV Meinerzhagen’da futbol hayatına 
başlayan ve 13 yaşından itibaren Bo-
russia Dortmund’un altyapısında yoğ-
rulan bu çocukta çok iş vardı. 

Nuri 2005’in yaz aylarında yakala-
dığı bu çıkışı, aynı sezonda Borussia 
Dortmund A takımında yer alarak sür-
dürdü. Takımının Intertoto Kupası’nda 
deplasmanda Sigma Olomouc’la oy-
nadığı maçın 66. dakikasında oyuna 
girerken, Dortmund’un Avrupa maç-
larında oynayan en genç futbolcusu 
unvanını da kariyerinin not defterine 
düşüyordu. 6 Ağustos 2005 günü daha 
17 yaşına gelmeden Bundesliga’da oy-
namış ve bu ligde ilk on birde maça 
başlayan en genç oyuncu unvanı-
nı kazanmıştı. 26 Kasım 2005 günü 
Nürnberg’le oynanan maçta attığı gol, 

onu Bundesliga’nın en genç yaşta gol 
atan futbolcusu yapıyordu. 8 Ekim 
2005’te A Millî Takım’a da sıçramayı 
başarmış ve Almanya’ya karşı forma 
giydiği maçta 85. dakikada oyuna girip 
takımın galibiyet golünü kaydetmiş-
ti. O artık hem Türk Millî Takımı’nda 
forma giyen, hem de gol atan en genç 
oyuncu unvanlarının sahibiydi. 

Ancak Borussia Dortmund’da işler yo-
lunda gitmiyordu ve Nuri de işleme-
yen bu çarkın içinde genç bir oyuncu 
olarak zorlanmaya başlamıştı. Biraz 
daha pişmesi için 2007’nin yaz ayla-
rında Feyenoord’a kiralandı. Hollanda 
Ligi onun için adeta bir yeniden doğuş 
alanı olmuştu. Daha ikinci haftadaki 
NAC Breda maçında 5-0’lık galibi-
yete iki golle katkıda bulunuyor ve o 
sezon kariyerinin en parlak dönemini 
yaşıyordu. Artık Borussia Dortmund’a 
daha güçlü dönebilirdi. 

2008 yılından itibaren Nuri’nin 
Bundesliga’daki yıldızı da yükselmeye 
başlayacaktı. Kendisinin de ifade ettiği 
gibi hem çocukken yaşadığı hayattan 
hem de karakterinden ötürü şımarıklık 
ve kibirden oldukça uzak bir yapıya 
sahip genç yıldız, Almanların dünya-
ca ünlü futbol dergisi Kicker’in Aralık 
2010’da Bundesliga’da forma giyen 
toplam 286 oyuncuyla yaptığı ankette, 
Almanya’da ilk yarının en iyi futbolcusu 
seçildi. Oyların yüzde 32.6’sını almayı 
başaran millî oyuncumuz, böylece 5 
gol ve 8 asistle sürdürdüğü 2010-2011 
sezonuna yeni bir başarı daha ekledi. 
Üstelik sıralamada ikinci olan takım 
arkadaşı Japon Kagawa bile neredeyse 
Nuri’nin yarısı kadar oy toplayabildi. 

Ancak istatistiklere bakarak Nuri’yi 
yorumlamak ve onun oyunu hakkın-
da fikir yürütmek oldukça yanlış olur. 
Çünkü millî oyuncumuzu asıl ön pla-

Yükselen 

Yıldız
Bundesliga’da şampiyonluğa koşan 

Borussia Dortmund’un dümenini genç bir 

Türk oyuncu tutuyor. Profesyonel futbola 

ilk adım attığı zaman Bundesliga’da 

oynayan ve gol atan en genç futbolcu 

olan ve bu rekorları hâlâ elinden tutan 

millî oyuncumuz Nuri Şahin, bu sezonun 

ilk yarısında da Alman Ligi’nin en iyisi 

seçilmeyi başardı. Bizse Nuri’den aynı 

performansı ay-yıldızlı formayla da 

göstermesini bekliyoruz. 

Nuri Şahin
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na çıkaran şey, Borussia Dortmund’un 
saha içindeki maestrosu olması. Ol-
dukça genç bir takıma sahip olan sarı-
siyahlı ekibin tüm ataklarının onunla 
başlaması ve onun ayağına topun değ-
mediği bir hücumun düşünülememe-
si. İşte bu durum, millî oyuncumuzu 
çok özel bir futbolcu haline getiriyor. 
Bu sezon Bundesliga’da fırtınalar esti-
ren Jürgen Klopp önderliğindeki genç 
Dortmund takımının en vazgeçilmez 
ve en ayrıcalıklı oyuncusu Nuri Şa-
hin. Sarı-siyahlı takım bu sezon tam 
anlamıyla bir takım oyunu sergilese 
de Nuri’siz Dortmund’u düşünmek ve 
başarılı olacağını varsaymak imkânsız 
neredeyse. Bu yüzden geçen ay 
TamSaha’ya röportaj veren Almanların 
efsane oyuncusu Lothar Matthaeus’un 
da dediği gibi, “O, mükemmel işleyen 
bir mekanizmanın en önemli dişlisi.”

Millî oyuncumuz ise bu başarısını 
şöyle yorumluyor: “Bu sonucu yaptı-
ğım çalışmalara verilen değer ve ça-
lışmalarımın tasdik edilmesi olarak 
görüyorum. Kendilerine karşı oynadı-
ğım ve durumu en iyi değerlendirebi-
lecek olan meslektaşlarım tarafından 
seçilmem büyük bir onur. Umarım 
ileride oyunumu daha da iyi yerlere 
getirebilirim. Çok çalışarak ve kendi-
me güvenerek hayallerime ulaşmaya 
çalışıyorum. Bu konuma gelmemdeki 
en büyük pay da kuşkusuz bana çok 
güvenen hocam Jürgen Klopp’undur. 
Onun bana saha içinde verdiği hata 
yapabilme lüksü sayesinde oyunum 
olumlu yönde gelişiyor.” 

Nuri’nin de belirttiği gibi Klopp’un 
kendisine saha içinde tanıdığı tole-
rans, genç oyuncunun bu sezonki ba-
şarısının temel etkenlerinden. Daha 
önceleri maçlarda verdiği ilk hatalı 
pasın kendisini maçta iyi oynayıp 
oynamama konusunda etkilediğini 
ifade eden Nuri, bu sorununu teknik 
direktör Jürgen Klopp’la konuştuğunu, 
daha sonra hatalı paslar verdiğinde 
Klopp’la göz göze geldiğinde hatalı 
pası hemen unuttuğunu da sözlerine 
ekleyerek bu durumu daha da açıklığa 
kavuşturuyor. Böylece üzerinde baskı 
hissetmeyerek, hatalı pas yapsa bile 
gözlerin onun üzerinde olacağı hissini 
düşünmeyerek saha içinde daha farklı 
bir role bürünüyor millî yıldız. Alman 
hocayla beraber savunma yönünü de 

oldukça güçlendirdiğini belirten Nuri 
Şahin, ikili mücadele yeteneğinin de 
giderek geliştiğini sözlerine ekliyor. 
Bu arada Klopp’un da Nuri’nin birin-
ci olduğu Kicker dergisinin futbolcu-
lar arasında yapmış olduğu ankette 
Bundesliga’nın ilk yarıdaki en başarılı 
teknik adamı seçildiğini vurgulayalım.

Nuri’nin bu sezon için lâyık görüldüğü 
ödüller sadece bununla da sınırlı kal-
madı. Geçtiğimiz günlerde bir diğer 
ünlü Alman spor dergisi Bild, Nuri’yi, 
Stuttgart’ta oynayan Serdar Taşçı ile 
birlikte Bundesliga’nın en önemli 
18 oyuncusu arasında gösterdi. Bu 
ödülde başarılı oyununun yanı sıra 
Borussia Dortmund’da en fazla topla 
buluşan ve kaleye en fazla şut çeken 
oyuncu olmasının da büyük payı var. 
Bu veriler de onun oyun içinde ne ka-
dar aktif olduğunu kanıtlıyor aslında. 
Alman Millî Takım oyuncuları Manuel 
Neuer, Philipp Lahm, Lukas Podolski 
ile Diego, Gekas, Salihovic gibi önem-
li oyuncuların da bulunduğu bu liste-
de yer almak, hiç kuşku yok ki hem 
millî oyuncumuz hem de Türkiye için 
büyük mutluluk kaynağı.

İşte böyle bir altın sezon yaşayan 
millî oyuncumuz ise son demeçle-
rinde Borussia Dortmund’da ve tüm 
Almanya’daki insanları mutlu ettiklerini 
ve gelecekte de bunu sürdürecekleri-
ni ifade ediyor. Her şeyi 2010 yılında 
yaptıkları gibi yapmaya devam edecek-
lerini belirten Nuri Şahin, kulüp oto-
büsünde yanında oturan takım arka-
daşı Dede’den Dortmund’un aldığı son 
şampiyonlukla ilgili birçok hatıra din-
lediğini ve bu şekilde motive olduğunu 
sözlerine ekliyor. Ama bir taraftan da 

takım içinde kimsenin şu an için şam-
piyonluk hayali kurmadığını, çünkü 
bunun kendilerine olumsuz bir şekilde 
yansıyacağını düşündüğünü söylüyor. 

Borussia Dortmund, Almanya’da son 
sürat şampiyonluğa koşuyor. Efsane 
takım yıllar sonra özlediği başarıları 
tekrardan yakalamaya her geçen gün 
giderek daha da yaklaşıyor. Bu başa-
rının saha içindeki merkezinde de bir 
Türk oyuncu var. Nuri Şahin, oynadığı 
her maçta değerini bir kat daha arttı-
rırken, yavaş yavaş da dünya yıldızları 
listesine göz kırpıyor. Geçmişteki ido-
lü Fernando Redondo, şimdi örnek al-
dığı futbolcu ise Xavi olan genç yıldız, 
öncelikle Bundesliga’da şampiyonluk 
yaşadıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde 
boy göstermek istiyor. Hayallerinin pe-
şinden böyle koşarken de, “Cep tele-
fonu melodimi Şampiyonlar Ligi müzi-
ği olarak belirledim. Bir gün bu statta 
bu müzikle sahaya çıkmak istiyorum” 
diyor. Daha çok şampiyonluklar ve 
Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde Av-
rupa maçları oynayacağı kaçınılmaz 
bir gerçek olan millî yıldızımızı bu 
oyununu devam ettirdiği sürece ileride 
dünyanın sayılı futbol starları arasında 
göreceğimizden kuşku yok. 

Ve artık Nuri Şahin’in Türk Millî Ta-
kımı için de daha fazla katkı sağlama 
zamanı gelmiş görünüyor. Uzunca bir 
süre usta oyuncuların arasında gölge-
de kalan genç yıldız, Millî Takım’ın 
yeni yapılanmasında sorumlulukları 
arttığında bu yükü kaldıracak kapa-
sitede olduğunu Bundesliga’daki per-
formansıyla kanıtladı. Artık ay-yıldızlı 
formayla bambaşka bir Nuri Şahin iz-
leme zamanımız gelmiş gibi duruyor.

C M Y CM MY CY CMY K
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Millî Takımımızın önünde bir güney 
Kore maçı var ve rakiple, oranın futbol 
kültürüyle ilgili en sağlam yorumları 
sizden alabiliriz. Korelilerin futbola 
bakışıyla bizimki arasında ne gibi fark-
lar var?
Onlar futbol ekonomisi açısından biz-
den geride. Ama yapılanma olarak iler-
liyorlar. Son iki senede takımları Asya 
şampiyonu oldu. Bu sene hem Millî 
Takım’ın başında hem de kulüplerde 
Koreli teknik adamlar var. Yeniliğe ve 
bilgiye çok açıklar ve ilerleyebilmek 
için her yolu deniyorlar. İnsanların fut-
bola bakışlarında fanatiklik bulunmaz. 
Statlara aileleriyle gelirler, takımlarına 
destek olurlar, kaybettikleri zaman da 
herhangi bir tepki göstermezler. Kore 
okuma oranı çok yüksek bir ülke ve in-
sanlar her türlü saha sonucunu saygıyla 
karşılayacak olgunluğa sahip. Futbol za-
ten Türkiye’deki kadar fanatik düzeyde 
izlenmiyor. Orada beyzbol da futbolla 
başa baş gidiyor. Yine ilgi toplayan bir 
başka spor da golf. Son olimpiyatlarda 
45 madalya almaları da sporun farklı 
alanlarındaki başarılarını gösteriyor. 

Kore’deki kulüp yapıları nasıl?
Kulüplerin bir-iki tanesi belediyelere, 
büyük çoğunluğu ise şirketlere ait. Şir-
ket, sahip olduğu kulübün başına para-
lı bir başkan getiriyor. Bütçeleri bellidir. 
Şirketin parası olmasına rağmen kulü-
bün bütçesinin dışında bir harcama 
yapmazlar. Borçlanmazlar. Ödemeleri 
aksatmazlar. Tesisleri ve statları gayet 
düzenli. Bizdeki anlamda oyuncu alt-
yapıları yok. Oyuncular üniversiteden, 
drafttan geliyor. Her geçen gün gelişi-

yorlar. Ben orada olduğum dönemde 
üç genç oyuncu almıştım, şimdi hep-
si A Millî Takım’da ve birisi Bolton’da, 
birisi Celtic’te, diğeri Monaco’da oy-
nuyor. Talebelerimden birisi de şimdi 
Auxerre’e transfer oldu. İçlerine kapa-
nıktılar ama benim orada çalışmamın 
sağladığı faydalardan biri vizyonlarını 
genişletmek oldu. Güven sıkıntılarını 
aşıyor ve daha da başarılı oluyorlar. 
Çünkü işlerini ve çalışmayı çok sevi-
yorlar, disiplinli ve saygılılar.

Kore medyası futbola ne kadar önem 
ve yer veriyor. Oradaki futbol yorum-
ları da bizimkilere benziyor mu?
Hayır, hayır. Medyanın futbola ilgisi 
bizdeki gibi değil. Benim haberlerim 
gazetelerde çok sayıda yer alırdı. Ran-
devu alıp gelirler ve konuşurduk. Ben 
düzeni de iyi oturtmuştum, haftada bir 

Şe
no

l G
ün

eş

Korelilerin bize
sevgisi çok özel
Onun için Güney Kore’yi en yakından tanıyan Türklerden birisi 
demek hiç de yanlış olmaz. 2002’deki Dünya Kupası zaferimiz 
sırasında Millî Takımımızın teknik patronuydu. Sonrasında 
ise tam 3 sezon Güney Kore Ligi’nde teknik direktörlük yaptı. 
Tecrübeli hoca Güney Kore’deki gelişmeleri ve Türk futboluyla 
ilgili tespitlerini bizimle paylaştı. 
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basın toplantı yapardım. Bu konuda da 
çok disiplinli ve saygılıydılar. Ne söylü-
yorsam onu yazarlardı.

Hiç taraftar şiddetine şahit oldunuz mu?
Bir maçta yaşadık. Sahadan çıkıp oto-
büsümüze bindik, rakip taraftarlar yolu 
kapatmıştı. 1 saat boyunca hareket et-
memize izin vermediler. Ama herhangi 
bir şey de yapmadılar. Polis de protesto 
bitene kadar izledi. Maç sırasında bizim 
oyuncumuzla taraftarlar arasında bir tar-
tışma yaşanmış, onu protesto ediyorlar-
mış. En büyük olay oydu işte.

Korelilerin Türklere yaklaşımı hakkında 
neler söyleyebilirsiniz? Türklerin Kore’de 
diğer yabancılardan bir farkı var mı? 
Türklere karşı özel bir sevgileri var. 
ABD’lileri de seviyorlar, onlarla farklı bir 
ilişkileri var ama Türklere sevgileri çok 
farklı. Türkiye’nin onlar için karşılıksız 
fedakârlık yaptığını bildikleri için sevgi-
leri de özel. Ben orada kendimi evimde 
gibi hissettim. Hiç yabancılık çekmedim. 

Oradan törenle uğurlandınız. Bu ülke-
mizde hiç rastladığımız bir durum değil. 
Bu da galiba onların futbola ve insanlara 
bakışındaki farklılıktan kaynaklanıyor. 
Benim yerim oldukça farklıydı. Kulübün 
sahibi beni davet etti ve “Bizi bırakıp 
gitme” dedi. Aslında oraya Türkiye’den 
uzaklaşmak için 1 yıllığına gitmiş ama 
ısrar ettikleri için iki sezon daha kalmış-
tım. Trabzonspor işi ortaya çıkınca ale-
lacele veda yemeği verip ayrılmak zo-
runda kaldım. Buna rağmen oyuncular, 
taraftarlar, yöneticiler havaalanına kadar 
uğurlamaya geldi. 

Türk futbolu için bir süreklilikten söz 
edemiyoruz. Mesela 1990’lardaki jene-
rasyon bizi bir süre önemli noktalara 
taşıdı ama sonrasında 2008’e kadar olan 
bir kopukluk meydana geldi. 2010’da 
yoktuk, 2012’ye katılmamız da risk altın-
da görünüyor. Siz bu kopuklukları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Yükselen değerlerden sonra düşüşle-
rimiz normal. Çünkü bir planlama ve 
sistemli çalışma yok. Yükselişten son-
ra her şey sizin üzerinize kalıyor. Sizin 
oyuncunuzun hayat görüşü değişiyor, 
performansı değişiyor, siz de oyuncuyu 
değiştiriyorsunuz. Başarısız bir sonuçta 
siz gidiyorsunuz, yeni gelen yeniden ya-
pıyor, o da bir şey yakalıyor ama aynı 
şey tekrarlanıyor. Hiçbir insan tavanda 

gidemez. Kayıplara uğrayınca dünyanın 
sonu olarak görüyoruz. Hâlbuki bunları 
değiştirmek için nerede yanlışlar yaptık, 
buna bakmak lâzım. Letonya maçını 
kaybedince, “Bu işi Şenol yaptı” dedik, 
onu attık. Aynı şey 2008’de de tekrar-
landı. Bu başarının kime ait olduğunu 
paylaşırken, o arada eksikleri göreme-
dik. Görsek bile bu sefer de o oyuncu 
grubunun kendisini yeterli görmesi gibi 
bir sorun çıkıyor ortaya. Oysa her olay-
dan ders çıkartmasını bilmek gerek. Bu-
gün bir şansımız var, kurumsal yapıların 
başında işadamları bulunuyor. Futbolun 
teknik bilgileri açısından eleştirilebilirler 
ama kulüpleri de işadamı mantığıyla 
büyütüyorlar. Sadece kulübü büyütmek-
le ilgilenip futbolu yönetmeyi bu işin 
içinden gelenlere bıraksalar çok daha 
sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz. 

Millî Takım Teknik direktörleriyle ilgili 
sorulara birçok insan eleştiriyle karşı-
lık verirken siz hep, “destek vermek, 
yardımcı olmak gerek” diyorsunuz. Bu 
konudaki duruşunuzu, geçmişte görev 
yaptığınız sırada yaşadıklarınızla mı 
açıklamak gerekir?
Tabii ki. Ama zaten işin doğrusu da 
bu. Başka ne diyebilirim ki? Bakın ilk 
göreve geldiğim gün oyuncularla ilgili 
bilgi almak için ligde görev yapan ho-
caları aradım. İçlerinden biri telefonu 
açar açmaz, “Hocam vallahi o yazıdan 
haberim yok” dedi. Meğerse bir gaze-
tede “Neden Millî Takım’ın başına ben 
değil de Şenol Hoca getirildi” diye bir 
demeci yer almış. Ama benim bundan 
haberim yok, arama maksadım başka. 
Bunu hiç unutamam. Konuştuk ve ha-
tasını anladı. Diyelim ki benim yerime 
o getirildi ve ben aynı şeyleri söyledim. 
Bu nedir ya? Bana hiç mantıklı gelmi-

yor. Bir de ben kendi dönemimde saldı-
rıların saldıranı küçülttüğünü gördüm. 
Kendinizi zorla bir yere getirirseniz ora-
ya uymazsınız zaten. Bu göreve uygun 
olmasaydım yok olup giderdim. O sı-
kıntılara rağmen bir yere gelmiş olmam 
beni başarılı gösteriyor. Yoksa birileri 
beni korumuş olsaydı hem orada dura-
mazdım, hem başarılı olamazdım. 

1996’da Millî Takım’a en çok oyuncu 
veren takım Trabzonspor’du. Son Hol-
landa maçında da yine aynı tabloyla 
karşılaştık. Teknik adamların gurur du-
yacakları başarılardan birisi de bu ol-
malı diye mi düşünüyorsunuz? 
Aynı şeyi Kore’de de yaptım. Üç tane 
17 yaşında adam aldım ve Millî Takım’a 
gönderdim. Bunu beni övsünler diye 
yapmıyorum. Ben oyuncuyu yetiştirip 
geliştirerek yarıştırmalıyım. Hazırı yarış-
tırmak kadar oyuncuyu tamamlamak da 
önemli. Bunun benim görevim olduğu-
nu düşünüyorum. Benim için takımımın 
şampiyonluğu kadar Millî Takım’a oyun-
cu vermek de önemli, Millî Takım’ın 
başarısı da önemli. 1996’daki Millî 
Takım’a 6 oyuncu vermiştim. Beni o 
dönemde saymadılar ama bunun da bir 
önemi yok. Ben ne yaptığımı biliyorum 
ve bununla da gurur duyuyorum. Ben o 
dönemde şampiyonluğu kaybettim ve 
ağzımı açmadım. Oyuncular seyahate 
gidiyor, yoruluyor, sakat dönüyor. Ama 
o gün hiç kimse “Şenol’un bu mağdu-
riyetleri var” demedi. Fakat ben bugün 
de aynı şekilde düşünüyorum, “Yine de 
aynısını yapmalıyım” diyorum. Bugün 
de 6-7 oyuncum Millî Takım’a gitsin, ta-
kımım başarılı olsun diye düşünüyorum. 
İşte Barcelona takımı… Hem kendisi 
büyüyor hem ülkenin millî takımını bü-
yütüyor. Bunlar güzel örnekler. 

MILLI TAKIM
ERKEK BAKIM MARKASI
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1.Karadeniz Oyunları’nda ana stat 
görevini üstlenen Hüseyin Avni Aker 
Stadyumu, 1951 yılında inşa edildi. O 
tarihte 2 bin 400 kişilik küçük bir stat-
tı. 1967 yılında stada kapalı tribün de 
eklendi. Daha sonra geçirdiği büyük 
revizyonlarla kapasitesi giderek artırıl-
dı. 1981’deki büyük tadilatın ardından 
1994’te uzay kafes modeli ile stadın 
üstü kapatıldı ve ışıklandırması yapıldı. 
2008’de ve 2010’da sağlanan kapasite 
artışlarıyla Avni Aker Stadı’nın tribünleri 
bugün 24 bin kişiye maç izleme imkânı 
sunabiliyor. 2008’deki tadilatla mara-
ton tribününün üzeri açılan stadyum, 
1940-1944 yılları arasında Trabzon’da 
Bölge Müdürlüğü yapan Hüseyin Avni 
Aker’in adını taşıyor. Hüseyin Avni Aker, 

öğretmen, yönetici ve bir lider olarak 
Trabzon’da sporun kökleşmesine hayatı-
nı adamış bir insan olarak tanınıyor. 

25 bin metrekarelik bir alanda kurulu 
olan stadın 26 tane bilgisayar kontrollü 
giriş kapısı, doğal çim yüzeyli sahası, 
atletizm pisti, 520 kişilik şeref tribünü, 
150 kişilik basın tribünü, naklen yayın 
odası, skorbord kontrol odası, bilgisa-
yarlı kapı girişi kontrol odası, maraton 
tribününün altında antrenman amaçlı 
7 adet spor salonu, kapalı tribün altın-
da 4 adet soyunma odası, hakem oda-
sı, şeref salonu, basın odası, tesis amir 
odası, antrenör odası, doping kontrol 
odası ve VIP salonu bulunuyor.  Kapalı 
tribünde 1 adet restoran, 1 adet ka-

feterya ve sekizer kişilik 18 loca yer 
alıyor. Bunun dışında maraton ve kale 
arkası tribünleri koltuklarla kaplatılıp 
UEFA Standartlarına uygun hale geti-
rildi. Stadyumda tel örgülerin kaldırıl-
masının ardından tüm müsabakalar tel 
örgüsüz olarak oynanıyor.

İlk millî maç Bulgaristan’la

Hüseyin Avni Aker Stadı’nda ilk 
millî maç 26 Ağustos 1992 tarihinde 
Bulgaristan’la oynandı. Sepp Piontek 
yönetimindeki Millî Takımımız, 1994 
Dünya Kupası elemelerine hazırlanı-
yordu ve Bulgaristan’la da provaya çık-
mıştı. Sahadaki on birimiz Hayrettin 
Demirbaş (Galatasaray) - Bülent Korkmaz 

Trabzon’un
futbol mabedi

Millî Takımımızın bugün Güney Kore’yi misafir edeceği Hüseyin Avni Aker Stadı, Trabzon 
için bir futbol mabedi kimliğini taşıyor. 1970’li yıllardan itibaren Türk futboluna damgasını 
vuran, 6 lig şampiyonluğunun yanı sıra 8 Türkiye, 7 Cumhurbaşkanlığı, 1 Süper Kupa, 5 de 

Başbakanlık Kupası elde eden Trabzonspor, iç saha maçlarında Avni Aker Stadı’nı kullanıyor. 

(Galatasaray), Gökhan Keskin (Beşiktaş), 
Ogün Temizkanoğlu (Trabzonspor) - 
Recep Çetin (Beşiktaş), Rıza Çalımbay 
(Beşiktaş - Kaptan), Ünal Karaman 
(Trabzonspor), Mehmet Özdilek 
(Beşiktaş), Orhan Çıkrıkçı (Trabzonspor) 
- Hami Mandıralı (Trabzonspor), 
Hakan Şükür (Galatasaray) şeklindey-
di. İlerleyen dakikalarda Recep Çetin, 
Hami Mandıralı ve Mehmet Özdilek’in 
yerlerine Oğuz Çetin (Fenerbahçe), 
Aykut Kocaman (Fenerbahçe) ve Vedat 
Vatansever (Bursaspor) oyuna girecekti. 

Takımımız 12. dakikada Stoilov’dan 
yediği golle geriye düşüyor, ancak ar-
dından çabuk toparlanarak Bulgar ka-
lesine akın üstüne akın geliştiriyordu. 
Orhan’ın bir, Hami’nin iki gol girişimi-
ni kalesinde devleşen Nikilov önlüyor-
du. 67’de Hami’nin şutunu İliev çizgide 
kafayla önlerken kısa süreli bir sakatlık 
da yaşıyordu. Ancak 1 dakika sonra 
Aykut’un ortasında Hami şık bir vu-
ruşla skoru dengelemeyi başarıyordu: 
1-1. Bulgaristan henüz bu golün şaş-
kınlığından kurtulamamışken, 72. da-
kikada Hakan ceza alanına girmeden 
sert vuruyor, İliev’in ayağına çarpan top 
kaleci Nikilov’u kontrpiyede bırakarak 
ağlarla kucaklaşıyordu: 2-1. Hemen 
ardından yine Aykut ortalıyor, Hakan 
nefis bir zamanlamayla yükselip kafayı 
vuruyor ve tabelayı 3-1’e getiriyordu. 
89’da Fenerbahçeli Stoilov kendisinin 
ve takımının ikinci golünü atıyor ancak 
3-2’lik skor Millî Takımımızın galibiye-
tini tescil ediyordu. 

Millî Takımımız, Avni Aker’deki ikinci 
maçını 21 Ağustos 2002’de Gürcistan’la 

oynadı. Millî Takımımız Güney Kore-
Japonya ortak yapımı 2002 Dünya 
Kupası’ndan üçüncülükle dönmüştü ve 
bu zaferin kutlaması Teknik Direktör 
Şenol Güneş’in memleketi Trabzon’da 
yapılıyordu. 90 dakika boyunca tam 20 
oyuncunun forma giydiği Millî Takım’da 
çimlere basan oyuncular Ömer Çatkıç, 
Zafer Özgültekin, Metin Aktaş, Bülent 
Korkmaz, Emre Aşık, Alpay Özalan, 
Ümit Özat, Ümit Davala, Fatih Akyel, 
Okan Buruk, Nihat Kahveci, Yıldıray 
Baştürk, Hasan Şaş, Tugay Kerimoğlu, 
Tayfur Havutçu, Emre Belözoğlu, Cihan 
Haspolatlı, Hakan Ünsal, Serhat Akın 
ve Arif Erdem’di. Trabzonspor’un eski 
oyuncuları Nemsadze, Jamarauli ve Şota 
ise Gürcistan takımında forma giyiyor-
du. Futbolseverlerin büyük bir coşkuyla 
desteklediği Millî Takımımız, 8. dakika-
da Arif’in mükemmel frikik golüyle 1-0 
öne geçiyor, 51. dakikada Nihat’ın köşe 
vuruşunda, Cihan’ın kafa golüyle 2-0’ı 
buluyor ve 71. dakikada Nihat’ın ceza 
sahasının dışından mükemmel şutuyla 
3-0’lık bir galibiyet elde ediyordu. 

Avni Aker’deki son A millî maçın tarihi 
ise 4 Eylül 2004’e tekabül ediyor. O gün 
de ay-yıldızlıların rakibi Gürcistan’dı 
ancak bu kez iş daha ciddiydi. İki takım, 
2006 Dünya Kupası eleme grubunda 
karşı karşıya geliyordu. Ay-yıldızlıların 
on biri Rüştü Reçber (Fenerbahçe) 
- Serkan Balcı (Fenerbahçe), Deniz 
Barış (Fenerbahçe), İbrahim Toraman 
(Beşiktaş), Ümit Özat (Fenerbahçe)-
Tuncay Şanlı (Fenerbahçe) “Gökdeniz 
Karadeniz (Trabzon sopr dk. 71)”, 
Okan Buruk (Beşiktaş), Emre Belözoğlu 
(Inter), Hasan Şaş (Galatasaray)-Fatih 
Tekke (Trabzonspor) “Hüseyin Çimşir 
(Trabzonspor dk. 71)”, Hakan Şükür 
(Galatasaray-Kaptan) “Nihat Kahveci 
(Real Sociedad dk. 79)” şeklindeydi. 
Gürcistan’da ise Trabzonluların yakın-
dan tanıdığı Jamarauli ile Şota yine 
kadrodaydı. 

Millîlerimiz, Yunanistan, Kazakistan, 
Danimarka, Ukrayna ve Arnavutluk’un 

da bulunduğu gruba Gürcistan’ı yene-
rek iyi bir başlangıç yapma niyetindey-
di. Ancak ilk 45 dakikada işler hiç de 
istenildiği gibi gitmiyor, takımımız gol 
atamadığı gibi kalesinde ciddi tehlike-
ler yaşıyordu. Millîler yine de ikinci 
yarıya hızlı başlamış ve bunun seme-
resini de 48’de Fatih Tekke’nin golüyle 
almıştı. Fakat 59’da Hasan Şaş’ın ikin-
ci sarı karttan gördüğü kırmızı kart, 
tüm planları alt üst etti. Gürcistan, 
83’te Asatiani’nin frikik golüyle eşitliği 
sağladı ve maç 1-1 sona erdi.

Millî Takımımız, yaklaşık 6.5 yıllık 
bir aradan sonra bugün yeniden Avni 
Aker’in çimlerine çıkıyor. Rakip eski bir 
dost, Güney Kore. Dostça, centilmence 
bir maç olsun, izleyenler futbola doysun.

Bu akşam oynanacak 
Türkiye-Güney Kore 
karşılaşmasını
yönetecek Ukraynalı 
hakem Sergii Boiko, 
30 Haziran 1977’de 
Odessa eyaletinin 
Bilgorod-Dnistrovskyi 
kentinde doğdu. Evli 

ve biri kız, biri erkek iki çocuk babası olan 
Boiko, Rusça ve İngilizce biliyor. Şu anda 
bir inşaat firmasının yönetim kurulunda 
başkan yardımcılığı yapan hakemin hobileri 
arasında spor yapmak ve seyahat etmek 
yer alıyor. Kiev bölgesi hakemlerinden olan 
Boiko, 1999’da hakemliğe başladı. 2004’te 
İkinci Lig, 2007’de 1. Lig maçlarını yönet-
meye başlayan hakem, 2008 yılından beri 
Ukrayna Premier Ligi’nde düdük çalıyor. 
Boiko, 2011 yılında FIFA kokartı taktı.  

Yardımcı Hakemler
Oleg Pluzhnyk, Sergii Bekker  

dördüncü Hakem
Hüseyin Göçek  

Maçın Hakemi
Sergii Boiko
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Okan BURUK

Millî Takımımızın 1996-2002 yılları arasındaki 
altın döneminin en önemli aktörlerinden 
birisiydi. Şimdilerde ise A Millî Takım’ın İdari 
Koordinatörlüğünü yapıyor. Bir dönemin usta 
oyuncusuyla Millî Takım’daki tecrübelerini 
2002’deki Güney Kore zaferini ve takımın 
bugünkü hedeflerini konuştuk. 

Millî Takımımız bugün güney Kore ile 
özel maçta karşı karşıya gelecek ve 
güney Kore’nin bizim için çok farklı 
anlamları var. Türk futbolu en büyük 
zaferini 2002 dünya Kupası’nda elde 
etmişti. Siz daha öncesinde de büyük 
turnuvaların hem finallerini hem de 
eleme aşamalarını yaşadınız. Bize 
biraz eleme aşamasının atmosferinden 
söz eder misiniz?
İlk başta şunu söylemek isterim; biz bü-
tün finallere hep zorlanarak, baraj maç-
larıyla gittik. İnsanların kafasında Millî 
Takımımızın bugün 2012 Avrupa Şam-
piyonası eleme grubundaki şansımızla 
ilgili soru işaretleri olabilir ama biz zoru 
seven bir ülkeyiz. Hiç kimsenin aklın-
da soru işaretleri bulunmasına gerek 
yok. Euro 2012’ye katılan takımlardan 
birisi olacağımıza yürekten inanıyorum. 
Çünkü gruptaki iyi takımlardan biriyiz. 
Geçmişte olduğu gibi bir bütün olabilir, 
bir sinerji oluşturabilirsek finallere gide-
riz. Oraya gittikten sonra da zaten çok 
keyifli işler yapabilen bir takımız. 

Bu kadar kesin konuşurken nelere 
güveniyorsunuz?
Bir kere fikstürün zorlu bölümünü geri-
de bıraktık. Şimdi kendi sahamızda daha 
fazla maç oynayacağız. Geçmişten ör-
nek vermek gerekirse, biz iyi bir takım 
olmanın yanında her zaman çok iyi bir 
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arkadaş grubuyduk. Takımda bugünkü 
arkadaşlığı da o günlere benzetiyorum. 
Karakter olarak son derece düzgün, 
birbirlerini seven ve birbirlerine saygı 
duyan insanlar olduklarını görebiliyo-
rum. Özellikle son Hollanda maçında 
genç bir kadro vardı ve birbirleriyle 
çok iyi kaynaşmışlardı. Uzun zaman-
dır bu kadar hırslı, bu kadar disiplinli 
oynayan bir takım görmemiştik. Takım 
olarak birbirleriyle iyi iletişim kuran ve 
paylaşan bir oyuncu grubuna sahibiz. 
Yaş olarak da çok genç bir jenerasyon. 
Daha önceki maçlarda görev yapan 
oyuncu topluluğuyla bu yeni arkadaş-
larımızı birleştirdiğimizde Türk futbolu-
na uzun yıllar hizmet edebilecek geniş 
bir oyuncu havuzuna sahibiz. 

Oyuncu havuzumuzun genişlemesi 
Millî Takımımıza neler kazandırıyor?
Çok ciddi bir rekabet ortamı oluş-
tuğunu söyleyebilirim. Yeni katılan 
oyuncular Hollanda maçında millî 
formaya duydukları açlıkla maksimum 
düzeylerine çıkmaya çalıştı. Bu da ba-

şarı için çok önemli bir etken. Alttan 
gelen zorlamalarla oluşan rekabet or-
tamıyla birlikte başarının temelleri de 
daha kolay atılacaktır. Çünkü hayat 
böyle bir şey, bazen birileri sizi zor-
lamadan maksimum düzeye ulaşamı-
yorsunuz. Bence Hollanda maçı bir 
dönüm noktasıdır. Dünya Kupası fina-
listi bir takımla deplasmanda oynadık 
ve gerçekten de iyi işler yaptık. Hem 
takım gibi oynadık, hem de gol po-
zisyonlarına girdik ve oyun disiplinini 
hiç kaybetmedik. Bence bu çok önem-
li bir gelişme. Çünkü Türk oyuncuları 
olarak en büyük eksiklerimizden birisi 
özellikle geriye düştüğümüzde oyun 
disiplinimizi kaybetmemiz. Belki alt-
yapı eğitimimizden belki de insanî 
yapımızdan kaynaklanan bir durum 
ama biz doğaçlama oynamayı seviyo-
ruz. Fakat Hollanda maçında gördük 
ki, oyun disiplinine sadık kalabiliyor 
ve rakip kalede yeterli sayıda pozisyon 
üretebiliyoruz. Bu gerçekten de sevin-
dirici bir gelişme. İnşallah bu gelişme 
grup maçlarında da devam eder. 

daha önce genç Millî Takımlarda 
da çalıştınız. Oradan gelecek 
oyuncuların bu rekabete hangi ölçüde 
katılabileceğini düşünüyorsunuz?
Orada 6 ay çalıştım. Genç Millî Takım-
larımızda çok önemli adımlar atılıyor. 
Özellikle 1994 doğumlu ve daha kü-
çük yaşlardan oluşan jenerasyondan 
çok ümitliyim. Burada oluşturulan 
ligler var. Oyuncular Millî Takım’la 
birlikte futbol heyecanını daha erken 
yaşlarda hissetmeye başlıyor. Şimdi 
bu genç oyuncuları eğiten antrenörle-
rin eğitimleri de yoğunlaştırıldı. Ersun 
Hoca bu konuda önemli bir rol aldı. 
Onun getirdiği bir sistem var. Bu ça-
lışmalar A takımla entegre edildiğinde 
ortaya çok iyi sonuçlar çıkacak. Ben 
Türk futbolunun geleceğinin çok iyi 
olduğunu görüyorum. Önemli olan 
genç oyuncuların gelişimini çok sağ-
lam bir şekilde gerçekleştirmek ve on-
ları ileriye taşıyabilmek. 

Millî Takımımız, euro 2012 eleme 
grubunda ilk maçını Avusturya ile 

oynayacak. 2002 dünya Kupası’na 
giderken de Avusturya ile baraj maçları 
oynamıştık. O günden bu yana iki 
ülkenin futbollarında da çok şey değişti 
ama yine de Avusturya maçıyla ilgili 
söylenecek bir şeyler olmalı. 
Şu anda Almanya arayı biraz açtı ve 
bizim ilk hedeflerimiz Avusturya ile 
Belçika olarak görünüyor. Avusturya’ya 
baktığımızda onlara ters gelen bir ta-
kım olduğumuzu söyleyebiliriz. Hem 
Millî Takımlar hem de kulüpler dü-
zeyinde içeride-dışarıda her zaman 
kazandığımız bir rakip. Bu da insana 
bir güven veriyor. Psikolojik açıdan ra-
hatlıyorsunuz. Ama hiçbir maç sahada 
oynanmadan kazanılmıyor. 29 Mart’ta 
oynayacağımız maç da kritik bir maç. 
Sakin bir şekilde oynayıp, taraftarımı-
zın da desteğiyle kazanmalıyız. Oyun-
cu olarak finallerde olmak çok güzel 
bir şey ama taraftar açısından da aynı 
güzellik söz konusu. Güney Afrika’daki 
Dünya Kupası’nı nasıl buruk bir şekilde 
izlediğimizi unutmamamız gerekiyor. 
Orada takımınız olmayınca yeterince 
keyif alamıyorsunuz. 

2002 dünya Kupası’na giderken 
kırılma noktaları nerelerdi?
İçeride 2-1 kaybettiğimiz İsveç maçı 
önemli olumsuzluklardan biriydi. O 
ortamdan çıkıp da Dünya Kupası’na 
gitmek zordu. Ama bizim sağlam ka-
rakterlerden oluşan bir oyuncu gru-
bumuz vardı. Şenol Hoca da çok 
pozitif bir insan ve hayal kırıklığına 
uğramadan takıma olumlu elektrik 
vermişti. Çok iyi hatırlıyorum, İsveç 
maçını kaybettikten sonra Galatasa-
ray Tesisleri’ndeki kampta bir toplantı 
yapmış ve kaybedilmiş hiçbir şey ol-
madığını, şansımızın sürdüğünü ko-
nuşmuştuk. Sonrasında da Avusturya 
ile deplasmanda oynadığımız ilk baraj 
maçını 1-0 kazanmıştık.

O maçtaki golü de siz atmıştınız. 
Benim için güzel bir hatıradır gerçek-
ten. O maçta iyi bir koşu yapmıştım, 
Tugay da çok güzel bir pas vermişti. 

Sağ ayağımla kontrol edip, sol ayağımla 
golü atmıştım. Şanssız bir Dünya Kupa-
sı geçirip sakatlıklar nedeniyle fazla oy-
nama şansı bulamasam da katılma yo-
lunda takım için iyi şeyler yapmıştım. 

dünya Kupası’nda oynayabildiğiniz tek 
maç güney Kore maçıydı değil mi?
İlk Brezilya maçından iki gün önce 
antrenmanda sakatlanmıştım. Tam iyi-
leşip oynayacakken ikinci bir sakatlık 
daha geçirdim. Bir oyuncu için en 
büyük şanssızlıklardan birisiydi yani. 
Ama kulübede olsanız bile o başarıyı 
aynı şekilde yaşıyorsunuz. Bazen in-
sanın egoları ön plana çıkar ve “Ben 
oynamalıyım” der; ama 2002 Dünya 
Kupası’nda bunları hiç yaşamadık. Bü-
tün takım tek yürek olmuştuk. Takım 
olabilmenin en önemli faktörlerinden 
birisi de budur zaten; sahaya çıktığı-
nızda yedek bile olsanız arkadaşınızın 
başarılı olmasını istiyorsanız, takım 
olmuşsunuz demektir. Biz Güney 
Kore’de bunu başarmıştık. 

güney Kore’de halkla ilişkiler 
açısından neler yaşamıştınız?
Aslında Kore’ye gittiğimiz andan iti-
baren halkın bize olan sevgisini his-

setmiştik. Yollarda Türk bayraklarıyla 
bizi destekliyorlardı. Kaldığımız otelin 
önüne bile bize destek için geldiler. 
Bize karşı sevgilerinin olduğunu her 
zaman hissettik. Çok güler yüzlü ve 
cana yakın insanlardı. Dışarıya çıktığı-
mızda da bir araya geldik ve bizleri ne 
kadar sevdiklerini gördük. Üçüncülük 
maçında Güney Korelilerin tribünde 
Türk bayrakları ve Türkiye formalarıy-
la oturduğunu görmek müthişti. Bun-
lar pek alışık olmadığımız ama doğru 
ve her zaman tekrarlanması gereken 
şeyler. Bir de Güney Koreli hayran kit-
lemiz oluşmuştu. 

galiba bu bağın oluşmasında güney 
Korelilere maç sonrasında yaptığımız 
jestin de payı var.
Gerçekten de onlarla el ele tutuşup 
tribünleri selamlamamız çok güzel 
bir atmosfer oluşturdu. Bunu daha 
önce Japonya’yı kendi sahalarında 
yendiğimizde de yapmıştık ama Gü-
ney Kore’deki tablo belki de üçüncü-
lük maçı olduğu için daha fazla ses 
getirdi. İki toplumun birbirine karşı 
sevgisi de bir kat daha arttı. Hepsin-
den önemlisi, dünyaya da çok güzel 
bir örnek oldu. 



Volkan Demirel (Fenerbahçe, 27.10.1981-Fatih, 47 maç)
Onur Recep Kıvrak (Trabzonspor A.Ş, 01.01.1988-Alaşehir, 3 maç) 
Fehmi Mert Günok (Fenerbahçe, 01.03.1989-Karabük)
Gökhan Gönül (Fenerbahçe, 04.01.1985-Bafra, 22 maç)
Serkan Balcı (Trabzonspor A.Ş, 22.08.1983-Nazilli, 22 maç) 
Serdar Kesimal (Kayserispor, 24.01.1989-Köln, 1 maç) 

Servet Çetin (Galatasaray A.Ş, 17.03.1981-Tuzluca, 53 maç 3 gol) 
F. Emre Güngör (Gaziantepspor, 01.08.1984-İstanbul, 4 maç, 1 gol) 
Hakan Kadir Balta (Galatasaray A.Ş, 23.03.1983-Berlin, 27 maç, 1 gol) 
İsmail Köybaşı (Beşiktaş A.Ş, 10.07.1989-İskenderun, 7 maç) 
Gökhan Süzen (B. Belediyespor, 12.07.1987-Düzce) 
Selçuk İnan (Trabzonspor A.Ş, 10.02.1985-İskenderun, 9 maç) 

Yiğit İncedemir (Manisaspor, 09.03.1985-İzmir, 1 maç)
Mehmet Ekici (Nürnberg, 25.03.1990-Münih, 1 maç) 
Sabri Sarıoğlu (Galatasaray A.Ş, 26.07.1984-Çarşamba, 36 maç, 1 gol) 
Nuri Şahin (B. Dortmund, 05.09.1988-Lüdenscheid, 25 maç, 1 gol) 
Emre Belözoğlu (Fenerbahçe, 07.09.1980-İstanbul, 74 maç, 7 gol)
Hamit Altıntop (Bayern Münih, 08.12.1982-Almanya, 62 maç, 7 gol)

Yekta Kurtuluş (Galatasaray A.Ş, 11.12.1985-İzmir, 1 maç) 
Engin Baytar (Trabzonspor A.Ş, 11.07.1983-Almanya, 1 maç) 
Tunay Torun (Hamburg, 21.04.1990-Almanya)
Umut Bulut (Trabzonspor A.Ş, 15.03.1983-Yeşilhisar, 2 maç) 
Burak Yılmaz (Trabzonspor A.Ş, 15.07.1985-Antalya, 5 maç) 
Kazım Kazım (Galatasaray A.Ş, 26.08.1986-Londra, 28 maç) 
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ilk resmi maç da 5-1 kazanıldı. Kore Futbol Federasyonu, 
bulunduğu kıtanın en aktif organizasyonlarından biri oldu. 
8 Mayıs 1954’te Filipinlerin başkenti Manila’da Afganistan, 
Burma (Myanmar), Tayvan, Hong Kong, Hindistan, Endonez-
ya, Japonya, Pakistan, Filipinler, Singapur ve Vietnam’la bir-
likte Asya Futbol Konfederasyonu’nu kuran 12 ülkeden biri 
de Kore’ydi. Aynı yıl düzenlenen Asya Oyunları’nda da başa-
rılı oldular ve finalde Çin’e kaybedip gümüş madalya aldılar. 

Güney Kore futbolu için 1954 yılının ayrı bir önemi de 
İsviçre’de düzenlenen Dünya Kupası’nda mücadele etmekti. 
Asya kıtasını temsil eden Uzakdoğu temsilcisi, bu ilk tecrü-
beden istediği sonuçları alamadan ayrılmıştı. Batı Almanya, 
Macaristan ve Türkiye ile aynı grupta bulunan Güney Kore, 
kupada oynadığı iki maçta Macaristan’a 9-0, Türkiye’ye ise 
7-0 yeniliyordu. 1956’da düzenlenen Asya Kupası’nın final 
maçında Güney Vietnam’ı yenen Güney Kore, turnuvanın ilk 
şampiyonu olmuştu. Bu başarı, Kore’nin gelecekte kıtanın 
önde gelen ekiplerinden biri olacağına dair ilk sinyaldi. Dört 
yıl sonra 1960’ta Asya Kupası’na ev sahipliği yapan Güney 
Kore,  turnuvayı üst üste ikinci kez kazanmayı da başardı. 
Kore’nin futboldaki gelişimi ve kıtanın parlayan takımı olma-
sı 1970’lerde ve özellikle 80’lerde de sürdü. 

Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda Güney 
Kore tarihinde ikinci kez yer alıyordu. Arjantin, Bulgaristan 
ve İtalya’nın bulunduğu grupta son sırada kalmasına karşın 
bir ilke de imza attılar. 1-1 biten Bulgaristan maçı, Güney 
Kore’nin Dünya Kupaları tarihindeki ilk puanla tanışmasını 
sağlamıştı. Kim Jong-Boo, ilk puanı kazandıran golü atan 
Güney Koreli futbolcuydu. Güney Kore’nin Dünya Kupası 

serüveni İtalya 90’la sürdü. Belçika, Uruguay ve İspanya’nın 
bulunduğu grupta aradığını bulamayan Uzakdoğu temsilcisi, 
kupayı üç yenilgiyle tamamladı.

Dünya Kupası bir alışkanlık halini almıştı. Her turnuvanın bir 
tecrübe olduğu, ABD 94’te anlaşılacaktı. İspanya, Almanya 
ve Bolivya’nın bulunduğu grubu iki beraberlikle tamamlayan 
Güney Kore, üçüncü sırada yer alıyordu. Uzakdoğu temsilcisi, 
İspanya ile oynanan karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine karşın 
son beş dakikada bulduğu iki golle turnuvanın en büyük sürp-
rizlerinden birine imza atıyordu. Bu, aynı zamanda Güney 
Kore’nin Dünya Kupaları tarihinde birden fazla gol attığı ilk 
maç oluyordu. Ancak İspanya ve Bolivya beraberlikleri, takı-
mın gruptan çıkmasına yetmemişti. 

Ülke futbolu için tarihi anlardan birisi de 31 Mayıs 1996’da 
yaşandı. Meksika, Japonya ve Güney Kore, 2002 Dünya 
Kupası’na ev sahipliği yapmak için aday oldu. Kararın açık-
lanmasından kısa bir süre önce iki Uzakdoğu ülkesi anla-
şarak turnuvayı birlikte düzenlemek istediklerini açıkladı. 
FIFA, tarihte bir ilke imza atarak Japonya ve Güney Kore’yi 
2002’nin ortak ev sahibi ilân etti. Böylece ilk kez, iki ülke 
birden bir Dünya Kupası düzenleyecekti.

Dünya Kupası ev sahipliğini kazanan Güney Kore’de futbol 
adına yatırımlar artıyor, bununla birlikte saha içerisindeki 
gelişim de devam ediyordu. Üst üste dördüncü kez Dünya 
Kupası’na katılma hakkını Fransa’da düzenlenen 1998 Dün-
ya Kupası için elde eden Koreliler, Hollanda, Belçika ve Mek-
sika ile aynı grupta yer almıştı. Ancak yine istenen sonuçlar 
gelmiyor, tek puan, Belçika beraberliği ile elde ediliyordu. 
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Asya futbolunun 

yeni
gözdesi

Güney Kore futbolu için dönüm noktası olacak süreç, 
1998’in ardından başladı. Tarihinde sadece bir kez (1994-
1995 yılları arasında Anatoliy Byshovets) yabancı bir teknik 
adama millî takımını emanet eden Güney Kore Futbol Fede-
rasyonu, 1 Ocak 2001’de takımın başına Guus Hiddink’i ge-
tirdi. Hollandalı teknik adam ülkedeki futbol altyapısının ge-
lişimi için çalışırken, millî takımı da 2002 Dünya Kupası’na 
hazırladı. Güney Kore futbolu da tarihindeki en büyük ba-
şarıyı 2002’de elde ediyordu. ABD, Portekiz ve Polonya’nın 
bulunduğu grupta, Polonya ve Portekiz’i yenerek büyük bir 
sürprize imza atan Güney Kore, ABD ile 1-1 berabere kalıp 
lider olarak tarihinde ilk kez gruptan çıktı. 

Uzakdoğu temsilcisinin rüyası bununla da sona er-
meyecekti. İkinci turda İtalya’yı uzatmaya giden 
maçta eleyen Gü-
ney Kore, çeyrek 
finalde de pe-
naltı vuruşlarıyla 
İspanya’yı kupanın dışına itiyordu. Turnu-
va öncesi kimsenin beklemediği bir olay ger-

çekleşmiş, Güney Kore yarı finale yükselmişti. Almanya ile 
oynanan yarı final maçını, karşılaşmanın bitimine 15 dakika 
kala yediği golle kaybeden Koreliler, Millî Takımımıza da 3-2 
yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlıyordu. 

Dünya Kupalarının müdavimleri arasında yer almaya başla-
yan Güney Kore, 2006’da da turnuvada Asya kıtasını temsil 
eden takımlar arasındaydı. Fransa, Togo ve İsviçre’nin bu-
lunduğu grupta alınan Togo galibiyeti ve Fransa beraberliği 
gruptan çıkmak için yeterli olmuyordu.

2010 Dünya Kupası sadece ilk kez Afrika’da düzenlenen bir 
kupa özelliğini taşımıyordu. Güney Kore’nin de ülkesi dı-
şında düzenlenen bir Dünya Kupası’nda gruptan çıkması 

anlamına geliyordu. Arjantin, 
Yunanistan ve Nijerya’nın 
bulunduğu gruptan Yunanis-
tan galibiyeti ve Nijerya be-

raberliğiyle ikinci sırada yer alıp 
çıkmayı başaran Asya temsilcisi, ikinci turda 

Uruguay’a yenilerek turnuvaya veda ediyordu.

Güney Kore futbolu, Dünya Kupası’yla ilk kez tıpkı bizim 

gibi 1954’te tanıştı. O kupada Millî Takımımıza 7-0, 

Macaristan’a da 9-0 kaybeden Güney 

Kore için köprülerin altından çok su aktı. 

1986’dan itibaren düzenlenen 7 Dünya 

Kupası’nın da finallerinde boy gösteren 

Uzakdoğulular, en büyük başarılarını 

Japonya ile birlikte ev sahipliğini üstlendikleri 

2002 Dünya Kupası’nda elde etti. Guus Hiddink 

yönetimindeki Güney Kore, İtalya ve İspanya gibi devleri 

eleyerek yarı finale geldi ancak Millî Takımımıza yenilerek 

dünya dördüncülüğü ile yetindi. 

Futbol çoğu ülkede olduğu gibi Güney Kore’de de dı-
şarıdan gelen bir oyun olarak Uzakdoğuların toprak-
larına girmiş. Korelilerin futbolla tanışması 1882’ye 
kadar uzanıyor. İngiliz donanması Incheon limanına 
demir atarken sadece silahlı güçlerini değil, futbolu 
da yanında getirmişti. Gerçi Koreliler daha önce de 
futbolu andıran ve topla oynanan “Chuk-Guk” ismi 
verilen bir oyun sayesinde bu oyuna pek de yabancı 
değildi. 

1921’de futbola dair ilk organizasyon, “Kore Fut-
bol Turnuvası” adıyla düzenlendi ve öğrenci, genç, 
yetişkin amatör herkese katılabilme şansı verildi. 
1928’de ülkede futbolu yaymak ve geliştirmek mot-
tosu ile Kore Futbol Federasyonu kuruldu. 1948’de 
Kore Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilân etme-
siyle Kore Futbol Federasyonu yeniden hayata ge-
çirildi ve aynı yıl FIFA’nın üyesi oldu. Aynı yılın 6 
Temmuz’unda Hong Kong’la deplasmanda oynanan 

Hiddink’le gelen zafer
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Asya temsilcisi futboldaki gelişimine paralel olarak dünya 
futboluna yıldızlar kazandırdı. 121 milli maçta 55 gol atan 
Cha Bum-Kun, Avrupa kupalarında final oynayan ilk Güney 
Koreli futbolcu. 1979 ile 1989 yılları arasında Bundesliga’da 
futbol oynayan Bum-Kun, 1979-80 sezonunda Eintracht 
Frankfurt, 1987-88 sezonunda da Bayer Leverkusen ile UEFA 
Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı. 

Güney Kore futbolu denilince akla gelen bir diğer isim Choi 
Soon-Ho. Henüz 18 yaşındayken 1980 Asya Kupası’nda oy-
nadığı futbolla turnuvanın en iyi 11’ine seçilmişti Soon-Ho. 
Güney Kore’nin Meksika 1986’da kaydettiği dört golden bi-
rinde imzası bulunuyordu. Bochum ile iki sezon Bundesliga 
tecrübesi yaşayan Kim Joo-Sung, 1986, 1990 ve 1994 Dünya 
Kupaları’nda mücadele eden kadroda yer alırken, 1988’de 
Asya’da yılın futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Asya futbolu-
nun tüm zamanlardaki en iyi savunma oyuncularından biri 
kabul edilen Hong Myung-Bo, 1990, 1994, 1998 ve 2002 
Dünya Kupaları’nda Güney Kore Millî Takımı’nın kadrosun-
da yer aldı. ABD Futbol Ligi MLS’de forma giyen ilk Güney 
Koreli futbolcu olan Myung-Bo, 2004 yılında futbolu bırak-

tığında 135 defa milli olarak bu alanda rekoru elinde bulun-
duruyordu. 2002 Dünya Kupası’nın en önemli figürlerinden 
biriydi Ahn Jung-Hwan. İtalya karşısında ikinci uzatma dev-
resinde attığı golle takımını çeyrek finalist yapan Jung-Hwan, 
futbol kariyerinde Fransa, Almanya ve İtalya’da oynayan tek 
Güney Koreli.

Onun için Kore futbolunun “21. Yüzyıldaki Temsilcisi” diyor-
lar. Guus Hiddink’in keşfederek PSV Eindhoven’a getirdiği 
Park Ji-Sung, futboluna her geçen yıl bir şeyler kattı ve Manc-
hester United’a transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi şampi-
yonluğunu tadan ilk Güney Koreli futbolcu olarak ülkesinin 
futbol tarihinde yerini şimdiden aldı.

Güney Kore futbolu sadece millî takımlar düzeyinde 
değil, kulüpler seviyesinde de kıtanın söz sahibi 
ülkesi konumunda. Asya temsilcisi, 1983’te Süper 
Lig’le profesyonel anlamda bir lige sahip oldu. Ulusal 
lig ve K3 adı verilen amatör ligle ülkedeki futbolun 
gelişimine farklı bir boyut kazandırıldı. Kıtanın futbol 
adına önemli isimleri K-League’de futbol hayatlarını 
sürdürürken, Asya kıtasının kulüpler düzeyindeki en 
önemli turnuvası olan Asya Şampiyonlar Ligi’nde de 
başarılar elde ediliyor. 1995-96’da Illhwa Chunma, 
2000-01 ve 2001-02 sezonlarında Suwon Samsung 
Bluewings, 2006’da Jeonbuk Hyundai Motors, 2009’da 
Pohang Steelers ve 2010’da da Seongnam Ilhwa 
Chunma, Asya’nın kulüpler düzeyindeki en önemli 
kupasını müzesine götürdü.

Kulüpler düzeyinde 
de söz sahibi

güney
Kore'nin

starları 

Teknik Kadro
Kwang-Rae Cho Teknik Direktör  
Tae-Ha Park Antrenör
A. Torreira da Gama Lima Antrenör
Jung-Won Sea Antrenör
Hyun-Tae Kim Kaleci Antrenörü

C M Y CM MY CY CMY K
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Güney Kore, Doğu Asya’da, Kore 
Yarımadası’nın güneyinde kalan bir 
devlet. Batısında Çin Halk Cumhuri-
yeti, doğusunda Japonya ve kuzeyinde 
Kuzey Kore ile çevrili. Uzakdoğu’nun 
bu gizemli ülkesiyle yakın dostluğu-
muz ise 1950-53 yılında yaşanan sava-
şa dayanıyor. O dönemde Batı güçleri 
içinde Kore’ye giden Türk birliği saye-
sinde kurulan sıcak ilişkiler bugün de 
gücünü koruyor. 

Kore’nin tarihi M.Ö. 2333 yıllında 
Gojoseon’un efsanevi Dan-gun tarafın-

dan kurulmasıyla başlıyor. M.Ö. 668’de 
Kore’deki Üç Krallığın birleşmesinden 
sonra Kore bir devlet olarak Goryeo 
hanedanında ve Joseon hanedanında 
var olmaya devam ediyor. Ta ki 1910’da 
Kore İmparatorluğu Japonya tarafından 
ilhak edilene kadar. Ülkenin Kuzey ve 
Güney olarak bölünmesi ise II. Dünya 
Savaşı’nın sonrasına 
rastlıyor. Güney 
Kore, 1948 
yılında ku-
ruluyor.                       

Güney Kore başkanlık sistemine göre 
yönetilen ve on altı idari bölüm içeren 
bir cumhuriyet. Ayrıca ülkedeki yaşam 
standartları çok yüksek ve Güney Kore 
gelişmiş ülke statüsünde sayılıyor. 

Ülke Asya’nın en büyük dördüncü eko-
nomisine ve Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla 
açısından dünyanın en büyük 15. eko-
nomisine sahip. Ülkenin ekonomisi 

ihracata dayalı. Özellikle elektronik, 
otomotiv, gemi yapımı, makine en-

düstrisi, petrokimya ve robotik 
gibi sektörlerde üretimi güçlü.

Tarih
Kore tarihi, kuruluş mitolojisine göre 
efsanevi Joseon’un M.Ö. 2333’te Dan-
gun tarafından kurulmasıyla başladı. 
Gojoseon Kore Yarımadası’nın kuzeyini 
ve Mançurya’nın bazı bölgelerini kont-
rol altına alana kadar genişledi. Çin’in 
Han Hanedanı ile sayısız çatışmalara 
girdikten sonra parçalandı ve Kore, Üç 
Krallık dönemine girdi. 

Ortaçağın başlarında, Buyeo, Okjeo, 
Dongye ve Samhan Devletler Birliği 
yarımadayı ve Mançurya’nın güney 
kısımlarını işgal etti. Bu devletlerin 
çöküşünden sonra Goguryeo, Baekje 
ve Silla gibi birçok çeşitli küçük dev-
letler büyümeye başladı ve yarımadayı 
Kore’deki Üç Krallık adına kontrol etti. 
Üç Krallığın 676’da Silla altında birleş-
mesi sonucu Kore Kuzey-Güney Dev-
letleri dönemine girdi. Birleşik Silla 
döneminde şiir ve sanat teşvik edildi, 
Budizm kültürü gelişti. Ancak Birleşik 
Silla iç çekişmeler yüzünden zayıfla-
dı ve Goryeo’ya 935’te teslim oldu. 
Silla’nin kuzeydeki komşusu Balhae 
bir devlet olarak Goguryeo’nun vari-
si olarak kuruldu. Balhae, en yüksek 
döneminde Mançurya’nın büyük bir 
kısmını ve Rusya’nın bazı bölgelerini 
kontrol etti. Ancak Balhae de 926’da 
Kitanlıların eline düştü. 

Yarımada Goryeo İmparatoru Taejo 
Wang Geon tarafından 936’da bir-
leştirildi. Tıpkı Silla gibi, Goryeo son 
derece kültürlü bir devletti. 1377’de 
dünyanın hareketli en eski metal tipli 
matbaa makinesi bu devlette kulla-
nıldı. 13. yüzyıldaki Moğol istilaları 
Goryeo’yu güçten düşürdü. 30 yıl sa-

vaşın ardından, Goryeo, Kore üzerin-
deki hâkimiyetini sürdürdü ama yine 
de Moğollara vergi ödedi. Bunun kar-
şılığında Moğolların müttefiki oldu. 
Moğol İmparatorluğu’nun çökmesinin 
ardından, ülkede ağır siyasi çekişmeler 
izlendi ve Goryeo hanedanı, General 
Yi Seong-Gye tarafından yürütülen bir 
isyan sonucu 1388’de Joseon Hanedanı 
ile değiştirildi.

Kral Taejo, Kore’nin yeni adını 
Gojoseon’u göz ardı ederek “Joseon” 
olarak deklare etti ve başkenti Seul’e 
taşıdı. Joseon Hanedanı’nın ilk 200 yıllı 
oldukça barışçıl geçti. 14. yüzyılda Kon-
füçyüsçülükün etkisi arttı. Seul’un beş 
büyük sarayından Gyeongbok da Joseon 
Hanedanı döneminde inşa edildi. 1592 
ve 1598’de Kore, Japonlar tarafından 
istila edildi. 1620 ve 1630’larda Jose-
on, Mançu istilasına uğradı. Neticede 
Mançular bütün Çin’i fethetmişti. Son-
raki 200 sene Joseon barış içinde kaldı. 
Kral Yeongjo ve Kral Jeongjo, Joseon 
Hanedanı’na kültürel yenilikler getirdi.

Ancak, sonraki senelerde Joseon Ha-
nedanı aşırı bir şekilde Çin’e bağlandı. 
19. yüzyılda Kore izolasyon politikası 
yüzünden “münzevi krallık” olarak ad-
landırıldı. Joseon Hanedenı kendisini 
Batı emperyalizminden korumak için 
bu adımı atmıştı. Ancak sonunda ticari 
bağlar kurarak kendisini dünyaya açtı. 
Birinci Çin-Japon Savaşı ve Rus-Japon 
Savaşı ardından Kore, Japon egemenliği 
altına girdi (1910-1945). İkinci Dünya 
Savaşı’nın sonunda, Japonlar, Sovyet 
ve Amerikan güçlerine teslim oldu. İki 
ülke, Kore’nin kuzey ve güneyini işgal 
etmişti. İşgalin ardından ise ülke Kuzey 
ve Güney olarak ikiye bölündü.

Dünyanın diğer 
yakasındaki Güney Kore ile 
dostluğumuz, ülkede 
1950-53 arasında yaşanan 
savaşa dayanıyor. Türk 
birliklerinin de Batı 
cephesinde yer aldığı 
savaşla başlayan dostluk 
o günden bu yana 
sıcaklığını koruyor. O 
dönemin yaralarını saran 
Güney Kore ise bugün 28 
bin doları aşan kişi başı 
geliriyle dünyanın gelişmiş 
ülkeleri arasında önemli bir 
ekonomik güç olarak varlığı 
sürdürüyor. 

Uzakdoğu’daki
yakın dost

güney Kore’yi
tanıyalım
Ülke Adı
Kore Cumhuriyeti

Yönetim biçimi
Cumhuriyet

Başkent
Seul

Yüzölçümü
98.480 km²

Bağımsızlık tarihi
15 Ağustos 1945 (Japonya’dan)

resmi dil
Korece

nüfusu
48.636.068

Para birimi
Güney Kore Wonu

Kişi başına düşen milli gelir
28.100 $
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Fiziki yapı ve iklim 
Güney Kore’nin güney ve batı kıyıları 
çok girintili ve çıkıntılıdır. Birçok yarı-
mada ve küçük adalarla çevrilmiştir. Bu 
kısımlarda, Pusan ve İnchon en önemli 
limanlarındandır. Doğu bölümü dağ-
lık olmasına rağmen, batı bölümü 
geniş alanlar, ovalar ve tepelerle kap-
lıdır. Doğu bölümünde tabii limanlar 
da yoktur. Genellikle dağlıktır. Fakat 
dağlar yüksek değildir. En yüksek dağı 
1916 m ile Chiri San Dağı’dır. Önemli 
nehirleri arasında Naktong, Han ve İnc-
hon ırmakları sayılabilir.

Güney Kore’nin iklimi, kışın karalar-
dan esen soğuk rüzgârların etkisinde-
dir. Kışın ülkede kar nadiren yağarken, 
yağmur görülmez. Güneşli ve açık bir 
hava olmasına karşın ayaz nedeniyle 
hava sıcaklığı çok düşer. Ülke, yazları 
Pasifik’ten esen sıcak ve nemli muson 
rüzgârlarının etkisi altına girer. Yıllık 
yağış ortalaması 1270 mm’dir. 

Güneyde Eylül ayında, ülke genelinde 
ise Temmuz ayında sık sık tayfunlar 
görülür. Temmuz ayı bütün ülkede çok 
yağışlı geçer. Ülkenin yüzey şekilleri ik-
limi etkiler. Muson rüzgârları sayesinde 
bitki örtüsü arasında tropikal bitkiler de 
yer alır. Ülkede en düşük sıcaklık orta-
laması -25 °C, en yüksek sıcaklık 
ise 38 °C’dir. Ülkede tüm yıl boyun-
ca gece-gündüz arasındaki sıcaklık 
farkları çok düşüktür.

doğal kaynaklar 
Eskiden ormanlarla kaplı olan ülkede 
denetimsiz kesim, yangın, hastalık ve 
savaş yüzünden pek fazla orman kal-
mamıştır. Kore Savaşı’ndan sonra dev-
let başkanının emri ile geniş alanlarda 
çam ormanları oluşturulmuştur. Ayrıca 
bambu ağacı yönünden de zenginliğe 
sahiptir. Kore maden bakımından zen-
gin sayılmaz. Fakat tungsten üretimin-
de önde gelen ülkelerdendir. Ayrıca 
kömür, demir, flor, grafit, altın, bakır ve 
kurşun az miktarda çıkarılır.

nüfus 
Dünyada etnik ve dil açısından en ho-
mojen yapıya sahip ülkelerden biri 
Güney Kore’dir. Azınlık olarak sadece 

küçük bir Çin topluluğu vardır. Koreliler 
Mançurya’da yüzyıllar boyunca yaşa-
mıştır. Geçmişteki politik, ekonomik ve 
sosyal istikrarsızlıklar birçok Güney Ko-
relinin ABD ve Kanada’ya göç etmesine 
neden olmuştur. Kaliforniya’da önemli 
derecede Koreli yaşamaktadır. Koreli 
Amerikalıların sayısının bir milyonun 
üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. 
Şu anda Güney Kore’den gerçekleşen 
göç ve ülkeye gelenlerin sayısı hemen 
hemen birbirine eşittir.

Nüfus artış oranı da 1950’lerde yüzde 
3’ten daha fazla iken, bu oran 2005 yı-
lında yüzde 0.38’lere gerilemiştir. Bu-
nun sebebi de insanların daha az çocuk 
sahibi olma isteklerinden kaynaklan-
maktadır. 1960’tan itibaren hızlı bir 
kentleşme ve kırsal alanlardan şehirlere 
doğru bir göç dalgası başlamıştır. Nüfus 
2010 yılı rakamlarına göre 48 milyon 
636 bin 68’dir. Nüfus yoğunluğu kilo-
metre başına 480 kişidir. 

Hızlı nüfus artışı bir zamanlar ciddi bir 
sosyal problem olmasına rağmen, ba-
şarılı aile planlaması kampanyaları ile 
doğum oranı düşürülmüştür. 

Nüfusun yüzde 85’i şehirlerde yaşa-
maktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra 4 
milyondan fazla 

bir nüfus kuzeyden güneye geçiş yap-
mıştır. Bu aniden meydana gelen nü-
fus artışı Güney Kore’den gerçekleşen 
göçlerle birlikte dengelenmiştir. Güney 
Kore’nin ekonomisini geliştirmesi ve 
politik istikrara ulaşması ise 1990 yılla-
rının ortalarını bulmuştur.

Güney Kore’de yaklaşık olarak 378 bin 
yabancı işçi bulunduğu ve bunun yüz-
de 52’sinin yasal olmayan yollardan ça-
lışmakta olduğu ifade edilmektedir. Bu 
işgücünün büyük bir kısmı Güney Asya 
ülkelerinden gelmektedir. Yabancı işçile-
rin büyük bir çoğunluğu Hindistan, Sri 
Lanka, Myanmar, Filipinler ve eski Sov-
yetler Birliği ülkelerinden gelmektedir. 

Nijerya’dan da çok sayıda işçi ülkede 
çalışmaktadır. En büyük şehir, başkent 
Seul’dür. Kore, Çin ile Japonya arasında 
bir köprü olmasına rağmen, kendilerine 
has bir kültür geliştirmiştir. Hayatlarını 
köylerde sürdüren Koreliler, yüzyıllar 
önceki gibi giyinir ve yaşar. Şehirlerde 
yaşayanlar ise batı dünyasının etkisin-
dedir.

Eğitimin 6-12 yaş arasında mecburi 

ve ücretsiz, okur-yazar oranının 

yüzde 92 olduğunu,

197 üniversite ile 222 yüksek okula 

sahip bulunduğunu,

 
Ortalama hayat süresinin 77.04 yıl olduğunu, 

ortalama olarak erkeklerin 73.61, kadınların ise

80.75 yıl yaşadığını, 

Demiryollarının 3 bin 472, karayollarının 100.279 

kilometreyi bulduğunu, ülkede 107 havaalanı olduğunu 

Bunları
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Adı / Player Name Doğum Tarihi / Date of birth Kulübü / Club Millilik ve Gol / App&Goal

Kaleci / Goalkeeper
Sung-Ryong Jung 04.01.1985 Suwon Samsung 30/-23
Jin-Hyeon Kim 06.07.1987 Cerezo Osaka 0/0

Savunma / Defender
Jung-Soo Lee 08.01.1980 Al Sadd 37/4
Jae-Won Hwang 13.04.1981 Suwon Samsung 9/1
Jeong-Ho Hong 12.08.1989 Jeju United 6/0
Sang-Duk Lee 05.11.1986 Daegu FC 0/0
Du-Ri Cha 25.07.1980 Celtic 58/4
Chul Hong 17.09.1990 Seongnam Ilhwa 0/0
Suk-Young Yun 13.02.1990 Chunnam Dragons 0/0
Hyo-Jin Choi 18.08.1983 Sangmu 11/1

Orta Saha  / Midfielder
Sung-Yueng Ki 24.01.1989 Celtic 36/5
Yong-Rae Lee 17.04.1986 Suwon Samsung 7/0
Chung-Yong Lee 02.07.1988 Bolton 37/5
Bitgaram Yoon 07.05.1990 Gyeongnam FC 7/2
Sung-Kuk Choi 08.02.1983 Sangju Sangmu 25/2
Bo-Kyung Kim 06.10.1989 Cerezo Osaka 8/0
Ja-Cheol Koo 27.02.1989 Wolfsburg 16/7

Forvet / Forward
Heung-Min Son 08.07.1992 Hamburg 5/1
Dong-Won Ji 28.05.1991 Chunnam Dragons 7/5
Chu-Young Park 10.07.1985 AS Monaco 48/15
Tae-Hee Nam 03.07.1991 Valenciennes 0/0
Shin-Wook Kim 14.04.1988 Ulsan Hyundai 4/0

güney Kore Milli Takımı KadrosuMAÇ DOKSAN DAKİKA
DESTEĞİMİZ SONSUZ!

MiLLiLERiMiZiN HEP YANINDAYIZ!

MİLLİ TAKIMLAR TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ
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Altın harflerle yazılan
Güney Kore 

destanı 

İlginçtir, Güney Kore ile ilk karşılaşma-
mız da bir Dünya Kupası finallerine te-
kabül ediyordu.  Yıl 1954. Yer, İsviçre’nin 
Cenevre kentindeki Charmilles Stadı. 
Haziran ayının 20’si. Millî Takımımız 
tarihindeki 53. maçını Güney Kore ile 
oynuyordu. Boğucu bir sıcak vardı ama 
bu olumsuz atmosfer de millîlerimizin 
oyunun hemen başında üstünlüğü ele 
geçirmesini engelleyemiyordu. 10. da-
kikada Necmi Onarıcı soldan iniyor ve 
topu Suat Mamat’a veriyor,  Suat da Kore 

kalesinin beş metre 
önünden topu kolayca 
ağlara yolluyordu: 1-0. 

Neredeyse bütün maç Kore yarı sa-
hasında cereyan ediyordu. Kalecimiz 
Turgay Şeren topla ancak 15. dakikada 
tanışabilmişti. 24. dakikada Lefter Kü-
çükandonyadis, Suat Mamat’ın kullan-
dığı korneri mükemmel bir voleyle gole 
çevirdi. 

Durum 2-0. Birkaç denemeden sonra 
Suat Mamat, Necmi Onarıcı’nın verdiği 
pasla 28. dakikada Millî Takım’ın üçün-
cü golünü attı. 33. dakikada Lefter’in 
şutu direğe çarpıp geri geldiyse de Ca-
navar Burhan bunu yakalayıp Kore ka-
lesine gönderdi. 

Vaziyet 4-0. Koreliler ilk hücumlarını 
ancak 44. dakikada yapabildi. Takımın 

en iyi oyuncusu sol iç Woo Sung, yarı 
sahayı geçip Turgay Şeren’in 15 met-
re önüne kadar gelebiliyorsa da Çetin 
Zeybek topu alıp kornere atıyor ve ilk 
devre Türkiye’nin 4-0’lık üstünlüğü ile 
tamamlanıyordu.

İkinci devrenin başlangıcında Koreliler, 
yarı sahayı geçerek atak girişimlerinde 
bulunsa da attıkları şutların zayıflığı ne-
deniyle sonuç alamıyordu. Millî Takımı-
mız, bu yarıda santrfor olarak oynamaya 
başlayan Burhan Sargın’ın 63. dakikada-
ki golüyle skoru 5-0’a getirdi. Artık oyun 
tamamen Güney Kore’nin yarı sahasın-
da oynanıyordu. 70. dakikada Lefter’den 
aldığı pasla Burhan Sargın altıncı, 76. 
dakikada da Suat Mamat’tan aldığı pasla 
Erol Keskin yedinci golü atıyor ve maç 
da 7-0 sona eriyordu. 

İsviçre’deki maçtan yaklaşık 7 yıl sonra 
iki takım bu defa bir özel karşılaşmada, 
Ankara’da karşı karşıya geldi. Şili 1962 
Dünya Kupası grup elemelerinde Nor-
veç ve Sovyetler Birliği maçlarına hazır-
lanan Millî Takımımız, Uzakdoğu’nun 
sempatik ülkesi Güney Kore ile dostluk 
maçıyla sembolik bir provadan geçti. İlk 
15 dakikada yabancılık hisseden misa-
fir takım daha sonra dağınık oynayan 
millîlerimiz karşısında bir varlık olmaya 
başladı. 

Bütün olarak atletik kabiliyetleri ile öne 
çıkan Koreliler, kalemiz için tehlikeli 
olacak akınlar düzenliyordu. Ancak iki 
yan haf ve bek hattının yerinde müdaha-
leleri onlara gol fırsatı vermedi. Güney 
Kore ikinci yarıya daha büyük bir sürat-
le başladı ve kalemizi tehdide koyuldu. 
60. dakikadan sonra hücum inisiyatifini 
eline alan takımımız, forvetin göz dol-
duran tek elemanı Rahmi Kaleci vasıta-
sıyla gol aramaya başladı. 

Rahmi’nin arkadaşları tarafından değer-

lendirilemeyen pasları nihayet 66. daki-
kada hedefini buldu. Rahmi soldan Kore 
ceza sahasına dalıp topu sağa aktarıyor, 
maçın başından beri tek hatası görül-
meyen Kim Chung Sun’un beklenmedik 
ıskası neticesinde top demarke vaziyette 
bulunan Tarık Kutver’in ayağına geli-

yordu. Tarık da üzerine çıkan kalecinin 
sağından fileleri gördü. Son dakikalarda 
Koreliler tekrar hücum üstünlüğünü elle-
rine aldı. Fakat savunmazın ve bilhassa 
kaleci Necmi Mutlu, 1-0’lık avantajı ko-
rumaya muvaffak oluyordu. 

İlk maç, 
tarihi fark

Bu kez tek farklı galibiyet 

İlk beraberlik
Güney Kore ile futbol sahalarında bir 
kez daha buluşmak için aradan tam 41 
yıl geçmesi gerekmişti. 1954 yılından 
sonra ilk kez Dünya Kupası finallerinde 
boy gösterecek olan Millî Takımımız, 
hazırlık maçlarından birisini, kupanın 
ev sahiplerinden birisi olan Güney 
Kore ile Almanya’da oynadı. 26 Mart 
2002 tarihli maçın adresi Bochum’daki 
Ruhr Stadı’ydı. 

Maçın kayda değer ilk atağını Millî Ta-
kımımız geliştirdi. 19. dakikada Ogün 
Temizkanoğlu’nun ceza yayı üzerinden 
şutunda, top kaleci Byung Ji Kim’de 
kaldı. 25. dakikada Soo Yong Choı’nın 
ceza alanı dışından şutunda, kaleci 
Rüştü Reçber topu iki hamlede kontrol 
etti. 27. dakikada Bülent Korkmaz’ın 
uzun pasıyla ceza alanında buluşan 
Hakan Şükür, topu kontrol edemeyince 
Güney Kore savunması tehlikeyi uzak-
laştırdı. 30. dakikada Güney Kore’nin 

kazandığı serbest atışı Hwan Jong Yoon 
kullandı. Top üstten auta gitti. 31. daki-
kada Tugay Kerimoğlu’nun pasıyla sol-
dan ceza alanına giren Hakan Ünsal’ın 
şutunda, top kalecide kaldı. 45. dakika-
da Milli Takım’ın kazandığı korner atışı-
nı kullanan Emre Belözoğlu, topu ceza 
yayı üzerindeki Tugay Kerimoğlu’na 
gönderdi. Bu futbolcunun gelişine vole 
vuruşunda savunmaya çarpan top, az 
farkla kornere gitti ve ilk 45 dakika gol-
süz kapandı. 

İkinci yarının başlarında takımımız dur-
gun bir görüntü sergiledi. 58. dakikada 
Sun Hong Hwang’ın ceza alanı dışın-
dan şutunda, top üstten auta gitti. 

60. dakikada gelişen Güney Kore ata-
ğında Sun Hong Hwang ile ver-kaç 
yaparak ceza alanına giren Chul Sang 
Yoo’nun sert şutunda, top kaleci Ömer 
Çatkıç’ta kaldı. 76. dakikada Abdullah 

Ercan’ın soldan kullandığı serbest atış-
ta, Hakan Şükür’den seken topla sağ 
tarafta Nihat Kahveci buluştu. Bu fut-
bolcunun ceza alanına ortaladığı topa, 
İlhan Mansız şık bir röveşata yaptı ama 
kaleci tehlikeyi kornerle önledi ve 90 
dakika golsüz sona erdi. 

Teknik Direktör Şenol Güneş Dün-
ya Kupası öncesi arayışlarına devam 
edeceklerine dikkat çekiyor ve “İyi bir 
hazırlık maçıydı. İdeal kadroyu oluş-
turmak için arayışlarımız Mayıs ayına 
kadar sürecek. Sistemle oynamak iste-
miyorum” diyordu. 

Bu maçın Hakan Şükür için özel bir an-
lamı vardı. Hakan, 71. defa ay-yıldızlı 
formayı giyerek, 70 kez millî olan Oğuz 
Çetin’i geride bırakıyordu. Ogün Te-
mizkanoğlu ise 75. defa millî formayı 
giyerek en çok millî olan oyuncu sıfatı-
nı geliştiriyordu. 

Güney Kore’nin Türk futbol tarihindeki yeri 
çok farklı. Türk futbolu tarihinde elde ettiği 

en büyük unvanı o topraklarda ve o ülkenin 
millî takımına karşı kazandı. 29 Haziran 2002 

tarihinde elde edilen dünya üçüncülüğü, 
3-2’lik Güney Kore galibiyetiyle gelmişti. 

Güney Kore ile ilk futbol buluşmamız da yine 
bir Dünya Kupası finallerine denk gelmişti. 

7-0’lık galibiyetle başladığımız Güney Kore 
maçlarımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve         

1 yenilgilik bilançomuz bulunuyor. 

Ömer ALTAY
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Ve işte Türk futbol ta-
rihinin altın sayfasını 
mühürleyen unutulmaz 
Güney Kore maçı. Millî 
Takımımız, Güney Kore-
Japonya ortak yapımı 
Dünya Kupası finalle-
rinde Brezilya, Çin ve 
Kosta Rika ile birlikte 
yer aldığı gruptan çık-
mayı başardıktan sonra 
Japonya ve Senegal’i 
de 1-0’lık skorlarla alt 
edip yarı finale çıkıyor, 
ancak Brezilya’ya 1-0 
mağlup olarak final 
şansını yitiriyordu. 
Önümüzdeki hedef 
dünya üçüncülüğü, 
karşımızdaki rakip 
ise tıpkı bizim gibi 
sürpriz bir şekilde bu 
noktaya gelen ev sa-
hiplerinden Güney 
Kore’ydi. İki takım, 

29 Haziran 2002 
günü Daegu ken-
tindeki Dünya 
Kupası Stadı’nda 
karşı karşıya geldi. 
Güney Kore’nin 
başında, bugünkü 

Teknik Direktörümüz Guus Hiddink 
bulunuyordu. Maç, bir rekor golüyle 
başladı. Başlama vuruşunu Güney Kore-
liler yapıyor, topu kapan İlhan Mansız’ın 
pasıyla buluşan Hakan Şükür rakip ka-
leciyi avlıyordu. Kronometrelerin 11. 
saniyeyi gösterdiği sırada gelen bu gol, 
Dünya Kupaları tarihinin en erken atılan 
golü olarak kayıtlara geçiyordu. 

Bu erken gol, maçın son derece heye-
canlı ve gol sağanağı halinde geçeceği-

nin habercisi gibiydi. Nitekim 9. daki-
kada Güney Kore’nin kazandığı serbest 
atışı kullanan Lee Eul Yong, mükemmel 
bir vuruşla beraberlik golünü ağlarımı-
za gönderdi: 1-1. 

Gol yağmuru bitecek gibi değildi. 13. 
dakikada Yıldıray Baştürk’ün pasıy-
la savunmanın arkasına sarkan İlhan 
Mansız, Hakan Şükür’le paslaştıktan 
sonra topu uygun pozisyonda önünde 
buluyor ve yakın mesafeden bir vuruşla 
Millî Takımımızı bir kez daha öne geçi-
riyordu: 2-1. 

İlk iki golün kahramanları İlhan Man-
sız ile Hakan Şükür’ün ortaklığı 32. 
dakikada Milli Takımımıza bir gol daha 

getirdi. Hakan Şükür’le verkaç yaparak 
savunmanın arkasında topla buluşan İl-
han, plase bir vuruşla kendisinin ikinci, 
takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-1 

İkinci yarıda Millî Takımımız daha çok 
skoru korumayı düşünerek savunmada 
kalıyor, Güney Kore ise zaman zaman 
etkili ataklar geliştiriyordu. Rakip atak-
lara uzun süre başarıyla karşı koyan 
kalecimiz Rüştü Reçber, sadece son 
dakikada gole geçit verdi. Bu dakikada 
Chong Gug Song’un ceza alanı dışın-
dan attığı gol maçın skorunu 3-2 olarak 
belirliyor, Millî Takımımız, tarihinin en 
büyük başarısını dünya üçüncülüğü un-
vanıyla elde ediyordu. 

Karşılaşmanın bitişinin ardından futbo-
lun güzellikleri tüm dünyayı sımsıcak 
etkisi altına aldı. İki takım oyuncuları 
birbirlerine sarılarak tribünlere gitti, el-
lerde Türk ve Kore bayraklarını taşıyan 
64 bin kişinin sevgi seline alkışlarla 
karşılık verdi. Tribünlerde iki ülkenin 
dev bayrakları açıldı, muhteşem tablo, 
teknoloji harikası stattan taşıp televiz-
yon ekranlarından tüm dünyaya yayıldı. Ta

rih
in

 a
ltın

 s
ay

fa
sı

na
so

n 
im

za



46 47

Güney Kore ile o tarihi maçın 2 yıl sonrasın-
da bir kez daha buluştuk. Millî Takımımızın 
başına Ersun Yanal getirilmiş ve bir yeniden 
yapılanma dönemine girilmişti. Ay-yıldızlılar, 
Ersun Yanal’lı döneme başarılı bir başlan-
gıç yapmış, özel maçlarda Belçika’yı 3-2, 
Avustralya’yı da 3-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup 
etmişti. 

Avustralya ile başlayan doğu turnesindeki yeni 
durak Güney Kore’ydi. İki takım, Dünya Kupası 
Stadı’nda 2 yıl öncesinin rövanşına çıkmıştı. Ko-
relilerin büyük sevgi gösterileri arasında oynanan 
maçın 21. dakikasında Okan Buruk’un savun-
manın arkasına attığı pasla buluşan Hakan Şükür, 
millîlerimizi 1-0 öne geçirdi. 

Sonrasında Güney Koreliler hem oyun hem de po-
zisyon sayısında üstünlük kuracak ama Yanal’lı dö-
nemin üst üste dört galibiyetle başlamasını engelle-
yemeyecekti. 

Turnedeki ikinci Güney Kore maçı, bu karşılaşmadan üç gün 
sonra oynandı. Millîlerimiz Hakan Şükür’ün attığı golle ilk 
yarıyı önde kapamasına rağmen galibiyeti koruyamayarak 
Daegu Dünya Kupası Stadı’nı 2-1 
yenik terk etti. 

Maçın 43. dakikada Nihat 
Kahveci’nin ortaladığı topa Ha-
kan Şükür uçarak kafayı vuruyor 
ve skoru 1-0 yapıyordu. 62. da-
kikada Yıldıray’ın topu boş kale 
yerine auta atması farkı ikiye çı-
karmamızı engellerken, 66. daki-
kada Fatih Akyel’in Kim Dong Jin’i 
ceza alanında düşürmesini hakem 
penaltı atışıyla cezalandırdı. Atışı 
kullanan Yoo Song skoru eşitledi. 
76. dakikada Cho Byung-Kuk korner 
atışından gelen topu kafayla kaleye 
gönderdi. Kaleci Ömer’in çizgiden 
çıkardığı topu Eun Jung Kim filelere 
gönderiyor ve skoru 2-1 olarak belir-
liyordu. 

Müthiş başlangıcın
son halkası

Ve ilk yenilgi

Stat
Cenevre, Charmilles   

Hakemler
M. Esteban Marino (Uruguay) 

güney Kore
Duk Yung Hong-Kyu Yong Park, Gi Choo Lee-Chang Gi 

Kang, C.H.Han, Ji Sung Kim-Soo Nam Lee, Jung Mih Choi, 
Jong Kap Lee, Sang Gwoon Woo, Nak Woo Sung 

Türkiye
Turgay Şeren (Galatasaray, Kaptan)-Rıdvan Bolatlı (Ankara 

Karagücü), Basri Dirimlili (Fenerbahçe)-Mustafa Ertan 
(Ankara Karagücü), Çetin Zeybek (Kasımpaşa), Rober Eryol 

(Galatasaray)-Erol Keskin (Adalet), Suat Mamat (Galatasaray), 
Necmi Onarıcı (Adalet), Lefter Küçükandonyadis (Fenerbahçe), 

Burhan Sargın (Fenerbahçe)  

goller
Suat Mamat (dk. 10 ve 28), Burhan Sargın (dk. 6, 36 ve 70), 

Lefter Küçükandonyadis (dk. 24), Erol Keskin (dk. 76) 

Stat
Ankara 19 Mayıs     

Hakemler
Cezmi Başar, Hüseyin Maloğlu, Celalettin Beken (Türkiye)  

Türkiye
Necmi Mutlu (Beşiktaş)-Candemir Berkman (Galatasaray), 

Münir Altay (Beşiktaş)-Mustafa Yürür (Galatasaray), 
Sebahattin Kuruoğlu (Beşiktaş) “Süreyya Özkefe (Beşiktaş)”, 

Ahmet Berman (Galatasaray, Kaptan)-Ogün Altıparmak 
(Karşıyaka), Cahit Dikici (Şekerhilal), Şenol Birol (Beşiktaş) 
“Tarık Kutver (Karagümrük)”, Birol Pekel (Beşiktaş) “Rahmi 

Kaleci (İzmirspor)”, Aydın Yelken (Karagümrük)  

güney Kore
Ham Haung Chul-Kim Chung Sun, Kim Hang Beok-Pak 

Seung Ok, Kim Chan Kee, Kim Sun Hwi-Chung Soo, Cho Yoo 
Nok, Moon Chung Shilk, Pak Rwung Hwa, Woo Sang Kwon

gol
Tarık Kutver (dk. 66)

20 Haziran 1954, Dünya Kupası Final Grubu Maçı 18 Ekim 1961, Özel Maç

G. Kore 0 - 7 Türkiye Türkiye 1 - 0 G. Kore

05.06.2004 Güney Kore-Türkiye 2-1 Özel Maç 

02.06.2004 Güney Kore-Türkiye 0-1 Özel Maç 

29.06.2002 Güney Kore-Türkiye 2-3 Dünya Kupası 2002 Finalleri 

26.03.2002 Güney Kore-Türkiye 0-0 Özel Maç 

08.10.1961 Türkiye-Güney Kore 1-0 Özel Maç 

20.06.1954 Güney Kore-Türkiye 0-7 Dünya Kupası 1954 Finalleri

Tarih Maç Skor Organizasyon 

Türkiye-güney Kore A Millî Maçları
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Stat
Güney Kore, Daegu, World Cup Stadı      

Hakemler
Saad Mane (Kuveyt), Ali Al Traifi (Suudi Arabistan), 

Hector Vergara (Kanada)
güney Kore

Woon Jae Lee-Chong Gug Song, Min Sung Lee, Myung Bo 
Hong (Kaptan) (Tae Young Kim dk. 46)-Eul Yong Lee (Du Ri Cha 
dk. 65), Ji Sung Park, Sang Chul Yoo, Young Pyo Lee, Chun Soo 

Lee-Jung Hwan Ahn, Ki Hyeon Seol (Tae Uk Choi dk. 79) 

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe)-Fatih Akyel (Fenerbahçe), Bülent 
Korkmaz (Galatasaray), Alpay Özalan (Aston Villa), Ergün 

Penbe (Galatasaray)-Ümit Davala (AC Milan) “Okan Buruk 
(Inter dk. 76)”, Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers), Yıldıray 

Baştürk (Bayer Leverkusen) (Tayfur Havutçu (Beşiktaş dk. 86)”, 
Emre Belözoğlu (Inter) “Hakan Ünsal (Blackburn Rovers dk. 

41)”-İlhan Mansız (Beşiktaş), Hakan Şükür (AC Parma, Kaptan) 

goller
Hakan Şükür (dk. 1), Eul Yong Lee (dk. 9), İlhan Mansız (dk. 

13 ve 32), Chong Gug Song (dk. 90)   

29 Haziran 2002, Dünya Kupası Üçüncülük Maçı

G. Kore 2 - 3 Türkiye

Stat
Güney Kore, World Cup Stadium     

Hakemler
Maidin Shamsul (Singapur), Krishan Visva Nathan (Singapur), 

Nagi Toshiyuki (Japonya)
güney Kore

J.Lee-Kim Nam, Cho Jin, Seol Hyen (K.Choi dk. 46), Lee Young 
(N.Kim dk. 76)-Chung (G.Kim dk. 46), Juang Ahn, J.Kim, G.Song 

(Park dk. 68)-Dong Kim, C.Choi   
Türkiye

Rüştü Reçber (F.C. Barcelona) “Ömer Çatkıç (Gaziantepspor dk. 
46)”-Serkan Balcı (Gençlerbirliği) “Hamit Altıntop (Schalke dk. 46)”, 
Tolga Seyhan (Trabzonspor) “İbrahim Toraman (Gaziantepspor dk. 
90)”, Bülent Korkmaz (Galatasaray) “Fatih Akyel (Fenerbahçe dk. 
46)”, Deniz Barış (Gençlerbirliği)-Ümit Özat (Fenerbahçe), Okan 
Buruk (Inter) “Tuncay Şanlı (Fenerbahçe dk. 90)”, Yıldıray Baştürk 
(Bayer Leverkusen) “Serhat Akın (Fenerbahçe dk. 90), Hasan Şaş 
(Galatasaray) “İbrahim Üzülmez (Beşiktaş dk. 46)-Nihat Kahveci 
(Real Sociedad) “Zafer Biryol (Konyaspor dk. 88)”, Hakan Şükür 

(Galatasaray) “Mehmet Yılmaz (Trabzonspor dk. 46)”   
gol

Hakan Şükür (dk. 22)

2 Haziran 2004, Özel Maç 

G.Kore 0 - 1 Türkiye

Stat
Almanya, Bochum, Ruhr Stadı   

Hakemler
Lutz Michael Fröhlich, Harald Sather, Markus Scheibel 

(Almanya)

güney Kore
Byung Ji Kim-Chul Jin Choi, Myung Bo Hong, Young Tae Kim-

Gug Chong Song, Chul Sang Yoo, Il Nam Kim, Hwan Jong Yoon 
(Ji Sung Park dk. 66), Pyo Young Lee-Soo Yong Choi (Ki Hyon 

Sool dk. 90), Hong Sun Hwang (Doo Li Cha dk. 80)

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe) “Ömer Çatkıç (Gaziantepspor dk. 

57)”-Fatih Akyel (Fenerbahçe), Ümit Özat (Fenerbahçe), Bülent 
Korkmaz (Galatasaray) “Emre Aşık (Galatasaray dk. 80)-Ümit 
Davala (AC Milan) “Nihat Kahveci (Real Sociedad dk. 46)”, 
Ogün Temizkanoğlu (Fenerbahçe, Kaptan) “İlhan Mansız 

(Beşiktaş dk. 46)”, Tugay Kerimoğlu (Blackburn Rovers) “Ergün 
Penbe (Galatasaray dk. 46)”, Emre Belözoğlu (Inter) “Hasan Şaş 

(Galatasaray dk. 46)”, Hakan Ünsal (Blackburn Rovers) “Abdullah 
Ercan (Fenerbahçe dk. 61)”-Yıldıray Baştürk (Bayer Leverkusen) 
“Mustafa İzzet (Leicester City dk. 61)”, Hakan Şükür (AC Parma) 

26 Mart 2002, Özel Maç 

G. Kore 0 - 0 Türkiye

Stat
Daegu, Daegu Dünya Kupası Stadı    

Hakemler
Yoshida Toshimatsu, Nagi Toshiyuki (Japonya), Krishnan Visva 

Nathan (Singapur)  

güney Kore
Kim Yong Dae-Park Jin Sub (Park Young Ho dk. 74), Kim Nam-Il, Yoo 
Sang-Chul (Kaptan), Kim Do Heon (Choi Sung-Kuk dk. 53)-Kim Chi 

Gon (Choi Jin Cheul dk. 53), Kim Eun Jung, Kim Jung Woo, Cho 
Byung Kuk-Cho Jae Jin (Ahn Jung Hwan dk. 53), Kim Dong Jin 

Türkiye
Volkan Demirel (Fenerbahçe) “Ömer Çatkıç (Gaziantepspor dk. 
46)”-Serkan Balcı (Gençlerbirliği), Tolga Seyhan (Trabzonspor), 
Bülent Korkmaz (Galatasaray, Kaptan) “Fatih Akyel (Fenerbahçe 
dk. 58)”, Deniz Barış (Gençlerbirliği)-Ümit Özat (Fenerbahçe), 

Okan Buruk (Inter) “İbrahim Üzülmez (Beşiktaş dk. 58)”, 
Yıldıray Baştürk (Bayer Leverkusen) “Serhat Akın (Fenerbahçe 

dk. 78)”, Hasan Şaş (Galatasaray) “Tuncay Şanlı (Fenerbahçe dk. 
29)”-Nihat Kahveci (Real Sociedad) “Hamit Altıntop (Schalke dk. 
58)”, Hakan Şükür (Galatasaray) “Zafer Biryol (Konyaspor dk. 58)

goller
Hakan Şükür (dk. 43), Yoo Sang-Chul (dk. 66 penaltıdan), 

Kim Eun-Jung (dk. 76)   

5 Haziran 2004, Özel Maç 

G. Kore 2 - 1 Türkiye
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7 Haziran 2011

Azerbaycan-Almanya

7 ekim 2011Türkiye-AlmanyaAzerbaycan-AvusturyaBelçika-Kazakistan

11 ekim 2011
Türkiye-Azerbaycan

Almanya-Belçika

Kazakistan-Avusturya

07 eylül 2010

Türkiye 3-2 Belçika

Almanya 6-1 Azerbaycan

Avusturya 2-0 Kazakistan

06 eylül 2011
Avusturya-Türkiye 

Azerbaycan-Kazakistan

03 Haziran 2011
Belçika-Türkiye

Avusturya-Almanya
Kazakistan-Azerbaycan

08 ekim 2010
Almanya 3-0 Türkiye

Avusturya 3-0 Azerbaycan

Kazakistan 0-2 Belçika

25 Mart 2011
Avusturya-Belçika

Almanya-Kazakistan

03 eylül 2010
Kazakistan 0-3 Türkiye
Belçika 0-1 Almanya

12 ekim 2010Azerbaycan 1-4 TürkiyeBelçika 4-4 AvusturyaKazakistan 0-3 Almanya

29 Mart 2011

Türkiye-Avusturya

Belçika-Azerbaycan

2 eylül 2011Türkiye-KazakistanAzerbaycan-BelçikaAlmanya-Avusturya

A Grubu

TAKIMLAR O G B M A Y  P

Almanya 4 4 0 0 13 1  12

Avusturya 3 2 1 0 9 4  7

Türkiye 4 2 0 2 6 6  6

Belçika 4 1 1 2 8 8  4

Azerbaycan 3 1 0 2 2 9  3

Kazakistan 4 0 0 4 0 10  0
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OYUN BASLADI. 
TUM BASKI UZERINDE.

TOPU ALMAK, KONTROL ETMEK, 
KARAR VERMEK VE EN DOGRU 

ZAMANDA HEDEFE GONDERMEK IÇIN 
SADECE SANIYELER VAR. 

CTR360 ILE OYUNU SEN YONLENDIR, 
LIDER OL, IZLEYEN OLMA.

KONTROL SENDE.
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