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Trabzonspor

‹lk yar›n›n lideri, bu baflar›y› en son 
1995-96 sezonunda gösterebilmifl, ancak
sezonun sonunda Fenerbahçe’nin
flampiyon olmas›n› engelleyememiflti. 
42 puana ulaflan Trabzonspor, ligde son 
5 sezonun en çok puan alan ve en çok gol
atan ilk yar› lideri unvan›n› tafl›yor.
Kadrosunda istikrar yakalayan, sadece 
10 gole geçit vererek ligin en az gol yiyen
tak›m› olmay› baflaran Trabzonspor’da, gol
krall›¤› yar›fl›nda Burak Y›lmaz 9, Umut
Bulut 8 golle varl›klar›n› sürdürüyor.
Tak›m›n yeni oyuncusu Jaja’n›n da 6 golü
bulunuyor. Sivasspor’u 6-1 yendi¤i maçla
kendi sahas›nda en farkl› galip gelen, 
7-0’l›k Kas›mpafla galibiyetiyle ayn› unvan›
deplasman maçlar› için de tafl›yan, en
fazla maç kazan›p en az yenilen tak›m
Trabzonspor. 8 deplasman maç›ndan 
6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puan
ç›kard›lar ve tek yenilgilerini  evlerinde
Manisaspor’dan ald›lar. 8 deplasman
maç›nda sadece 3 gol yediler. Avni
Aker’de Fenerbahçe, Befliktafl ve
Galatasaray’› yendiler, deplasmanda da
Bursaspor’u alt ettiler. Liderli¤i de 
11. haftadaki Galatasaray galibiyetiyle ele
geçirdiler ve giderek aray› açmay›
baflard›lar. 7. haftadan 17. haftaya kadar
sadece Eskiflehirspor’la berabere kalarak
tüm maçlar›n› kazand›lar. Yani rakiplerine
her alanda büyük bir üstünlük sa¤lad›lar
ve flampiyonluk için çok önemli bir
avantaj yakalad›lar.

Bursaspor

Geçti¤imiz sezonun flampiyonu Bursaspor,
bu sezona da müthifl bir bafllang›ç yapt›.
‹lk 6 haftada bütün maçlar›n› kazand›lar.
Yenilmezliklerini de 12. haftaya kadar
sürdürdüler ancak fiampiyonlar Ligi
maçlar›n›n getirdi¤i yo¤unluk ve sakatl›klar

sebebiyle kadroda
rotasyonlar›n bafllamas›,
ritimlerini bozdu.
Beraberliklerle liderli¤i
b›rakt›klar›
Trabzonspor’a 
12. haftada evlerinde 
2-0 yenilmeleri
nama¤lup unvanlar›n›
da götürdü. Toplam 
4 beraberli¤in yan›nda
Befliktafl’a da
yenilmeleri onlar› lider
Trabzonspor’un 5 puan
gerisine düflürdü. Yine
de 32 golle Trabzonspor
ve Fenerbahçe’den
sonra en fazla gol atan
üçüncü tak›m oldular.
Kayserispor’la birlikte
12 gol yediler ve 
bu alanda da
Trabzonspor’un
ard›ndan ikinci s›ray›
paylafl›yorlar. Sercan

Y›ld›r›m 8,
Turgay Bahad›r 6
ve Ivan Ergic de 4
golle tak›m›n gol
yükünü çeken
oyuncular.
Sezonun ikinci
yar›s›nda,
flampiyonluk için
çekifltikleri
Trabzonspor ve
Fenerbahçe ile
deplasmanda
oynayacaklar.  

Fenerbahçe

Sezona flafl
transferlerle
girdiler ancak
ligin ilk yar›s›n›
ummad›klar› bir
yerde bitirdiler.
17 maçta 
10 galibiyet, 
3 beraberlik ve 
4 yenilgi ald›lar. En çok gol atan iki
tak›mdan biri olmalar›na karfl›l›k
kalelerinde 21 gol görmeleri savunmada
s›k›nt› yaflad›klar›n› gösteriyordu. ‹ç
sahadaki baflar›lar›n› deplasmanlara
tafl›yamad›lar. fiükrü Saraco¤lu’ndaki 9
maçtan 7 galibiyet,
2 beraberlik ç›kart›rken, deplasmanlarda 
8 maçta sadece 3 galibiyet alabildiler, 
1 kez berabere kal›p 4 kez de yenildiler.
Zaten liderle aralar›ndaki 9 puanl›k fark›n
ana nedeni de bu baflar›s›z deplasman
performans›. D›fl saha fobisiyle daha ikinci
haftada Avni Aker’de Trabzonspor’a
yenilerek tan›flt›lar, sonra da Kayserispor,
Gaziantepspor ve Ankaragücü
deplasmanlar›ndan yenilgiyle döndüler. 
10 sezondur Kad›köy’de sürekli yendikleri
Galatasaray’la da bu sezon berabere
kald›lar. 12. haftada Gaziantepspor’a 
bir gol atan ve 100’ler kulübüne girmeyi
baflaran Alex, 12 golle gol krall›¤› listesinin
ilk s›ras›n› Kardemir Karabüksporlu
Emenike ile paylafl›yor. Yeni transfer
Mamadou Niang’›n 9, nöbetçi golcü
Semih fientürk’ün ise 7 golü bulunuyor. 

Kayserispor

Sezona çok iyi bafllayan tak›mlardan birisi
de Kayserispor’du. fiota Arveladze
yönetimindeki sar›-k›rm›z›l› tak›m, ilk 
4 haftay› 3 galibiyet, 1 beraberlikle
geçerken bu maçlar›n aras›nda 2-0’l›k
Fenerbahçe karfl›laflmas› da vard›. 
‹lk yenilgiyle 5. haftada Medical Park
Antalyaspor’la deplasmanda oynad›klar›
maçta tan›flt›lar. Sonras›nda 14. haftadaki
Bursaspor yenilgisine kadar ma¤lubiyet
yüzü görmediler ve ilk üç içinde yer
ald›lar. Ancak Gaziantepspor’a yenilmeleri
onlar› Fenerbahçe’nin ard›ndan dördüncü
s›raya geriletti. Kendi sahalar›nda sadece 
4 gol yediler ama 4 kez de berabere

kald›lar ve bu beraberlikler onlara 
8 puana mal oldu. Az gol atan ve az gol
yiyen bir görüntüleri var. ‹lk yar› boyunca
en fazla s›k›nt›y› sakatl›klardan çektiler. 
En önemli gol ayaklar› Cangele ligin
bafllar›nda sakatland›, buna Zalayeta’n›n
sakatl›klar› da eklendi. Bir çok
oyuncular›ndan sakatl›klar nedeniyle
yararlanamamalar›, performanslar›na ciddi
biçimde zarar verdi.  

Befliktafl

‹flte ilk yar›da arad›¤›n› bulamayan bir
baflka tak›m. Sezona Bernd Schuster
yönetiminde, Quaresma, Guti ve Hilbert
transferleriyle girdiklerinde bir çok kiflinin
flampiyonluk favorisi onlard› ama 
17 maçl›k periyodun ard›ndan liderle
aralar›nda 14 puanl›k çok ciddi bir fark
olufltu. Sezonun daha ikinci haftas›nda
Büyükflehir Belediyespor’a 2-0 yenilerek
ma¤lubiyetle tan›flt›lar. Üst üste üç maçl›k
bir galibiyet serileri olmad› ama
Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor’a
arka arkaya üç maçta yenildiler. “En”ler
istatistiklerinin olumlu hiçbir kaleminde
isimleri yok. Sadece Fenerbahçe ve
Kayserispor’la birlikte deplasmanda en az
berabere kalan tak›m unvan›n› tafl›yorlar
ki, üç deplasman maçlar›ndan da
yenilgiyle döndüler. 17 maçta 8 galibiyet,
4 beraberlik, 5 yenilgileri var. 25 gol at›p
18 gol yemeleri, zor at›p kolay
yediklerinin bir göstergesi. Onlar da çok
say›daki sakatl›k nedeniyle pek çok maça
ideal kadrolar›yla ç›kamad›. Sadece 10
maç oynayabilen Bobo’nun 7 golle
tak›m›n lideri olmas› ve onu 4 golle
Guti’nin izleyebilmesi, gol yollar›ndaki
s›k›nt›lar›n›n nedenini biraz olsun
anlat›yor. Bakal›m ikinci yar›da yeni
yabanc› y›ld›zlar› zirveyle aradaki puan
fark›n›n kapanmas›n› sa¤layabilecek mi?
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Ö
nce genel istatistiklere bir göz atal›m. 17 haftada
oynanan 153 maçta toplam 394 gol at›l›rken,
maç bafl›na düflen gol say›s› 2.5, hafta bafl›na

düflen gol say›s› da 23.2 olarak gerçekleflti. ‹lk yar›da
39 maç berabere sona ererken, 69 maç ev sahiplerinin,
45 maç ise misafir ekiplerin galibiyetiyle tamamland›.
Evlerinde en fazla maç kazanan tak›mlar 7’fler galibiyet
alan Fenerbahçe ve Trabzonspor oldu. Kas›mpafla ise
evinde sadece 1 kez kazanabildi. Trabzonspor,
deplasmanlarda da Bursaspor’la birlikte 6 galibiyet elde
ederek bu alanda da zirvede yer ald›. Sivasspor,
Bucaspor ve Kas›mpafla ise evlerinden uzakta maç
kazanamad›. 
394 golün dakikalara paylaflt›r›lmas›nda 89. dakika ön
plana ç›kt›. Bu dakikada tam 17 gol kaydedilirken, 
44. dakikalarda 14, 26. dakikalarda da 10 gol a¤larla
bulufltu. Sezonun 8. haftas› 40 golle en bereketli, 12.
haftas› ise 15 golle en k›s›r hafta olarak kay›tlara geçti. 
Trabzonspor ve Fenerbahçe 40’ar golle en golcü
tak›mlar olurken, bordo-mavililerin 8 golünü kafayla
bulmas› da çarp›c› bir istatistikti. Kardemir Karabükspor
ise ilk yar›da kafa golü atamad›. Bucaspor 17 maçta
sadece 9 gol atarken maç bafl›na yar›m gol ortalamas›n›
1 gol farkla geçebildi. ‹lk yar›da Bursaspor, Büyükflehir
Belediyespor, Ankaragücü, Eskiflehirspor, Kas›mpafla ve
Bucaspor penalt› golü kazanamad›. 
‹lk yar›n›n en centilmen tak›mlar›, oyuncular› hiç
k›rm›z› kart görmeyen Ankaragücü, Kayserispor ve 
K. Karabükspor’du. Bu tak›mlar içinde birincili¤i ise
sadece 25 sar› karta muhatap olan Ankaragücü elde
etti. Gaziantepspor 4 k›rm›z› kartla en h›rç›n tak›m

olurken, en fazla sar› kart› da Medical Park
Antalyasporlu oyuncular (48) gördü. fiimdi tek tek
tak›mlar›n ilk yar› performanslar›na bir göz atal›m.

Bursaspor’un şampiyonluğuyla
sona eren 2009-2010 sezonu,
ülke futbolunda artık hiç bir
şeyin eskisi gibi olmayacağının
göstergesiydi sanki. Olmaz
denilen şey gerçekleşmiş,
beşinci bir takım Süper Lig’in
şampiyonluğunu elde etmişti.
Artık ülke futbolu yeni
durumlara gebeydi. Olağan
favorilerin işinin bundan sonra
hiç de kolay olmayacağı
belliydi. Öyle de oldu zaten.
2010-11 sezonunun ilk yarısı
şampiyonluk abonesi üç
İstanbul takımı açısından kâbus
gibi geçerken, fırtına
kuzeyden, Karadeniz
dolaylarından esti. 
Sezonun ilk yarısını
Trabzonspor 42 puanla lider
olarak tamamlarken, ikinci
sırayı 5 puan ardındaki
Bursaspor elde etti. Üçüncü
sıradaki Fenerbahçe ise liderin
9 puan gerisinde kaldı. 

Tak›m           Galibiyet 

Trabzonspor 7
Fenerbahçe 7
Bursaspor 5
K. Karabükspor 6
Kayserispor 5
Befliktafl 4
B. Belediyespor 4
Manisaspor 4
M. P. Antalyaspor 4
Eskiflehirspor 3
Galatasaray 3
Gaziantepspor 3
Gençlerbirli¤i 3
Ankaragücü 3
Sivasspor 3
Bucaspor 2
Konyaspor 2
Kas›mpafla 1
Toplam 69

Ev Sahibi
Tak›mlar›n

Galibiyet Say›lar›
Tak›m           Galibiyet 

Trabzonspor 6
Bursaspor 6
Befliktafl 4
Galatasaray 4
Kayserispor 4
B. Belediyespor 3
Fenerbahçe 3
Gaziantepspor 3
Manisaspor 3
M. P. Antalyaspor 2
Ankaragücü 2
Eskiflehirspor 2
Gençlerbirli¤i 1
K. Karabükspor 1
Konyaspor 1
Sivasspor 0
Bucaspor 0
Kas›mpafla 0
Toplam 45

Deplasman
Tak›mlar›n›n

Galibiyet Say›lar›

Hafta     Gol

1 16
2 18
3 31
4 28
5 20
6 25
7 20
8 40
9 21
10 18
11 26
12 15
13 26
14 26
15 21
16 21
17 22
Toplam 394

Haftal›k 
Gol Say›lar›

1 5
2 2
3 5
4 3
5 4
6 5
7 3
8 3
9 5
10 6
11 7
12 3
13 7
14 2
15 6
16 4
17 4
18 5
19 1
20 2
21 4
23 6
24 5
25 2
26 10
27 5
28 3
29 3
30 4
31 4
32 4
33 6
34 5
35 2
37 3
38 2
39 7
40 1
41 7
42 4
43 1
44 14
45 2
46 2
47 3

Dakika Baz›nda
Gol Say›lar›

Dk. Gol Dk. Gol

48 2
50 4
51 8
52 4
53 1
54 3
55 4
56 5
57 4
58 3
59 3
60 6
61 4
62 5
63 2
64 6
65 8
66 4
67 9
68 7
69 2
70 6
71 5
72 5
73 2
74 3
75 8
76 5
77 3
78 4
79 3
80 5
81 4
82 4
83 8
84 1
85 6
86 3
87 3
88 6
89 17
90 5
92 1
94 2
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Kardemir Karabükspor

Hiç kimse onlardan sezonun ilk
yar›s›n› 6. s›rada bitirmesini
beklemiyordu. Bir kere ligin üç yeni
tak›m›ndan biriydiler ve maddi
güçleri de s›n›rl›yd›. Ancak yola
kendilerini Süper Lig’e tafl›yan Yücel
‹ldiz’le devam ettiler ve yapt›klar›
transferler de yerlerine oturdu.
Sezona çok iyi bir bafllang›ç
yapamasalar da 7 yenilgilerinin
4’ünü ilk yar›y› kendilerinin
üzerinde bitiren Befliktafl,
Kayserispor, Fenerbahçe ve
Trabzonspor’dan ald›lar. Bu arada
Galatasaray’› yenmeyi baflard›lar.
Toplam 7 maçtan galibiyetle
ayr›ld›lar. Bu galibiyetlerin 6’s›n› 
iç sahada alarak evde oynamay›
avantaja çevirmesini bildiler. Zaten
golcüleri Emenike de 12 golünden
11’ini Dr. Necmettin fieyho¤lu
Stad›’nda s›ralad›. Yeni
transferlerinden Cernat sakatlanana
kadar sadece 8 maç oynad› ama 
5 gole imza att›. Ligin art› averaja
sahip 7 tak›m›ndan biri olarak 
6. s›rada yer almalar› da normal
görünüyor.  

Gaziantepspor

Sezona kötü bafllay›p ilk yar›n›n
sonunu iyi getiren tak›mlardan biri
k›rm›z›-siyahl›lar. 17 maç› 6
galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle
tamamlarken, 15 gol at›p 15 gol
yediler. Onlardan daha az gol atan
iki tak›m, ligin dibindeki Kas›mpafla
ve Bucaspor. Ancak Trabzonspor,
Bursaspor ve Kayserispor’dan sonra
en az gol yiyen tak›m da yine onlar.
‹lk befl haftada galibiyet yüzü
göremediler ve sadece 3 beraberlik
al›rken, 2 gol atabildiler. 
‹lk galibiyetlerini deplasmanda
Eskiflehirspor karfl›s›nda elde ettiler.
Ankaragücü ve
Medical Park
Antalyaspor’u
deplasmanda,
Fenerbahçe’yi de iç
sahada yenerek 
11. haftadan itibaren 
üç maçl›k bir galibiyet
serisi yakalamalar›,
ç›k›fla geçmelerini
sa¤lad›. Kaliteli
kadrolar›n›n giderek
oturmas›yla ikinci
yar›da daha fazlas›n›
da yapabilecek
potansiyele sahip
görünüyorlar. 

B. Belediyespor

Gaziantepspor’un
aksine, iyi bafllay›p
kötü bitirenlerden
birisi Büyükflehir
Belediyespor. Ancak

bu tablo bile onlar› 8. s›rada tutuyor.
17 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve
8 yenilgi ald›lar. Manisaspor’dan
sonra Galatasaray’la birlikte en az
berabere kalan tak›m onlar. Puan
durumunda art› averajl› tak›mlar›n
s›n›r› da yine onlar. 20 gol at›p 18
gol yediler. ‹lk hafta Kayserispor’a
yenilseler de ikinci haftada
Befliktafl’a yapacaklar›n› yapt›lar.
Ancak di¤er büyüklerle oynad›klar›
maçlarda umduklar› sonuçlar›
alamad›lar. 9. hafta ile 12. hafta
aras›nda ikisi deplasmanda olmak
üzere Gaziantepspor, Bucaspor,
Sivasspor ve Kardemir Karabükspor’u
yenerek ilk dördün içine girdiler
ancak son 4 haftada tüm maçlar›n›
yitirerek 8. s›raya kadar gerilediler.
Onlar da sakatl›klar nedeniyle
zaman zaman s›k›nt› yaflayan
tak›mlardan biri. Tak›m›n ilk yar›daki
gol yükünü ise 8 gollü Herve Tum
ve 6 gollü ‹brahim Ak›n çekti. 

Galatasaray 

‹flte sezonun en büyük hayal
k›r›kl›¤›. Ne yap›lan transferler ne de
Frank Rijkaard’›n sezon ortas›nda
gönderilip yerine sar›-k›rm›z›l›
efsanelerden Gheorghe Hagi’nin
getirilifli düzeltebildi Galatasaray’›n
rotas›n›. 17 maç› 7 galibiyet, 
2 beraberlik ve 8 yenilgiyle geçtiler.
Üstelik att›klar› 20 gole karfl›l›k 
22 gol yiyerek ve eksi 2 averajla. Bu
tablo, Galatasaray’›n lig tarihindeki
en kötü üç sezonundan birisi. Ama
17 maçl›k periyotta hiçbir zaman 
8 kez kaybetmemiflti. Bu alandaki en
kötü sezonunu 1969-70’te 
6 yenilgiyle yaflam›flt› sar›-k›rm›z›l›
tak›m. Onlar da Befliktafl gibi “en”ler
listesinin hiçbir olumlu kategorisinde
yer alm›yor. ‹simleri sadece “kendi
sahas›nda en az berabere kalan
tak›m” düzeyinde geçiyor. 
Evet, art›k bir daha çimlerine

basamayacaklar› 
Ali Sami Yen’de hiç
berabere kalmad›lar
ama 8 maçta tam 
5 kez yenildiler. ‹ç
saha klasman›nda,
sahas›nda 5 puan
toplayabilen
Kas›mpafla’n›n
hemen üzerinde 
9 puanla 17. s›rada
yer al›yorlar. 
9 deplasmanda 
4 galibiyet, 
2 beraberlikte
toplad›klar› 14 puan
onlar› 9. s›rada
tutuyor. ‹lk yar›
boyunca teknik
kadroda yaflad›klar›
çalkant›l› süreç,
oyuncu baz›nda da
devam etti ve önce
Misimoviç’in,

ard›nda Elano’nun biletleri kesildi.
Sakatl›¤› nedeniyle sadece 8 maça
ç›kabilen Milan Baros’un 6 golle
tak›m›n en golcü oyuncusu olmas›
ve onu 3 gollü Harry Kewell’in takip
etmesi, yaflanan s›k›nt›l› sürecin
özeti gibi. 

Medical Park Antalyaspor

17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik, 6
yenilgiyle dengeli bir grafik çizdiler.
Savunma hatt›ndaki de¤iflim, onlar›
biraz zorlad›. Att›klar› 19 gole
karfl›l›k 22 gol yediler. Bulunduklar›
s›radan afla¤›ya bak›ld›¤›nda teknik
direktörünü koruyan üç tak›mdan
birisi Medical Park Antalyaspor.
Sezona 4-0’l›k Fenerbahçe
yenilgisiyle kötü bafllasalar da
kendilerini çabuk tedavi ettiler. 
7. haftada elde ettikleri Kas›mpafla
galibiyetini, Gençlerbirli¤i ve
Konyaspor’u da yenerek üç maçl›k
bir seriye çevirdiler. Ancak arkas›n›
getiremediler. ‹ki farkl› tek
galibiyetlerini 3-1’lik Kas›mpafla
maç›nda alabildiler. ‹çeride 16,
deplasmanda 7 puan toplamalar›,
evlerinde daha rahat oynad›klar›n›n
göstergesi. Tak›m›n gol yükünü
çeken oyuncular ise 6 gollü Tita ile
4’er gollü Necati Atefl ve Kerem
fieras oldu. Djiehoua, Veysel ve 
Ali Zitouni gibi forvetlerinden ise 
bu sezon pek verim alamad›lar. 

Eskiflehirspor

K›rm›z›-siyahl›lar da geç aç›lan
tak›mlardan. Manisaspor’la birlikte
teknik ekipteki kan de¤ifliminin ifle
yarad›¤› iki ekipten birisi de
Eskiflehirspor. Eskiflehirspor’u iyi bir
tak›ma dönüfltüren R›za Çal›mbay’la
yeni sezona da bafllad›lar ancak bu
defa ifller istedikleri gibi gitmedi. ‹lk
7 haftada galibiyet yüzü göremezken
4 yenilgi ald›lar, sadece 4 gol att›lar

ve 3 puan toplayabildiler. R›za
Çal›mbay 6. haftan›n ard›ndan
tak›mdan ayr›ld›. 8. haftadan itibaren
tak›m›n bafl›nda Bülent Uygun vard›.
Uygun dönemindeki 10 maçta
sadece 1 kez yenilirken, 5 galibiyet
ve 4 beraberlikle 19 puan daha
toplayarak düflme tehlikesinden
uzaklaflt›lar. Bu süreçte
Trabzonspor’la deplasmanda
berabere kal›rken, Befliktafl’› yenmeyi
baflard›lar. ‹ç sahada,
deplasmanlardan sadece 2 fazla
puan toplamalar›, imrenilen 
“Es-Es bandosu”nun bafl›n› çekti¤i
coflkulu tribünlerinden yeterince
yararlanamad›klar›n› gösteriyor. 
En golcü oyuncular› 4 golle Batuhan
Karadeniz ve 3 golle Sezer Öztürk.

Manisaspor

‹flte teknik adam de¤iflikli¤inin
bambaflka bir kimli¤e büründürdü¤ü
bir baflka tak›m
daha. Sezonun ilk
dört haftas›nda
oynad›klar›
maçlar›n tümünü
kaybettiler. 
11 gol yedikleri
bu süreçte 4 gol
atabildiler.
Evlerinde Medical
Park
Antalyaspor’a
yenildikleri maç›n
ard›ndan Hakan
Kutlu’nun
görevine son
verip yerine
Hikmet
Karaman’›
getirdiler ve bu
kan de¤iflimin
olumlu
sonuçlar›n› da 
5. haftada
Trabzonspor’u

deplasmanda yenerek gördüler. 
Bu galibiyet, onlara sezonun ilk
yar›s›nda lider Trabzonspor’u
yenebilen tek tak›m olma unvan›n›
kazand›rd›. Karaman’la ç›kt›klar› 
13 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 
5 yenilgiyle pozitif bir grafik çizdiler.
18 gol at›p 4 gol yediler. B›çak s›rt›
bir tak›m olduklar›n› 17 maçtaki tek
beraberlikle gösterdiler.
Trabzonspor’un d›fl›nda Befliktafl ve
Galatasaray’› da deplasmanda
yenerek ilk yar›n›n en sükseli
sonuçlar›n› ald›lar. Zaten 8
deplasmandaki 3 galibiyetlerinin
tümü bunlard›. Manisaspor d›fl›nda
üç büyük birden deviren baflka tak›m
da ç›kmad›. Ancak kendi
çaplar›ndaki tak›mlar karfl›s›nda ayn›
performans› sergileyemediler.
Tak›m›n gol yükünü santrforlar de¤il,
8 gol atan sol kanat oyuncusu Joshua
Simpson çekti. Santrforlardan
Makukula 4, Kahe 3 gol atarken ikisi
de ilk yar› boyunca süreklilik
gösteremedi. 

Ankaragücü

Oldukça genifl ve kaliteli bir
kadrolar› var ancak sezonun ilk
yar›s›nda buna paralel bir baflar›
gösteremediler. Yaflad›klar› yönetim
krizinin getirdi¤i maddi zorluklar›n
yan› s›ra santrforlar› Vittek’ten
sakatl›¤› nedeniyle
yararlanamamalar› da önemli
olumsuzluklardan biriydi. 17 maçta
5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6
yenilgiyle toplad›klar› 21 puan yine
de onlar› düflme hatt›n›n oldukça
uza¤›nda tuttu. 24 gol at›p 25 gol
yediler. ‹ç sahada bir maç fazlas›yla
deplasmanlardan 3 puan fazla
toplamalar›, ev sahipli¤i
avantaj›ndan pek de
yararlanmad›klar›n› gösteriyor.
Evlerinde Bursaspor’a, deplasmanda
K. Karabükspor’a iki kez 5-1
kaybettiler. Buna karfl›l›k Fenerbahçe
ve Galatasaray’› yenmeyi baflard›lar. 

Vittek’in
yoklu¤unda 6 gol
atan Stanislav
Sestak, tak›m›n
hücum a¤›rl›¤›n›
tafl›d›. Marek
Sapara, Metin Akan
ve Özgür Çek de
3’er golle hücum
yüküne ortak oldu.
‹lk yar›n›n bitiminde
mahkeme karar›yla
yönetimsiz kald›lar.
‹kinci yar›daki
durumlar› büyük
ölçüde saha içinde
de¤il, saha d›fl›nda
yönetim oluflumuyla
belirlenecek gibi
görünüyor. 

Gençlerbirli¤i

Maddi gücü ve kadro geniflli¤iyle
puan durumundaki yeri orant›s›z
olan bir baflka tak›m da
Gençlerbirli¤i. Sezona çok say›da
yeni transferle girdiler ancak
özellikle hücum bölgesinde
yaflad›klar› sakatl›klar onlar› oldukça
zorlad›. Santrforlar› Mustafa
Pektemek’ten neredeyse hiç
yararlanamad›lar. Ermin Zec, John
Jedinak, Labinot Harbuzi ve Debatik
Curri gibi ilk on bir oyuncular›ndan
uzun süre mahrum kald›lar. 
17 maçtaki 4 galibiyetlerinden 3’ünü
evlerinde al›rken, deplasmandaki tek
3 puan sevinçlerini 16. haftada Ali
Sami Yen Stad›’nda Galatasaray
karfl›s›nda yaflad›lar. Geçmiflte büyük
tak›mlara sürpriz yapma
al›flkanl›klar›n› da sadece
Galatasaray karfl›s›nda
sürdürebildiler. En farkl› yenilgiyi,
son haftada evlerinde Bursaspor’a 
5-1 kaybederek yaflad›lar. ‹lk 8
haftada tak›m›n bafl›nda bulunan
Thomas Doll yönetiminde 
2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan
toplam›fllard›. Doll’ün ard›ndan
yard›mc›s› Ralf Zumdick tak›m›n
bafl›na geçti ve 9 maçta 2 galibiyet,
3 beraberlikle 9 puana ulaflarak
benzer bir grafik çizdi. 16 gol at›p
28 gol yemeleri, iki bölgede de
baflar›s›z olduklar›n› gösteriyor. 
En golcü oyuncular›n›n a¤lar› 3 kez
sarsan Ermin Zec olmas› da gol
k›s›rl›klar›n› ortaya koyuyor.

Sivasspor

‹ki sezon flampiyonluk kovalad›ktan
sonra duruldular ve t›pk› geçen
sezon oldu¤u gibi bu sezona da kötü
bir bafllang›ç yapt›lar. 17 maçta 
3 galibiyet, 6 beraberlik sonucu
toplad›klar› 15 puanla, düflme
hatt›ndaki Konyaspor’un sadece 
1 puan önünde yer ald›lar. 17 gol
at›p neredeyse iki kat›na yak›n 
32 gol yemeleri, neden burada
bulunduklar›n›n en önemli
göstergesi. Neredeyse bütün
puanlar›n›, 8 maçtan 3’ünü kazan›p
3’ünü berbere bitirdikleri evlerinde
toplad›lar. 9 deplasmandan 3
beraberlik, 6 yenilgiyle döndüler ve
sadece 3 puan toplayarak 17 tak›m›n
en kötüsü oldular. 32 golün 21’ini
de deplasman maçlar›nda
kalelerinde gördüler. Sezona 2-1’lik
Galatasaray galibiyetiyle
bafllam›fllard› ama ikinci kez maç
kazanabilmek için 13. haftaya kadar
beklemek zorunda kald›lar. ‹lk 9
haftada Mesut Bakkal yönetiminde 
1 galibiyet, 4 beraberlikle 7 puan
toplam›fllard›. R›za Çal›mbay’la
geçirdikleri kalan 8 haftada ise 
2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan
ald›lar. Trabzonspor’a 6-1, 
B. Belediyespor’a 4-0, Kayseripor’a

4-1 yenildikleri maçlarda
dirençsiz bir görüntü
sergilediler. Ama
Çal›mbay’la ç›kt›klar› son 
5 maçta 8 gol at›p sadece 
4 gol yemeleri, giderek bir
tak›m kimli¤i
kazand›klar›n› ortaya
koyuyor. Bolivyal› Pedriel
att›¤› 5 golle tak›m›n bu
alandaki 1 numaras›. Verim
alamad›klar› yabanc›
oyuncular›n yerine yeni
transferlerle girecekleri
ikinci yar›da daha iyi bir
yerde olmalar› mümkün. 

Bucaspor

Bank Asya 1. Lig’deki
performanslar› herkes için
sürpriz olmufltu. Süper
Lig’de tak›m›n bafl›na
Bülent Uygun’u getirdiler
ve Manucho, Leko, Tomas,
Carlos gibi marka
oyuncular transfer ettiler.
Ancak maya tutmad›. Özellikle
yabanc› oyuncular›yla ciddi sorunlar
yaflad›lar ve kaleci Carlos d›fl›nda
hiçbirinden bekledikleri verimi
alamad›lar. Bülent Uygun tak›m›n
bafl›nda 7 hafta kald› ve Bucaspor bu
süreçte 1 galibiyet 3 beraberlikle 
6 puan toplad›. S›k›nt›, at›lan gol
say›s›ndayd›. 7 haftada sadece 4 gol.
Ancak 8. haftadan itibaren toplam
10 maç tak›m›n bafl›nda bulunan
Samet Aybaba da golsüzlü¤e çözüm
olamad›. Bu bölümde de sadece 
5 gol atabildi Bucaspor ve yine 
1 galibiyet, 3 de beraberlik ald›.
Bucaspor 23 golle kendisinden üst
s›ralarda bulunan 6 tak›mdan daha
az gol yedi. Sadece 6 maçta 2 ve
daha fazla gole geçit verdiler. Ama
at›lamayan goller onlar› 17. s›rada
demirledi. Bir di¤er sorunlar› da
deplasmandaki 9 maçtan sadece 
3 beraberlik ç›kartabilmeleri. 
Ancak ligde kalabilmek için hâlâ
umutlar› var.
Çünkü geçmeleri
gereken en yak›n
iki tak›mla
aralar›nda en fazla
3 puan duruyor. 

Kas›mpafla

Y›lmaz Vural
yönetiminde
geçen sezonun en
sempatik futbol
oynayan
tak›mlar›ndan
biriydiler, bu
sezon ligin
dibinde ve en
umutsuz durumda
onlar duruyor. 
En az kazanan, 
en çok kaybeden,

en fazla gol yiyen, kendi sahas›nda
ve deplasmanda en baflar›s›z tak›m
kategorilerinde birincili¤i kimseye
kapt›rmay›nca bu durumda olmalar›
son derecede normal. Geçti¤imiz
sezon tak›m›n yükünü çeken Koray
Avc›, Murat Erdo¤an, Emre Toraman,
Moritz ve Cenk gibi tecrübeli
oyuncular›n yerini dolduramad›lar.
Yeni yabanc›lar›ndan bekledikleri
verimi alamad›lar. 17 maçtaki tek
galibiyetlerini elde edebilmek için
12. haftadaki Sivasspor maç›na kadar
beklemek zorunda kald›lar. 
‹ç sahada 2 de beraberlik elde edip
5 puan toplayabildiler. 8 deplasman
maç›nda ise sadece 3 beraberlikleri
var. 14 golle yaln›zca Bucaspor’dan
fazla att›lar, 39 golle herkesten fazla
yediler. 4 gollü Ersen Martin ve 
3 gollü ‹spanyol Fernando Varela
tak›m›n en golcü isimleri. Görünen 
o ki ligde kalabilmek için çok fleyi
de¤ifltirmeleri gerekiyor.

Hafta    Kart

1 40
2 46
3 42
4 48
5 37
6 47
7 40
8 47
9 36
10 44
11 40
12 40
13 32
14 45
15 28
16 37
17 32
Toplam 681

Haftal›k Sar›
Kart Say›lar›

Hafta    Kart

1 1
3 1
4 1
5 3
6 1
7 2
8 7
9 1
10 1
11 3
14 3
15 3
16 4
17 2
Toplam 33

Haftal›k K›rm›z›
Kart Say›lar›

Tak›m S.K K.K

Ankaragücü 25 0
Kayserispor 37 0
K. Karabükspor 38 0
Fenerbahçe 29 1
M.P.Antalyaspor 48 1
Befliktafl 33 2
Bursaspor 33 2
B.Belediyespor 38 2
Trabzonspor 40 2
Bucaspor 41 2
Eskiflehirspor 42 2
Galatasaray 44 2
Sivasspor 44 2
Manisaspor 46 2
Gençlerbirli¤i 28 3
Kas›mpafla 36 3
Konyaspor 46 3
Gaziantepspor 33 4

Tak›mlar›n Gördü¤ü
Kart Say›lar›

Neden Say›

Sar› Kartlar
Sportmenli¤e ayk›r› davran›fl 544
Hakeme itiraz 82
Oyunun bafllamas›n› geciktirme 38
Oyun kurallar›n› devaml› ihlâl 12
Yedek kulübesinde ihtarl›k suç 3
Serbest at›flta gerekli mesafeye aç›lmama 2
Toplam 681

K›rm›z› Kart
Ayn› maçta ikinci ihtar 16
Sald›rgan, hakaret edici veya küfürlü konuflma 5
fiiddetli hakaret 5
Ciddi faullü oyun 4
Faul yaparak bariz gol flans›n› önleme 2
Elle oynayarak bariz gol flans›n› önleme 1
Toplam 33

Kartlar›n Nedenleri
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Bu üçlünün toplam gol say›s› 31 (13, 9, 9)
olarak gözüküyordu. Bu sezonunun ilk 
17 haftas› itibariyle bu üçlü ancak 10 gol
atabildi. Ortada ciddi bir gerileme var.
Asl›nda bu düflüfl geçen sezonun ikinci
yar›s›nda bafllam›flt›. Makukula 13 golden
8 gole, Julio Cesar da 9 golden 4 gole
gerilemiflti. Kewell ise sakatl›¤› nedeniyle
ikinci yar›y› tak›m arkadafllar›n› izleyerek
geçirmiflti. Dikkat çekici bu olumsuzluk
asl›nda sadece bu üç yabanc› için geçerli
de¤il. Geçen sezon yine ilk 10 içinde yer
alan Moritz (Kas›mpafla), Colman
(Trabzon) ve Kahe (Gençlerbirli¤i), bu
sezon ayn› baflar›y› tekrarlayamad›. ‹ki
Brezilyal›dan Moritz Kayserispor’da, Kahe
ise Manisaspor’da 2009-10 sezonundaki
gol say›lar›n›n uza¤›nda kald›. Moritz’in
gol say›s› 7’den 1’e, Kahe’ninki de 6’dan
3 indi. Geçen sezonun ilk yar›s›nda 
7 defa fileleri havaland›ran Trabzonsporlu
Colman da tek golde kald›. Ancak
Colman’›n durumu di¤er iki oyuncuya

göre biraz
farkl›l›k
gösteriyor.
Çünkü
geçti¤imiz
sezon gol
bölgesine
daha yak›n
oynayan
Arjantinli, bu sezon ön libero olarak görev
yap›yor. ‹lk 10 içinde yer al›p, gol say›s›n›
art›ran iki isimden Alex (Fenerbahçe)
toplam›n› 7’den 12’ye, sakatl›¤› nedeniyle
son 6 hafta oynamayan Bobo da (Befliktafl)
6’dan 7’ye ç›kartt›.
Bu sezonun ilk yar›s› itibariyle, gol
yollar›nda ön plana ç›kan 1 numaral›
yabanc› Emanuel Emenike. Ligin üç
yenisinden Kardemir Karabükspor’un
Nijeryal›s›, 17 maç›n tamam›nda forma
giyip tam 12 defa rakip fileleri
havaland›rarak gol krall›¤›nda Brezilyal›
Alex’le birlikte ad›n› zirveye yazd›rmas›n›

yerlilerin
önünde yer
al›rken, 
18 kulübün
12’sinde de
fileleri en çok
havaland›ranlar
yine ithal
isimler oldu.
Üzerinde
durulmas›
gereken bir
baflka veri de
kaleci
tercihlerini
yabanc›lar
lehine yapan
kulüplerin
kalelerinde az
gol görmesi.

‹stikrars›zl›k var

Geçen y›l ilk yar›
sonuçland›¤›nda gol krall›¤›n›n
ilk üç basama¤›nda Makukula
(Kayseri), Kewell (Galatasaray)
ve Julio Cesar (Brezilya) vard›.

gerileme söz konusu. Ancak
toplamda geçen y›la oranla
daha iyiler. 2009-10 sezonunda
181 olan gol toplam›, 2010-11
sezonunun yar›s› itibariyle 193’e
yükseldi. Bu noktada gözden
kaçmamas› gereken bir ayr›nt›
var; o da ligde 2008-09
sezonunda 44 ülkeden 129
yabanc› varken, bu say›sal
de¤erler flimdi 48 ve 151 olarak
karfl›m›zda duruyor. 6+2+2’nin
devreye girmesiyle artan
yabanc› futbolcu say›s›, ancak
gerileyen gol oran›! Ortaya
ç›kan bu tabloya ra¤men
yabanc›lar yine gol krall›¤›nda
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S
por Toto Süper Lig’in 6. ve 12. haftas›nda at›lan gollerin yüzde 76
(19/25) ile yüzde 80’i (12/15) ithal futbolculara aitti. Bu verilere bak›p,
“Fileleri havaland›rmada yabanc› oyuncular müthifl” denilebilir. Ne var

ki genel ortalamalar› elbette bu kadar yüksek de¤il. ‹lk 17 hafta sonunda
T.C vatandafl› olmayanlar›n gol oran›, istatistiklere yüzde 49 olarak
yans›d›. 2009-10 sezonuyla bir karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda yüzde 1.5’lik bir

Spor Toto Süper Lig’de Yabanc› Karnesi

Spor Toto Süper Lig’in
geride bıraktığımız ilk
yarısında gollerin
yüzde 49’unu yabancı
oyuncular kayddetti.
Geçtiğimiz yıla oranla
yüzde 1.5’lik bir
gerileme söz konusu.
Daha çarpıcı olanı ise
bu sezon  gol krallığı
listesine daha çok
Türk oyuncunun
girmesi ve gol
ayakları yerli olan
takımların, yani
Trabzonspor ve
Bursaspor’un zirvede
yer alması. 

Golcüsü yerli olan kazand›!Golcüsü yerli olan kazand›! Süper Lig’de iki kulüp
var ki, hem yerli
oyuncularıyla gol
yollarında etkili oluyor
hem de ligin en çok gol
atanlar sıralamasında
ilk üç içinde bulunuyor.
Lider Trabzonspor’un
40, ikinci sıradaki
Bursaspor’un 30 golü
var. Bursaspor’da
yerliler gollerin yüzde
73’ünü atarken, bu
oran Trabzonspor’da
yüzde 60. 

Bu sezonun ilk yarısı
itibariyle, gol yollarında
ön plana çıkan 
1 numaralı yabancı
Emanuel Emenike. Ligin
üç yenisinden Kardemir
Karabükspor’un
Nijeryalısı, 17 maçın
tamamında forma giyip
tam 12 defa rakip
fileleri havalandırarak
gol krallığında
Brezilyalı Alex’le
birlikte adını zirveye
yazdırmasını bildi.

Brezilya 22 (28)
H›rvatistan 10 (4)
Arjantin 9 (9)
Kamerun 8 (10)
Slovakya 8 (3)
Yeni Gine 5 (6)
Çek Cum. 5 (6)
Bosna Hersek 5 (5)
Portekiz 5 (2)
Bulgaristan 5 (2)
Senegal 4 (2)
Avustralya 4 (5)
‹sveç 4 (4)
Nijerya 4 (2)
Almanya 3 (2)
Romanya 3 (1)
‹spanya 3 (1)
Polonya 3 (1)
Arnavutluk 3 (0)
Kolombiya 3 (0)
S›rbistan 2 (2)
Fransa 2 (2)
Uruguay 2 (1)
Tunus 2 (1)
Kanada 2 (1)
Gabon 2 (2)
Kongo 2 (2)
Letonya 1 (0)
Bolivya 1 (0)
Mali 1 (1)
Litvanya 1 (1)
Gana 1 (1)
Irak 1 (1)
Azerbaycan 1 (0)
Belçika 1 (1)
Angola 1 (1)
Fildifli Sahilleri 1 (2)
B.Britanya 1 (2)
Liberya 1 (1)
Yeni Zelanda 1 (1)
Makedonya 1 (1)
fiili 1 (1)
‹talya 1 (1)
Cezayir 1 (0)
Danimarka 1 (2)
Namibya 1 (1)
Gürcistan 1 (0)
Burkina Faso 1 (1)
Toplam 151 yabanc›
futbolcu; 48 farkl› ülke
(*) Parantez içindeki
say›lar geçen sezonun
ilk yar›s›na aittir.

Yabanc›
Oyuncular›n

Ülkelere Da¤›l›m›

Manisaspor 18 (5) 22  (7) 82% (69) 6+2+1 12
Karabükspor 20 (5) 28  (4) 71% (YT) 6+1 6
F.Bahçe 26 (5) 40  (1) 65% (65) 6+2+2 3
Befliktafl 16 (6) 25  (5) 64% (65) 6+2+2 5
Konya 10 (5) 17  (12) 59% (YT) 6+2+2 16
G.Saray 11 (3) 19  (11) 58% (69) 6+2 9
Kayserispor 11 (5) 22  (7) 50% (72) 6+1 4
Ankaragücü 12 (5) 24  (6) 50% (21) 6+2+2 13
IBBfi 9 (2) 20  (9) 45% (33) 6 8
Kas›mpafla 6 (4) 14  (17) 43% (30) 6+2 18
Sivasspor 7 (2) 17  (12) 41% (28) 6 15
Trabzonspor 16 (6) 40  (1) 40% (37) 6+1 1
G.Antep 6 (4) 15  (16) 40% (80) 6+2+1 7
Antalyaspor 7 (2) 19  (10) 37% (43) 6 10
G.Birli¤i 5 (3) 16  (15) 31% (43) 6+2+1 14
Bursaspor 8 (4) 30  (3) 27% (45) 6+2+1 2
Bucaspor 2 (1) 9  (18) 22% (YT) 6+2 17
Eskiflehir 3 (3) 17 (12) 18% (22) 6+2+1 11

193 (70) 394 49% (50.4)

Kulüp
Yabanc›lar›n

Gol Say›s›
Toplam 

Gol

Yabanc›lar›n
Gol

Ortalamas›

Yabanc›
Kullan›m 

Say›s› Lig S›ras›

Gol say›s›nda parantez içindeki say›lar, gol atan toplam oyuncu say›s›d›r.
Toplam golde parantez içindeki say›lar, tak›mlar›n s›ralar›n› ortaya
koymaktad›r. 
Yabanc›lar›n gol ortalamas› sütununda parantez içindeki say›lar, geçen
y›lki de¤erlerdir.

Yabanc› Futbolcular›n Att›¤› Gol Say›s› ve Oranlar›

Kulüp Futbolcu Ülke Maç    Gol

F.Bahçe Alex de Souza Brezilya 16 12
K.Karabükspor Emanuel Emenike Nijerya 17 12
Trabzonspor Burak Y›lmaz Türkiye 15 9
Bursaspor Sercan Y›ld›r›m Türkiye 15 8
B. Belediyespor Herve Tum Kamerun 17 8 
Manisaspor Joshua Simpson Kanada 16 8 
Befliktafl Bobo Brezilya 10 7
Ankaragücü Sestak Slovakya 14 6 
M.P.Antalyaspor Tita Brezilya 16 6 
Galatasaray Milan Baros Çek Cum. 8 6
Konyaspor Petar Grajciar Slovakya 15 5 
Sivasspor Pedriel Suarez Bolivya 11 5 
Kas›mpafla Ersen Martin Türkiye 13 4
Kayserispor Marcelo Zalayeta Uruguay 8 4

Ömer fiiflmano¤lu Türkiye 12 4
Eskiflehirspor Batuhan Karadeniz Türkiye 13 4
Gençlerbirli¤i Ermin Zec Bosna-Hersek 9 3
Gaziantepspor Julio Cesar Brezilya 13 3
Bucaspor Orhan Ak Türkiye 13 3

Kulüplerin En Çok Gol Atan Futbolcular›

Futbolcu Ülkesi       Kulübü Maç     Gol 

Alex de Souza Brezilya Fenerbahçe 16 12
Emanuel Emenike Nijerya K.Karabükspor 17 12
Mamadou Niang Senegal F.Bahçe 14 9
Burak Y›lmaz Türkiye Trabzonspor 15 9
Sercan Y›ld›r›m Türkiye Bursaspor 15 8 
Joshua Simpson Kanada Manisaspor 16 8 
Umut Bulut Türkiye Trabzonspor 16 8
Herve Tum Kamerun B.Belediyespor 17 8
Bobo Brezilya Befliktafl 10 7
Semih fientürk Türkiye Fenerbahçe 12 7

En Çok Gol Atan 10 Oyuncu

Dr. Cem Çetin
Kocaeli Üniversitesi, Beden
E¤itim ve Spor Yüksekokulu

Kardemir Karabükspor’un Nijeryal› santrforu Emenike, 
Süper Lig’deki ilk sezonunda, 17 maçl›k periyodda 12 gole ulaflt›.

Kardemir Karabükspor’un Nijeryal› santrforu Emenike, 
Süper Lig’deki ilk sezonunda, 17 maçl›k periyodda 12 gole ulaflt›.

Fenerbahçe’nin Brezilyal› y›ld›z› Alex, ilk yar›n›n
sonunda gol krall›¤› koltu¤unu Emenike ile
paylafl›yor.

Trabzonsporlu Burak Y›lmaz, att›¤› 9 golle
ligin en golcü yerli oyuncusu.



bildi. Bu noktada cevap bekleyen en önemli soru,
Makukula ve Julio Cesar örnekleri tazeli¤ini
korurken, 1987 do¤umlu golcünün bu
performans›n› ikinci yar›da da sürdürüp
sürdüremeyece¤i. Alex ve Bobo d›fl›nda, Süper
Lig’in tan›d›k yabanc›lar›ndan Herve Tum 
(B.Belediyespor) ve Joshua Simpson da (Manisaspor)
ilk 17 haftada 8’er gol atarak hem geçen sezonki
toplamlar›n› ikiye katlad›lar hem de gol
krall›¤›nda ilk 10’a girmeyi baflard›lar! Bu sezon
Türk futboluyla tan›flan F.Bahçe’nin Senegallisi
Niang da ilk yar› maçlar› sonunda rakip fileleri 
9 defa havaland›r›p, gol krall›¤›n›n iddial›
isimlerinden biri oldu¤unu aç›k bir flekilde ortaya
koydu. Bu arada yeri gelmiflken belirtmekte fayda
var; ilk 10’da 6, ilk 20’de 14 yabanc› futbolcu var.
Ortaya ç›kan bu tabloya bak›p, geçen sezonla bir
karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda, yerli golcüler için,
“‹lerleme var” denilebilir. Çünkü geçen sezon gol
krall›¤›n›n ilk 10’unda sadece 1 T.C. vatandafl›
(Mustafa Pektemek) varken, bu toplam 4’e (Burak
9, Umut 8, Semih 7 ve ‹brahim Ak›n 6 gol) ç›kt›.

Tak›mlar›n golcüleri yabanc› 

Her ne kadar yabanc› futbolcular›n gol
yollar›ndaki etkinli¤inde inifller (*) ç›k›fllar olsa ve
ilk 10 içine 4 yerli futbolcu girse de, ilk 17 hafta
itibariyle 18 kulüpten 12’sinin (**) en golcü
isimlerini yurt d›fl›ndan gelenler oluflturuyor. 
Bu noktada da oldukça ilginç ayr›nt›lar ön plana
ç›k›yor. Örne¤in golcüleri yerliler olan kulüplerde
yabanc› futbolcular›n gol oranlar› %50’nin (***)
alt›nda gözüküyor. Bir baflka dikkat çekici veri ise
ligde az gol atan kulüplerde, yabanc›
futbolcular›n katk›s› da yüzde 50’nin 
alt›nda (****).  

Ancak Süper
Lig’de iki kulüp
var ki, hem
yerli
oyuncular›yla
gol yollar›nda
etkili oluyor
hem de ligin en
çok gol atanlar
s›ralamas›nda
ilk üç içinde
bulunuyor.
Bunlardan biri
Trabzonspor,
di¤eri
Bursaspor.
Lider
Trabzonspor’un
40, ikinci
s›radaki
Bursaspor’un
30 golü var.
Bursaspor’da
yerliler gollerin
yüzde 73’ünü
atarken, bu
oran
Trabzonspor’da yüzde 60. ‹lginçtir; geride
b›rakt›¤›m›z sezonda da bu oranlar bu iki tak›mda
yerliler lehineydi. Bursaspor’da gollerin yüzde
55’ini, Trabzon’da da yüzde 63’ünü Türk
vatandafllar› kaydetmiflti. Sezon sonunda ise bu
say›sal de¤erler, birkaç puan artarak Bursaspor
için yüzde 61, Trabzonspor için yüzde 70
fleklinde yans›m›flt›. 

Türk kalecilerin “Onur”u 

Yabanc› futbolcular›n somut katk›lar›
sadece gol atmada kendini göstermiyor.
Bir de iflin gol yememe taraf› var. 
O noktada da kalecilerin rolü ortaya
ç›k›yor. ‹statistiklere bak›ld›¤›nda, ligin
ilk yar›s›nda kalesinde en az gol gören
ilk 5 tak›m›n 4’ünde kaleciler ithal
isimler. Bu kategoride 10 golle zirvedeki
tak›m görüntüsündeki Trabzonspor’da
kale Onur’a emanetken, Bursaspor’da
Ivankov (16 maç), Kayserispor’da
Souleymanou (17 maç), Eskiflehirspor’da
Ivesa (13 maç) ve Gaziantepspor’da
Karcemarskas (16 maç) ilk 17 maçta
tak›mlar›n›n az gol yemesinde büyük rol
oynad›. Bu arada dikkat çekici ve
düflündürücü bir istatistik daha verelim.
Süper Lig’deki 151 yabanc› futbolcudan
49’u ya sakatland›klar› ya da teknik
direktörleri tercih
etmedi¤inden
maçlar›n en
yüzde 50’sinde
forma giyemedi!
Bu konuda en
flanss›z tak›m
olarak
Gençlerbirli¤i’nin
ismi ön plana
ç›k›yor. 
Üst üste gelen
sakatl›klardan
dolay› Ankara
tak›m›, son 
5 haftay› 

2 yabanc›s›yla oynamak mecburiyetinde kald›.
Bakal›m ilk 17 hafta sonunda ortaya ç›kan bu
tablo, ikinci 17 haftada nas›l bir seyir izleyecek? 

(*) 6.ve 12. haftada
gollerin %80 ile
%76’s›n› atan
yabanc›lar, 17 haftan›n
6’s›nda ise %40’l›k
baraj› geçemedi.
(**) Kayseri’de en çok
gol atan iki isimden biri
Ömer fiiflmano¤lu,
di¤eri Marcelo Zalayeta. 
(***) Kas›mpafla %43,
Trabzon %40, 
Bursa %27,
Bucaspor %22
ve Eskiflehir
%18
(****)
Sivasspor %41
(12 gol),
Gaziantepspor
%40 (15 gol),
Antalyaspor
%37 (19 gol)
ve
Gençlerbirli¤i
%40 (16 gol).

Kaleci Ülkesi Kulübü Maç

Souleymanou Hamidou Kamerun Kayserispor 17
Ivanov Ivankov Bulgaristan Bursaspor 16
Zydrunas Karcemarskas Litvanya Gaziantepspor 16
Tomic Vjekoslav H›rvatistan K.Karabükspor 16
Carlos Albertos Fernandes Portekiz Bucaspor 14
Vanja Ivesa H›rvatistan Eskiflehirspor 13
Hasan Hasagiç Bosna-Hersek B. Belediyespor 12
Sead Ramoviç Bosna-Hersek Sivasspor 10
Stefan Senecky Slovakya Ankaragücü 8
Sammy Ndjock Senegal M.P.Antalyaspor 5

Yabanc› Kaleciler

Mevki Oyuncu

Kaleci 10 (10)
Defans 41 (38)
Orta Saha 42 (39)
Forvet 52 (42)
(*) Parantez içindeki
say›lar geçen sezona
aittir.

Yabanc› Oyuncular›n
Mevkilere Da¤›l›m› (*)

K›ta Oyuncu    Ülke

Avrupa 70 (44) 23 (19)
G.Amerika 38 (42) 6 (7)
Afrika 35 (35) 15 (14)
Okyanusya 5 (4) 2 (1)
K.Amerika 2 (2) 1 (2)
Asya 1 (2) 1(2)
Toplam 151 (129) 48 (45)
(*) Parantez içindeki say›lar
geçen sezona aittir.

Yabanc› Oyuncular›n K›talara Da¤›l›m› (*)
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Bursasporlu Sercan Y›ld›r›m, 8 golle zirveyi 
zorlayan yerli oyunculardan biri.
Bursasporlu Sercan Y›ld›r›m, 8 golle zirveyi 
zorlayan yerli oyunculardan biri.

Ivankov, ligin en az gol yiyen iki yabanc›
kalecisinden biri.



▼Kariyer hikâyen inifl ve ç›k›fllarla dolu.
Yetenekli bir oyuncunun çok genç yaflta
Millî Tak›m’la buluflmas› da var içinde,
art arda büyük tak›mlara transferi de.
Ama ayn› zamanda yaflanan büyük
hayal k›r›kl›klar› da mevcut. 
Bu anlamda da yeni yetiflen oyuncular
için dikkatle izlenmesi gereken bir öykü
bu. Belki senin anlatacaklar›nla biz de 
o gençlere ›fl›k tutabiliriz diye
düflünüyorum. 
▲Her fleyden önce Antalyaspor’da 16
yafl›nda A tak›ma ç›kt›m ve 17 yafl›nda
oynamaya bafllay›p 19-20 yafl aras›nda

çok iyi bir performans gösterdim.
Ard›ndan 2. Lig’de flampiyonluk

geldi. Sonras›nda dedi¤iniz gibi
kariyerimde inifl-ç›k›fllar var.

Bunlar gözle de görülüyor
zaten. Ben o zamanlar
transferlerimin hepsinde
duygular›mla hareket ettim.
Babam›n Befliktafl’ta
oynamas› ve benim ilk
tak›m›m›n Befliktafl olmas›
nedeniyle di¤er transfer
tekliflerine dönüp
bakmam›flt›m bile.
Olmufl bitmifl bir fley
oldu¤u için flimdi aç›k
yüreklilikle
söyleyebiliyorum.
fiimdi bakt›¤›m
zaman
Trabzonspor’un
benim için çok do¤ru
bir adres oldu¤unu
geç de olsa fark
ediyorum.

Bugünkü gençlere tavsiyem,
duygular›yla de¤il mant›klar›yla hareket
etmeleri olur. Çünkü genç futbolcu için
önemli olan oynamakt›r. Oynamad›¤›n
zaman performans›n düfler, bitersin.
Oynamad›¤›n zaman performans›n›n
düflük oldu¤unu söylerler ve bunun
alt›nda futbolun d›fl›nda baflka fleyler
ararlar. Gençler mutlaka ama mutlaka
oynayacaklar› yerde olsunlar. Bir de
baz› fleyler flanst›r. Bir hoca gelir sizi
istemez, baflka bir hoca gelir size de¤er
verir, sar›l›r. Bu da flans faktörüdür.
▼Önce Antalyaspor’dan Befliktafl’a
geliflinle bafllayal›m istersen. Birçok
teklif vard› ama sen Befliktafl’› tercih
ettin. O günlerde duygular›nla hareket
etti¤ini söylüyorsun. Bugün geriye
dönüp bakt›¤›nda o tercihin hakk›nda
baflka neler söyleyebilirsin? 
▲Bir kere o s›rada sadece 20
yafl›ndayd›m ve futbolu yaln›zca
yeteneklerimle oynamaya çal›fl›yordum.
Befliktafl’a gitmemi de bir hata olarak
de¤erlendirmiyorum çünkü piflman
de¤ilim. Fenerbahçe’de, Manisaspor’da,
Eskiflehirspor’da oynad›¤›m için de
kendimle gurur duyuyorum. Ama tabii
ki yapm›fl oldum hatalar var. Befliktafl’a
küçük bir flehirden ve bir 2. Lig
tak›m›ndan gittim. 20 yafl›ndaki genç bir
futbolcunun üstesinden gelmesi gereken
pek çok zorluk vard›. Medya ilgisi,
taraftar bask›s› gibi. Ben bunlar›n
üstesinden gelemedim. Asl›nda ilk
dönemde ifller iyi gitmiflti. 43 maç
oynad›m, goller att›m. Fakat medyan›n
bu kadar güçlü ve etkili oldu¤unu
bilmiyordum. Aç›kças› futbol dünyas›n›
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Antalyaspor’da oynad›¤› dönemde 2. Lig’den 
A Millî Tak›m kadrosuna seçilmifl ve bir anda tüm

dikkatleri üzerine çekmiflti. Ancak aradan geçen
y›llarda Befliktafl ve Fenerbahçe’de yaflad›¤›

olumsuz tecrübeler patlama yapmas›n› engelledi.
Aradaki Manisaspor ve Eskiflehirspor

denemelerinden sonra Trabzonspor’da buldu¤u
flans› çok iyi de¤erlendirerek yeniden ay-y›ld›zl›

formayla bulufltu ve adeta bir yeniden do¤ufl
hikâyesine imza att›. Bu de¤iflimin mimar› olarak

fienol Günefl’i gösteriyor ve kendisini çok daha
güzel günlerin bekledi¤ine inan›yor.

Burak YılmazBurak Yılmaz

hiç bilmiyordum. Futbolun sadece sahada
oynanmad›¤›, belirleyici olan›n sadece sahadaki
performans›n›z olmad›¤›n› gördüm. ‹kili
iliflkilerin ön plana ç›kt›¤›n› gördüm.
Kamuoyuyla iliflkilerin önemini gördüm.
Medyayla, taraftarla iliflkilerin ne kadar önemli
oldu¤unu ö¤rendim. Bunlar›n hepsinin bir bütün
oldu¤una inan›yorum. Ama flimdi beni çok
sahiplenen bir camia ve hocayla birlikteyim ve
onlar› mahcup etmemeye çal›fl›yorum. 
Bu nedenle de çok farkl› bir Burak Y›lmaz’›
izliyorsunuz. Hepimiz baflar›ya inand›k. Tesislere
erkenden geliyoruz. Her fleyi birlikte yap›yoruz.
Özel yaflant›m›zdan fedakârl›kta bulunuyoruz.
K›sacas› ben de her fleyimle kendimi futbola
vermifl durumday›m.

Konyaspor maç›ndan sonra 
özür dilemeliydim

▼Bafllang›çta her fley çok güzel gitmiflti
Befliktafl’ta… Oynad›¤›n futboldan övgüyle söz
ediyordu insanlar. Ama ilk golünü att›¤›n
Konyaspor maç›nda elini kullanman çok
elefltirildi. Ve kamuoyunun sana bak›fl› bir anda
de¤iflti. Sonras›nda hakemi kand›rmak için

kendisini bilerek yere atan oyuncular s›n›f›nda
de¤erlendirilmeye baflland›n. Galiba bu da
Befliktafl’taki sonun bafllang›c› oldu senin için. 
▲Yüzde yüz öyle. Ben de bazen ailem ve
arkadafllar›mla konufltu¤um zaman bunu
söylüyorum. Konyaspor maç›nda topu elimle
kontrol edip golü att›ktan sonra en büyük hatam,
yapt›¤›m yanl›fl› bile bile Konyaspor
taraftar›ndan, hatta tüm futbol camias›ndan özür
dilemememdir. Golden sonra hakeme gidip
“Hocam golü elle att›m” dememi beklemek ne
kadar gerçekçi olurdu bilemiyorum. Çünkü o
zaman 20 yafl›ndayd›m ve büyük bir camiaya
yeni gelip ilk golümü atm›flt›m. Ama sonras›nda
bu hatadan dolay› özür dileyebilirdim. ‹flte bu
hatadan sonra insanlar›n bana bak›fl› çok de¤iflti.
Sonras›nda çok daha iyi maçlar oynad›m ama
aya¤›m›n en ufak bir tökezlemesinde yine o olay
karfl›ma ç›kt›. Bence de insanlar›n bana bak›fl
aç›s› Konyaspor maç›ndan sonra de¤iflti.
▼Gökhan Güleç’le TamSaha için yap›lan
röportajda söyledi¤i bir fley vard›. “‹brahim
Ak›n, Burak ve bana yeni Metin-Ali-Feyyaz diye
bak›l›yordu ama olamad›k. Kabahat de
bizdeydi” demiflti. Sen de bugün geriye dönüp
bakt›¤›nda o dönemde yapt›¤›n yanl›fllar
oldu¤unu düflünüyor musun?

Nuri Bekar

Gençlere tavsiyem, transferlerinde
benim gibi duygularıyla değil,
mantıklarıyla hareket etmeleri. 

Çünkü genç futbolcu için önemli olan
oynamaktır. Oynamadığın zaman

performansının düşük olduğunu
söylerler ve bunun altında başka

şeyler ararlar. 

Beşiktaş’a gittiğimde üstesinden
gelmem gereken pek çok zorluk

vardı. Açıkçası futbol dünyasını hiç
bilmiyordum. Ama orada futbolun

sadece sahada oynanmadığını,
belirleyici olanın sadece sahadaki

performansınız olmadığını gördüm. 

Konyaspor maçında elle gol attıktan
sonra en büyük hatam, yanlış yaptığımı
bile bile Konyaspor taraftarından, hatta

tüm futbol camiasından özür
dilemememdir. Sonrasında çok daha

iyi maçlar oynadım ama ayağımın 
en ufak bir tökezlemesinde yine 

o olay karşıma çıktı. 

İstanbul takımlarda bir ileri uç
oyuncusunun bir Türk futbolcu

olabileceğine inanmıyorum. Onların
anlayışında, “Bizim altyapıdan şu

oyuncu çıkmış, gidip izleyeyim” diye
bir şey yok. Onlar istiyor ki, ben

tribünde oturayım, takımımda Ronaldo
oynasın, Ronaldinho oynasın. 

Fenerbahçe’de kesinlikle
oynayacağımı düşünmüştüm. Ama

Aragones’in böyle bir insan olduğunu
tahmin edemezdim tabii ki. 5-0

kazansak da 5-0 kaybetsek de aynı
oyuncularla aynı futbolu oynuyorduk.

Ağzımla kuş tutsam bile kadroya
girme şansım yoktu. 

Eskişehirspor’dayken Fenerbahçe’yi
yendiğimizde “Galibiyete üzüldüm”

demedim, “Sevinemedim” dedim.
Karşımdakiler 1 yıl boyunca birlikte

antrenman yaptığım dostlarımdı.
Trabzonspor formasıyla

Fenerbahçe’ye attığım gol için ise
sadece ilahi adalet diyorum.

De¤ifliyorum  gelifliyorum!De¤ifliyorum  gelifliyorum!



edemezdim tabii ki. Fenerbahçe’deki en büyük flanss›zl›¤›m Aragones’le
çal›flmak oldu. Yine söylüyorum, e¤er orada da fienol Günefl’le çal›flm›fl
olsayd›m, yine bugünkü Burak olabilirdim. Ama Aragones hem beni hem
Fenerbahçe’yi hem de kendisini bitirdi. 
▼Aragones neleri yanl›fl yapt› sana göre?
▲Her fleyi yanl›fl yapt›. Onun arkas›ndan konuflmak istemiyorum ama flu

kadar›n› söyleyeyim ve siz anlay›n. Biz 5-0 kazansak da 5-0 kaybetsek de ayn›
oyuncularla ayn› futbolu oynuyorduk. A¤z›mla kufl tutsam bile kadroya

girme flans›m yoktu. 
▼2008’in May›s ay›nda Selçuk ‹nan’la birlikte Trabzonspor’a

transferin söz konusu olmufltu. O dönemde neden
gerçekleflmedi bu transfer?

▲O konuyu fazla konuflmak istemiyorum. Ama
kesinlikle bende en ufak bir hata olmad›¤›n›,

Trabzonspor’a gelemememin benden
kaynaklanmad›¤›n› belirtemem gerekiyor. 
Zaten öyle oldu¤u içindir ki, sonras›nda

Trabzonspor’un kap›lar› bana yeniden aç›ld›. 
▼Fenerbahçe’de de ifllerin istedi¤ini gibi

gitmemesini Aragones’e ba¤lad›n ama
oradaki duraklama döneminin baflka

sebepleri de yok muydu? 
▲E¤er size de¤er verilmedi¤ini
hissederseniz ister istemez geri
gidersiniz. Bence tek flanss›zl›¤›m
Aragones’ti. Kendisiyle konuflmak da
istedim ama bunu bile kabul etmedi.
Kötü giden bir fleyin arkas›ndan da
çok fazla lâf etmek istemiyorum.
▼Fenerbahçe’den Eskiflehirspor’a
kiral›k olarak gittin. Bunu, o
dönemde Fenerbahçe’nin senden
gelecekte bir fleyler bekledi¤i

fleklinde mi alg›lamam›z
gerekir? Yoksa Eskiflehirspor
bonservis bedelini
ödeyemeyece¤i için mi kiral›k
olarak gönderilmifltin?

▲Bence benden umudu keserek
göndermifllerdi. “Kiral›k gitsin,

kendisini gelifltirsin ve geri dönsün”
gibi bir düflünceleri yoktu. Burak
gitsin de nas›l giderse gitsin diye
düflünmüfllerdi. 
▼Eskiflehirspor’da Fenerbahçe’yi 2-1
yendi¤iniz maç›n ard›ndan
“Galibiyete sevinemedim” diye bir
aç›klama yapman tepkilere neden
olmufltu. Oysa Avrupa’da pek çok

oyuncunun bu tip aç›klamalar›
normal karfl›lan›yor.

▲Bak›n orada bir incelik
var. “Galibiyete

üzüldüm” demedim,
“Sevinemedim”

dedim. Normal
de¤il mi yani?
Karfl›mdakiler 1 y›l
boyunca birlikte antrenman
yapt›¤›m, birlikte yemek yedi¤im
arkadafllar›m, dostlar›md›. Onlar› sahadan

öyle boynu bükük ayr›l›rken gördü¤ümde
sevinememifltim.O zamanlar öyleydi ama
flimdi ayn› duygular› hissetmiyorum. 

Fenerbahçe’ye att›¤›m gol 
ilâhi adalet

▼Fenerbahçe’yi y›kan as›l golü geçti¤imiz
sezonun son maç›nda Trabzonspor formas›yla att›n.
Fenerbahçe’yi flampiyonluktan eden o golün ard›ndan

neler hissettin peki?

▲Bir futbolcu oynam›yorsa tek suçlu kendisi
de¤ildir. Baflkan›n›n da yöneticisinin de teknik
direktörünün de medyan›n da kamuoyunun da
etkisi vard›r. Biz o dönemde çok gençtik. Mutlaka
hatalar yapm›fl olabiliriz. Ama flimdi bak›nca, ben
o zamanlar da fienol Hocayla çal›fl›yor olsayd›m,
hiçbir hatam olmayacakt›. Belki o zaman biz de
“Metin-Ali-Feyyaz” olacakt›k. Bu biraz flans, biraz
gençli¤imizin getirdi¤i hatalar, biraz da ‹stanbul
tak›mlar›n›n yap›s›ndan kaynaklan›yor. Ben o
tak›mlarda bir ileri uç oyuncusunun bir Türk
futbolcu olabilece¤ine inanm›yorum. 
▼Yani o tak›mlarda Türk oyunculara yeterince
flans verilmiyor mu?
▲Elbette verilmiyor. Özellikle ‹stanbul
tak›mlar›nda, “Bizim altyap›dan Burak ç›km›fl,
Fenerbahçe’den Tuncay ç›km›fl, Befliktafl’tan
Serdar ç›km›fl, Galatasaray’dan Arda ç›km›fl, ben
gidip onlar› izleyeyim” diye bir fley yok. Onlar
istiyor ki, ben tribünde oturay›m, benim
tak›m›mda Ronaldo gelsin oynas›n, Ronaldinho
gelsin oynas›n… 

Futbolu b›rakmay› düflündüm

▼Befliktafl’tan ayr›l›fl›na gelirsek… O süreçte neler
yaflad›n? Büyük hayalleri olan bir oyuncunun
büyük tak›mdan ayr›lmas› nas›l bir travma
oluflturuyor?
▲Benim için hayat›m›n en kötü günüydü.
Befliktafl’tan ayr›l›fl›m› gece yar›s› TV haberlerinden
ö¤renmifltim. Hayallerimin tak›m›na gelmifltim
ama bir anda oradan ayr›lm›fl ve flampiyonluk

mücadelesi veren bir tak›mdan kümede kalmaya
çal›flan bir tak›ma gönderilmifltim. O dönemde
aç›kças› futbolu b›rakmay› düflünmüfltüm. ‹nsan
biraz da gurur meselesi yap›yor. Çok farkl› bir
duygu ve anlatmas› da kolay de¤il. O anda
bitiyorsun. Zaten Manisaspor’a gitti¤imde çok kötü
oynam›flt›m ama sonras›nda toparland›m, iyi
oynay›p goller atmaya bafllad›m ve sonras›nda
Fenerbahçe’ye transferim gerçekleflti.
Manisaspor’da da yine Selçuk ‹nan’la beraberdik.
Onun arkadafll›¤› beni gerçekten futbola
döndürdü. Yine Metin Akan, Güven Varol, Ferhat
Öztorun, O¤uz Sabankay gibi arkadafllar›m›n ve
ailemin deste¤iyle ayakta kald›m diyebilirim. 
▼Manisaspor’da yeniden bir ç›k›fl dönemi
yakalad›n ve bu sayede bir kez daha ‹stanbul’a
gelmeyi baflard›n. Manisa’da yeteneklerini ön
plana ç›karman› sa¤layan nas›l bir ortam buldun?
▲Orada belki küme düflmüfltük ama baflka bir
tak›mda kolay kolay bulamayaca¤›m bir arkadafll›k
ortam›yla karfl›laflm›flt›m. O ortam beni yeniden
futbola döndürdü. Bir de babamla bir telefon
konuflmas› yapm›flt›m. O konuflma da beni ayakta
tutan bir konuflmayd›. 
▼Fenerbahçe’ye transferinden söz edersek
biraz… ‹stanbul’da kötü hat›ralar› bulanan bir
oyuncu olarak yeniden ‹stanbul’a dönerken neler
düflünüyor, neleri hedefliyordun?
▲Fenerbahçe’de kesinlikle oynayaca¤›m›
düflünmüfltüm. Baz› fleylerden ders ç›karm›fl ve
belki de birilerine kendisini kan›tlamaya çal›flan
bir Burak Y›lmaz’a dönüflmüfltüm. Ama
Aragones’in böyle bir insan oldu¤unu tahmin
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Allah Şenol Hocadan razı olsun.
Trabzonspor’da da kötü

oynadığım maçlar oldu ama o
beni silip atmadı. Bazen kızarak,

bazen çok sert konuşarak ama her
zaman arkamda durarak beni

kazanmaya çalıştı. Çok sert
konuştuğu zamanlarda bile onun

beni sevdiğini hissediyordum. 

Doğru bildiğim bazı şeylerin yanlış
olduğunu yavaş yavaş

öğreniyorum. Hem yaşadığım
tecrübelerle hem de hocalarımın ve

arkadaşlarımın bana yardımcı
olmasıyla öğreniyorum. Bu

değişiklikler inşallah bundan sonra
da olumlu yönde devam edecek.

Bence Türkiye’nin en iyi orta saha
oyuncusu Selçuk İnan. Bunu

arkadaşım olduğu için değil,
gerçekten inandığım için

söylüyorum. Başka takımlardan
isim vermem gerekirse Emre

ağabeyi hem oyunculuk hem de
kişilik olarak çok beğeniyorum. 

Şenol Hoca, Teofilo’yu bile hâlâ
kazanmanın peşinde. “Gitsin, 

ne hâli varsa görsün” demiyor.
Onun hareketlerinden, konuyu
üstü kapalı geçmesinden bunu

hissediyorsunuz. Bizi hep biraz daha
ileriye götürebilmenin peşinde. 

Geçen sezon kanat oyuncusu gibi oynuyordum.
Bu sezon ise biraz daha Umut’a yakın,

tamamlayıcı forvet gibiyim. Dolayısıyla daha
fazla gol atabiliyorum. Gol krallığı hedefim yok,

elbette atabildiğim kadar gol atmak ve
takımımın başarısına katkıda bulunmak

istiyorum. 

Trabzonspor’da hem değişim hem de gelişim
gösteriyorum. Burada şampiyonluk görüp

Avrupa’ya gitmek amacındayım. Ama eğer
Avrupa’ya gidemezsem, futbol hayatımı
Trabzonspor’da tamamlamak istiyorum.

B‹R ANI
Biz seni göremedik de…
▼Trabzon flehrindeki futbol atmosferi nas›l?

▲Atmosfer gerçekten çok güzel. Kad›nlar bile futbolla çok
alâkal›. Benim de bafl›ma ilginç bir olay gelmiflti. Türkiye Kupas›
finali oynayacakt›k ve üç gün önce Ankaragücü’ne 1-0
yenilmifltik. Yemek yedi¤imiz s›rada yan›m›zda iki yafll› teyze
vard›. Birisi “Burakc›m sen Ankaragücü maç›nda oynad›n m›?”
diye sordu. “Oynad›m” deyince, “Haa, biz seni göremedik de”
cevab›n› verdi (gülüyor). fiaka bir yana insanlar gerçekten hem
futbolla hem de Trabzonspor’la çok alâkal›. Bu belki 26 y›ll›k
özlemin sonucunda ortaya ç›kt› ama atmosfer gerçekten de
müthifl. 



▲Demek ki bana Fenerbahçe’de
gerçekten haks›zl›k yap›lm›fl,
hakk›mda gerçekten kötü fleyler
düflünülmüfl ki, Allah bana o golü
atmay› nasip etti. Ben o gol için
sadece ilahi adalet diyorum. 
▼Trabzonspor’a transferinle
üçüncü kez bir büyük tak›m flans›
yakalad›n ve bu kez iyi
de¤erlendirdi¤in söylenebilir.
Giderek yükselen bir performans›n
var ve art›k A Millî Tak›m için de
düflünülen bir oyuncu haline
geldin. Trabzonspor’da seni bu
düzeye ç›kartan, daha önce di¤er
tak›mlarda bulamad›¤›n fleyler
nelerdi?
▲En büyük etken bir kere hocam,
yard›mc›lar› ve tak›m arkadafllar›m.
Burada mükemmel bir ortam var.
Herkes birbirine yak›n yafllarda.
Herkes çok yetenekli oyuncu. 
Bu da tak›ma ve bana çok iyi
yans›yor. Trabzonspor birbirinden
farkl› özellikleri olan çok kaliteli
oyunculara sahip ve ben de
performans›m› sürekli üst seviyede
tutmak zorunday›m. Burada flehri
ve insanlar› çok seviyorum. Ama
sonuçta en önemlisi fienol Günefl
faktörü. Allah ondan raz› olsun.
Benim Trabzonspor’da kötü
oynad›¤›m maçlar olmad› m›?
Oldu ama o beni baflka yerlerdeki
gibi silip bir kenara atmad›. Bazen
k›zarak, bazen ba¤›rarak, bazen
çok sert konuflarak ama her zaman

arkamda durarak beni kazanmaya
çal›flt›. Ben çok sert konufltu¤u
zamanlarda bile onun beni
sevdi¤ini ve kazanmaya çal›flt›¤›n›
hissediyordum. 
▼Trabzonspor’da da özellikle
sezon bafl›nda hem futbol
performans›nla hem de saha içi
davran›fllar›nla elefltirildin. En çok
elefltirildi¤in konu da hiç peflini
b›rakmayan “Kendini yere at›yor”
suçlamas›yd›. Ama giderek ayakta
kalan bir oyuncuya dönüfltü¤ünü
görüyoruz. Sanki senin de futbola
bak›fl›nda bir fleyler de¤ifliyor.
▲Beni iyi oynad›¤›m maçtan sonra
da elefltiriyorlar, kötü oynad›¤›m
maçtan sonra da… Ama onlara
tak›l›p kalm›yorum. Kendimi yere
att›¤›m elefltirilerine kat›ld›¤›m
zamanlar oldu ama art›k
kat›lm›yorum, çünkü kimse bana
faul yapmadan kendimi yere
atm›yorum. Futbolla alâkal› baz›
görüfllerimin de¤iflti¤i de do¤ru.
Do¤ru bildi¤im baz› fleylerin yanl›fl
oldu¤unu yavafl yavafl
ö¤reniyorum. Hem yaflad›¤›m
tecrübelerle hem de hocalar›m›n
ve arkadafllar›m›n bana yard›mc›
olmas›yla ö¤reniyorum. Bu
de¤ifliklikler inflallah bundan sonra
da olumlu yönde devam edecek.
▼Trabzonspor sezonun ilk yar›s›n›
lider olarak tamamlad› ve uzun bir
aradan sonra flampiyonlu¤a bu
kadar yak›n duruyor. Sen yar›flta

avantaj ve dezavantajlar›n›z›n ne
oldu¤unu düflünüyorsun?
▲Avantaj›m›z, çok genç bir
tak›m›z, baflar›ya aç bir tak›m›z,
flampiyonlu¤u çok isteyen bir
flehiriz. ‹nsanlar ikinci yar›daki
fikstürümüzün daha zor olmas›n›,
‹stanbul tak›mlar›yla deplasmanda
oynayacak olmam›z› dezavantaj
olarak gösteriyor ama ben bu
görüfle kat›lm›yorum. Kâ¤›t
üzerindeki bu dezavantaj› avantaja
dönüfltürece¤imize inan›yorum.
Belki tek dezavantaj ikinci yar›n›n
çok daha sert ve zorlu
mücadelelerle geçecek olmas›.
Ama ben hem tak›m arkadafllar›ma
hem de camiaya çok inan›yorum
ve bu yoldan geri
dönmeyece¤imizi düflünüyorum. 
▼Sizi en çok zorlayacak tak›m
hangisi olur? 
▲fiu anda çok gerilerde görünen
Befliktafl’›n bile flans› var.
Befliktafl’›n geçmiflte 11 puan
geriden gelerek flampiyon oldu¤u
sezon var. Üç puanl›k sistemde
galibiyet serileri oldu¤u gibi
ma¤lubiyet serileri de olabilir. 
Ben Bursaspor, Fenerbahçe ve
Befliktafl’›n da flampiyonluk flans›
oldu¤unu düflünüyorum.
▼Ligde be¤endi¤in oyuncular
kimler?
▲Bence Türkiye’nin en iyi orta
saha oyuncusu Selçuk ‹nan. Bunu
arkadafl›m oldu¤u için de¤il,

gerçekten inand›¤›m için
söylüyorum. ‹sim vermek
kolay de¤il ama ben tüm
tak›m arkadafllar›m›z› çok
be¤eniyorum. Baflka
tak›mlardan isim vermem
gerekirse Emre a¤abeyi hem
oyunculuk hem de kiflilik
olarak çok be¤eniyorum.
Genç oyuncular aras›nda da
gerçekten futbola damgas›n›
vuracak isimler var ama tek
tek isim saymak istemiyorum.
▼Millî Tak›m’dan uzak kald›¤›
bir dönem var. Sonras›nda
Hollanda maç›n›n kadrosuna
ça¤›r›ld›n ve direkt oynad›n.
Bu daveti bekliyor muydun?
Tak›ma kat›ld›¤›nda neler
hissettin?
▲Bir maç›m›z› Guus Hiddink
Hocam›z izlemiflti. Di¤er
maçlar›m›za da O¤uz Hoca
gelmiflti. Hiddink’in izledi¤i
maçta iyi oynam›fl ve bir de
gol atm›flt›m. Sonras›ndaki
maçlar›m›z› da yard›mc›
hocalar izlemiflti. Aç›kças› o
zaman bana da bir güven
gelmiflti. Çünkü Hiddink’in
“Yeni oyuncular› ça¤›raca¤›m”
diye bir aç›klamas› vard› ve
bu da bana kadroya davet
edilece¤im konusunda bir
ümit vermiflti. Sonras›nda çok
flükür ki ça¤›r›ld›m. Oraya çok

büyük bir onur ve gururla gidip
görevimi yapmaya çal›flt›m.
Befliktafl’a transfer olmadan önce
Antalyaspor’da oynarken de 20
yafl›nda A Millî Tak›m kadrosuna
al›nm›flt›m. Bu sefer de orada çok
güzel ve s›cak bir ortamla
karfl›laflt›m. Liglerden tan›d›¤›m›z
arkadafllar›mla bulufltum, kendimle
gurur duydum. ‹nflallah devam›n›
da getirebilirim. 
▼Millî Tak›m’›n gruptaki
durumunu nas›l
de¤erlendiriyorsun? 
▲Bir kere çok yetenekli
oyunculara sahibiz ve ben gruptan
ç›kma flans›m›z›n hâlâ devam
etti¤ini düflünüyorum. Üstelik bu
flans da oldukça yüksek. Millî
Tak›m›m›z içeride, d›flar›da tüm
rakiplerini yenebilecek güce sahip.
Dilerim ben de bu baflar›ya katk›da
bulunabilirim. 
▼fienol Günefl’in üzerindeki
eme¤ini s›k s›k vuruluyorsun. 
Bu konuda somut olarak neler
söyleyebilirsin? 
▲fienol Hoca herkesin bildi¤i gibi
bir ö¤retmen, yani bir e¤itimci ve
ö¤retici. Bir kere oyuncuyu
kazanmaya çal›fl›yor. Düflünün,
Teofilo’yu bile hâlâ kazanman›n
peflinde. “Gitsin, ne hâli varsa
görsün” demiyor. Onun
hareketlerinden, konuyu üstü
kapal› geçmesinden bunu
hissediyorsunuz. Bizi hep biraz
daha ileriye götürebilmenin
peflinde. Geçen sezondan bu yana
ne de¤iflti derseniz, biraz daha
kanat oyuncusu gibi oynuyordum.
Bu sezon ise biraz daha Umut’a
yak›n, tamamlay›c› forvet gibi
oynamam› istedi. Taktik anlamda
bu de¤ifliklik söz konusu ve
dolay›s›yla daha fazla gol
atabiliyorum. Hoca oyuncular›yla
sürekli konuflan, onlara bir fleyler
anlatan birisi de¤il asl›nda. Ama
hareketleriyle, davran›fllar›yla
verdi¤i taktiklerle size güven
veriyor, arkan›zda oldu¤unu
hissettiriyor.
▼Sezon sonu itibariyle gol krall›¤›
hedefin var m›?
▲Aç›kças› böyle bir hedefim yok.
Çünkü direkt santrfor oynayan bir
oyuncu de¤ilim. Ama elbette
atabildi¤im kadar gol atmak ve
tak›m›m›n baflar›s›na gollerimle de
katk›da bulunmak istiyorum. 
▼Bundan sonraki hedeflerin
neler?
▲Trabzonspor’da hem de¤iflim
hem de geliflim gösteriyorum. 
Bu de¤iflim ve geliflimi
tamamlamak, burada bir
flampiyonluk görmek istiyorum.
Sonras›nda ise gidebilirsem
Avrupa’ya gitmek amac›nday›m.
Ama e¤er Avrupa’ya gidemezsem,
futbol hayat›m› Trabzonspor’da
tamamlamak istiyorum.
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Duran toplara dikkat! Duran toplara dikkat! 
Spor Toto Süper Lig gollerinin detaylı analizi, TamSaha’nın geleneksel araştırma konularından biri haline geldi. Bu

kez de Trabzonspor’un liderliğiyle sona eren 2010-2011 sezonunun ilk yarısında atılan 394 golü mercek altına
aldık. En çarpıcı sonuçlardan birisi, duran toplarla atılan gollerde yaşanan patlama. Geçtiğimiz sezonun ikinci

yarısında direkt vuruşlarla 35 gol atılırken, bu sezon tam 64 gol direkt vuruşlarla geldi. 

Sezonun ilk yarısında atılan
gollerin büyük bölümü yine
maçların ikinci yarılarında
kaydedildi. Takımlar ilk
yarılarda 186, ikinci
yarılarında ise 208 gol attı.
Araştırmalarımızın tümünde
bu sonuca ulaşılması,
takımların ilk yarılarda daha
diri ve konsantre olduğu için
daha başarılı savunma
yapabildiğini vurguluyor.

1-5 pas arası atılan gollerin
oranı geçtiğimiz sezonun ilk
yarısında yüzde 86, ikinci
yarısında ise yüzde 88’di. Bu
sezonun ilk yarısında ise 1-5
pasla atılan gollerin yüzde
82’ye gerilediğini, buna
karşılık 6-10 pas yapılarak
atılan gollerin oranının yüzde
16’ya yükseldiğini görüyoruz. 

Ayakla atılan 311 gol,
gollerin yüzde 80’ini
oluşturdu. Kafayla atılan 76
gol ise yüzde 20’ye tekabül
ediyor. Geçtiğimiz sezonun
ikinci yarısında kafa
gollerinin yüzde 22’lik bir
oranı bulduğunu
hatırladığımızda, kafayla
atılan gollerde bir gerileme
yaşandığını kolaylıkla
söyleyebiliriz. 

Geçtiğimiz sezonun ikinci
yarısında duran toplarla 83
gol atılırken, bu sezonun ilk
yarısında sayı 127’ye
yükseldi. En yüksek artış ise
direkt vuruşlarla atılan
gollerde gözlendi. Direkt
vuruşlar sonucu atılan gol
sayısı geçtiğimiz sezonun
ikinci yarısına oranla 35’ten
64’e yükseldi.

S
üper Lig’de 2010-2011 sezonunun ilk yar›s›
Trabzonspor’un liderli¤iyle sona erdi. ‹lk yar› boyunca
toplam 394 gol at›ld›. Biz de ilk yar›n›n bitiminde bu

394 golü geleneksel araflt›rmam›zda mercek alt›na ald›k.

Gollerin at›l›fl biçimi 

‹ncelememize gollerin nas›l at›ld›¤›yla bafllayal›m. 
Bu konuyu 11 ana bafll›k alt›nda incelemeyi tercih ettik.
Bu ana bafll›klar› flöyle s›ralad›k: “Ata¤›n bafllad›¤› bölge,
atak bafllang›ç flekli, atak bafllang›ç yönü, gol öncesi

yap›lan pas say›s›, atak bitifl yönü, gol öncesi topa temas
say›s›, gol pas›n›n flekli, golün at›ld›¤› bölge, golün at›l›fl
flekli, duran toplar ve kendi kalesine at›lan goller.” 
fiimdi gelin bu ana bafll›klar alt›nda 2010-2011
sezonunun ilk yar›s›nda at›lan golleri inceleyelim. 

‹kinci yar›lar daha verimli 

Öncelikle gollerin hangi yar›larda at›ld›¤› konusu var.
Tak›mlar maçlar›n ilk yar›lar›nda 186, ikinci yar›lar›nda
ise 208 gol kaydetmifl. Yani ikinci yar›larda, ilk yar›lara
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göre 22 gol daha fazla at›lm›fl. Bu rakamlar oran
olarak ikinci yar›larda yüzde 53’e, ilk yar›larda ise
yüzde 47’ye tekabül ediyor. Geçti¤imiz sezonun
ilk yar›s›nda da maçlar›n ikinci yar›lar›nda at›lan
gollerde 207’ye 152 gibi bir üstünlük söz
konusuydu. Bu sezonun ilk yar›s›nda ise maçlar›n
ikinci yar›lar›nda at›lan gollerin say›s›nda hemen
hemen bir denklik söz konusu. Ancak ilk yar›larda
at›lan gollerin de 152’den 186’ya yükseldi¤ini ve
geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›na oranla daha fazla
gol at›ld›¤›n› görüyoruz. Bunun nedeni ise
geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›nda Ankaraspor’un
ligden ihraç edilmesi nedeniyle bu sezonun ilk
yar›s›na göre daha az maç oynanmas›yla
aç›klanabilir. ‹ki araflt›rmada da ikinci yar›larda
at›lan gollerin fazlal›¤› ise bize tak›mlar›n oyunda
diri oldu¤u, konsantrasyonlar›n› korudu¤u ilk
yar›larda daha baflar›l› savunma yapt›¤›n›
kan›tl›yor. 

Orta saha a¤›rl›¤› sürüyor 

Sezonun ilk yar›s›nda at›lan golleri, ata¤›n
bafllad›¤› bölgelere göre de s›n›fland›rd›k.
Tak›mlar›n kendi ceza sahas› çevresini birinci
bölge, orta alan› ikinci bölge ve rakip ceza alan›
çevresini de üçüncü bölge olarak de¤erlendirdik.
Bu bak›fl aç›s›yla
inceledi¤imizde,
gollerin a¤›rl›kl›
olarak ikinci
bölgede
haz›rland›¤›n›
gördük. Orta
sahadan bafllayan
ataklarla toplam
185 gol
kaydedildi. ‹kinci
s›rada ise üçüncü

bölge olarak adland›¤›m›z ceza
sahas› çevresi yer al›yor. Bu
bölgeden bafllayan ataklarla 125
gol at›ld›. Birinci bölgeden, yani
savunmadan bafllayan ataklar son
s›rada yer al›yor. Bu bölgeden

bafllayan ataklarla 78 golün at›lmas›, savunmadan
düflünülerek ve do¤ru paslarla yap›lan ç›k›fllar›n
ne kadar önemli oldu¤unu vurguluyor. Golleri bu
kritere göre oranlad›¤›m›zda ise ikinci bölge
yüzde 48, üçüncü bölge yüzde 32, birinci bölge
de yüzde 20’lik a¤›rl›k paylar› tafl›yor. Geçti¤imiz

7 9 4 9 3 2 5 4 4 1 2 2 0 0 1 6 2 8 13 2 0 0 8 4 4 12 3 1 6 2 6 2 4 0 2 0 0 1 6 9 14 0 2 0 0 0 2 0 

11 7 5 10 3 2 2 6 0 3 5 1 0 0 0 5 6 7 15 2 0 0 9 3 6 11 4 3 3 6 3 6 3 0 6 0 2 1 0 15 9 3 6 0 0 1 4 0 

10 21 5 14  11 3 2 8 4 7 5 4 2 1 4 10 11 8    0 0 0 0  12 11 6 25 3 2 7 5 6 5 3 2   10 1 1 3 9 15 13 8   10 0 2 6 3 0

10 18 5 15 8 2 9 5 4 4 2 3 0 0 3 2 14 10 17 3 2 0 7 9   10 17 5 6   11 0 9 2 5 0 7 1 0 2 5 17 14 7 6 1 2 2 3 0 

9 11 2 8   10 0 3 7 2 0 2 3 1 2 1 6 4 10 17 1 0 0 8 3 7 15 2 3 7 1 6 2 2 0 4 0 0 4 3 13 9 7 4 0 1 3 4 0

14 11 6 12 7 1 6 7 0 2 6 0 0 1 4 8 7 10 18 2 0 0  11 8 4 18 5 2   10 2 9 3 4 0 3 0 1 1 4 19 13 7 5 0 3 1 6 0

10 10 6 6 8 4 3 2 4 1 3 1 1 1 4 4 5 11 16 0 1 0 2 9 9 15 2 3 7 2 7 2 3 0 5 0 0 0 5 15 10 6 4 0 3 0 2 0

21 19 6 22 9 4    11 5 5 0 5 2 0 0 6 13 14 10 22 8 0 0  12 9   16 20 9 7   14 2   13 3 7 0 7 0 1 3 4 29 20  12 5 0 3 2 6 0

15 6 4 11 6 2 6 6 6 1 2 0 0 2 5 5 8 7 15 5 0 0 7 6 8 12 6 3 6 4 4 6 3 0 6 1 0 3 5 12 10 6 5 0 0 2 3 1

11 7 2 6   10 6 2 2 3 5 2 1 1 1 1 5 5 8 13 3 1 0 9 3 6 13 4 0 2 3 1 4 2 1 9 0 0 1 8 9 8 6 4 0 0 7 2 0

13 13  10 12 4 5 9 5 7 3 5 1 0 0 3 8 9 9 21 3 0 0  10  10 6 12 9 5 8 3 9 2 8 0 6 1 1 3 6 14 11 9 5 0 1 2 3 0

5 10 2 6 7 2 3 4 2 2 1 0 0 1 0 2 3 10 10 0 0 0 7 2 6 10 3 2 3 2 4 1 2 0 2 0 0 1 2 12 5 8 2 0 2 1 3 0

13 13 6 12 8 3 6 6 5 3 9 3 0 0 3 10 4 12 16 6 0 0 8 9 9 19 3 4 7 2 6 3 4 1 8 0 1 3 8 14 15 6 5 0 1 4 4 0

12 14 7 8   11 9 7 4 5 7 8 2 0 0 0 7 2 17 14 5 1 0 5 7   14 20 4 2 8 2 6 4 3 0 6 1 1 5 2 16 17 6 3 0 2 3 5 1

13 8 3 11 6 2 7 8 2 0 3 1 1 1 1 8 7 6 14 5 0 0  12 4 5 15 4 2 4 2 5 1 1 2   10 0 2 0 8 11 9 5 7 0 1 2 6 0

6 15 3 10 8 4 6 5 1 2 4 6 0 2 2 4 4 13 13 3 0 0 5 4   12 12 4 5 6 2 6 2 2 2 3 3 0 3 7 8 14 5 1 1 1 1 4 0

6 15 2 13 6 0 2 8 0 0 3 4 1 0 1 8 3 10 18 0 0 0 7 4   10 17 2 2 8 1 7 2 2 1 2 0 0 1 1 19 14 5 2 0 1 1 4 0

186 208 78 185 125 51 89 92 54 41 67 34 7    12 39   111 108 166 239   46 5 0    131 101 134 251 69 51 117   41  107 50 58 9 96 8   10    35   83 247 205 106 76 2 23 38 64 2    12 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

0

2

2

2



117 tanesinin k›sa, 41 tanesinin de uzun paslarla
at›ld›¤›n› gördük. 
K›sa paslar›n oran› geçti¤imiz sezonun ilk
yar›s›nda yüzde 40, ikinci yar›s›nda yüzde 35’ken,
bu sezonun ilk yar›s›nda yüzde 36 olarak
gerçekleflti. Uzun paslar›n oran› ise geçti¤imiz
sezonun ortalamas› olan yüzde 21’den yüzde
13’e gerileyerek ciddi bir düflüfl gösterdi. 
En çarp›c› olan›, yan paslarla at›lan gollerin yüzde
51’e ulaflarak yar›dan fazla bir orana
yükselmesiydi. Geçti¤imiz sezonun ikinci
yar›s›nda bu oran yüzde 46 olarak gerçekleflmiflti.
Bu da ceza sahas›na yap›lan ortalardan çok,
kenardan gelen ataklarda topun bilinçli bir flekilde
gol pas›na dönüfltürüldü¤ünü kan›tl›yor. 
Yan paslar› da kendi içinde üç kategoriye ay›rd›k.
Kafa hizas›ndaki yan paslarla gelen goller yüzde

30’u, ayak hizas›ndakiler yüzde 18’i ve bel
hizas›ndakiler de yüzde 3’ü oluflturuyor. 
Buradaki en çarp›c› art›fl ise kafa hizas›ndaki
gollerin yüzde 26’dan yüzde 30’a yükselmesi ve
kafa gollerinin artmas›. 

Gerçekten “ceza” sahas› 

Ana parametrelerimizden biri de gollerin hangi
bölgelerden at›ld›¤›. Bu parametreyi de alt› pas
içi, ceza sahas› içi ve ceza sahas› d›fl› olarak
s›n›fland›rd›k. Her zaman oldu¤u gibi ceza sahas›
içinden at›lan gollerin oran› yüzde 86 gibi yüksek
bir rakama tekabül ediyor. Geçti¤imiz sezonun
ceza sahas› içinden at›lan gol ortalamas› da yüzde
85 olarak gerçekleflmiflti. Ceza sahas› içinden
at›lan gollerde alt› pas›n içinden at›lanlar yüzde
22, alt› pas›n d›fl›ndan at›lanlar ise yüzde 64’lük
bir oran› buluyor. Ceza sahas› d›fl›ndan at›lan
gollerin oran› da yüzde 14’ü gösteriyor.
Geçti¤imiz sezonun ortalamas› yüzde 13’tü. 
Ceza sahas› d›fl›ndan kaydedilen golleri
merkezden, sa¤dan ve soldan at›lan flutlar olarak
de¤erlendirdi¤imizde ise merkezin yüzde 9, solun
yüzde 3, sa¤›n ise yüzde 2’lik a¤›rl›¤› bulunuyor.

Kafa golleri azald›

Gollerin at›l›fl fleklini, ayak ve kafa fleklinde
s›n›fland›rd›k. Ayakla at›lan 311 gol, gollerin
yüzde 80’ini oluflturdu. Kafayla at›lan 76 gol ise

yüzde 20’ye tekabül ediyor. Geçti¤imiz sezonun
ikinci yar›s›nda kafa gollerinin yüzde 22’lik bir
oran› buldu¤unu hat›rlad›¤›m›zda, kafayla at›lan
gollerde bir gerileme yafland›¤›n› kolayl›kla
söyleyebiliriz. Ayakla at›lan golleri sa¤ ve sol
olarak kategorize etti¤imizde, sa¤ ayakla at›lan
205 gol, genel toplam›n içinde yüzde 53’e, 
sol ayakla at›lan 106 gol ise yüzde 27’lik bir
orana karfl›l›k geliyor. 

Duran toplar

Araflt›rmam›z›n en çarp›c› sonuçlar›ndan birisi
duran top gollerindeki art›fl. Geçti¤imiz sezonun

ikinci yar›s›nda duran toplarla 83 gol at›l›rken, 
bu sezonun ilk yar›s›nda say› 127’ye yükseldi.
Geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›nda penalt›
gollerinin say›s› 17’yken, bu sezonun ilk
yar›s›nda 23 penalt› golü at›ld›. Kornerden at›lan
gollerin say›s› ise 27’den 38’e yükseldi. 
En yüksek art›fl ise direkt vurufllarla at›lan
gollerde gözlendi. Direkt vurufllar sonucu at›lan
gol say›s› geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›na

oranla 35’ten 64’e yükseldi. Gollerin 2’si ise
endirekt vurufllardan geldi. 
Geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›nda serbest vurufl
golleri hafta bafl›na 2.7 olarak gerçekleflirken,
ikinci yar›da bu oran 2.05’e inmiflti. Bu sezon ise
bu oran›n hafta bafl›na 3.76’y› buldu¤unu
görüyoruz. Duran toplar› kendi içinde
oranlad›¤›m›zda ise direkt vurufllardan gelen
goller yüzde 50’ye, kornerlerden gelen goller
yüzde 30’a, penalt›lardan gelen goller yüzde 18’e
ve endirekt vurufllardan gelen goller de yüzde
2’ye tekabül ediyor.
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sezonun her iki yar›s›nda da birinci
bölgeden bafllayan ataklar›n pay›
yüzde 19’du. Bu sezon, birinci
bölgeden bafllayan ataklarla at›lan
gollerin yüzde 1 oran›nda artm›fl
olmas›, savunmalar›n atak
bafllang›c›nda az da olsa bir etkinlik
kazand›¤›n› gösteriyor.

Organize goller azald›

Gollerin atak bafllang›ç flekline göre
at›lmas›n›, top kazanarak, normal
hücum, rakibin bilinçli ataklarda
kaybetti¤i toplar, rakibin bilinçsiz
ataklarda kaybetti¤i toplar, 
dönen-seken toplar ve taç at›fl›
fleklinde s›n›fland›rd›k.
Top kazanarak at›lan goller bu
bölümde yüzde 29’luk bir a¤›rl›k
oluflturuyor ve geçti¤imiz sezonun
ikinci yar›s›nda da bu oran ayn›yd›. 
Geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›nda
rakip savunmadan dönen ve seken
toplarla at›lan gollerin oran› yüzde
26, ikinci yar›s›nda ise yüzde 22’ydi.
Bu sezonun ilk yar›s›nda ise oran
yüzde 25. Yani karambolden at›lan
gollerde geçti¤imiz sezonun ilk
yar›s›na göre küçük bir
düflüfl, ikinci yar›s›na
oranla ise yüzde 3’lük bir
art›fl var. 
Geçti¤imiz sezonun ilk
yar›s›nda en çarp›c› veri,
gollerin yüzde 11.4’ünün
taç at›fllar›ndan gelen
toplarla at›lmas›yd›. ‹kinci
yar›larda bu konuda al›nan
önlemlerle taçtan gelen
toplarla at›lan gollerin

oran› yüzde 8’e gerilemiflti. 
Bu sezonun ikinci yar›s›nda da
yüzde 8’lik oran korunuyor. 
Tak›mlar›n geçti¤imiz sezon
organize ataklarla att›¤› gollerin
oran› her iki yar›da da yüzde 24’tü.
Bu sezon ise oran›n yüzde 19’a
geriledi¤ini, bilinçli ataklarla at›lan
gollerde bir gerileme oldu¤unu
gözlemliyoruz. 
Geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›na
oranla en çarp›c› de¤ifliklik ise
rakibin bilinçli ve bilinçsiz atak
yaparken kaybetti¤i toplarla at›lan
gollerin oran›nda görülüyor.
Geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›nda
yüzde 9 olan bu oran, ikinci yar›da
yüzde 18’e yükselmiflti. Bu sezonun
ilk yar›s›nda ise yüzde 19’luk bir

oranla karfl›
karfl›yay›z. Bu da
rakibin ata¤›n›
engelleme
çabas›nda yap›lan
hatalar›n artt›¤›n›
ortaya koyuyor. 

Organizasyon
göbekte 

At›lan golleri
de¤erlendirirken
seçti¤imiz
parametrelerden biri
de ata¤›n bafllang›ç
yönü oldu. 
Geçti¤imiz sezonun
ilk yar›s›nda gollerin
yüzde 66’s›n›n
kanatlardan, yüzde
34’ünün de ortadan
yap›lan atak
giriflimleriyle
geldi¤ini görmüfltük.
Yine geçti¤imiz
sezonun ikinci
yar›s›nda

kanatlardan geliflen
ataklar›n etkinli¤inin bir
nebze de olsa azald›¤›n›
gözlemledik. Kanatlardan
yap›lan ataklarla at›lan
gollerin yüzdesi 62’ye
gerilemiflti. Buna karfl›l›k bu
sezonun ilk yar›s›nda
ortadan bafllat›an ataklarla
kaydedilen gollerin oran›
yüzde 43’ü bulurken,
kanatlardan bafllat›lan

ataklardan gelen gollerin oran›
yüzde 57’ye geriledi. Bu
s›n›fland›rmada bir baflka çarp›c›
geliflme ise geçti¤imiz sezonlara
oranla her iki kanad›n gollerdeki
etkinli¤inde yakalanan denge.
Geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›nda
gollerin yüzde 35’i sa¤, yüzde 27’si

sol kanattan gelirken, bu sezon
yüzde 29’a, yüzde 28 gibi bir
dengeye ulafl›ld›¤› gözlendi. 

Pas say›s› yükseliyor 

Ana kriterlerimizden birisi de
gollerin kaç pasla at›ld›¤›. Bu
parametreyi de 1-5 pas aras›, 
6-10 pas aras›, 11-16 pas aras› ve 
17 pastan sonras› olarak 4 ayr›
kategoriye böldük. Hemen
belirtelim, 17 pas üzerinde at›lan bir
gol mevcut de¤il. Ancak geçmifl

dönemlere oranla gollerin daha fazla
pasla at›ld›¤›n› söyleyebiliyoruz. 
1-5 pas aras› at›lan gollerin oran›
geçti¤imiz sezonun ilk yar›s›nda
yüzde 86, ikinci yar›s›nda ise yüzde
88’di. Bu sezonun ilk yar›s›nda ise 

1-5 pasla at›lan gollerin
yüzde 82’ye geriledi¤ini,
buna karfl›l›k 6-10 pas
yap›larak at›lan gollerin
oran›n›n yüzde 16’ya
yükseldi¤ini görüyoruz.
Geçti¤imiz sezonun ikinci
yar›lar›nda bu oran yüzde
10’da kalm›flt›. 11-16 pasla
at›lan gollerin oran› ise her
zamanki gibi yüzde 2’ye

tekabül ediyor. 

Tek vuruflçular de¤iflmiyor 

Ana parametrelerimizden biri olan
gol öncesi temasta, golü atan
oyuncunun topa kaç kez
dokundu¤unu kriter olarak
belirledik. Bu parametreyi, 1 temas,
2 temas, 3 veya daha fazla temas
fleklinde üç ayr› kategoriye böldük.
Gollere bu aç›dan bakt›¤›m›zda son
derece istikrarl› bir tablo ç›k›yor
ortaya.  Geçti¤imiz sezonun ilk

yar›s›nda tek temasla
at›lan gollerin oran› yüzde
66, ikinci yar›da ise yüzde
65’ti. Bu sezonun ilk
yar›s›nda da tek temasla
at›lan goller yüzde 68’e
tekabül ediyor.
Oyuncular›n topa iki kez
temas ederek att›klar›
gollerin oran› yüzde 8, üç
veya daha fazla temas
ederek att›klar› gollerin
oran› ise yüzde 14. 

Yüksek toplar›n etkisi

Ana parametrelerimizden alt›nc›s›,
gollerin nas›l paslarla kaydedildi¤i.
Bu parametreyi de k›sa pas, uzun
pas ve yan pas olarak üç kategoriye
ay›rd›k. Gollerin 165 tanesinin yan,

Genel Hata Tablosu

Hafta     Kaleci     Defans     O.Saha        Forvet

1 24 31 27 10
2 25 33 30 9
3 39 59 45 8
4 42 53 37 6
5 27 42 25 1
6 40 51 27 6
7 32 42 24 10
8 57 62 48 15
9 37 46 43 6
10 34 43 30 3
11 44 53 50 12
12 26 34 16 4
13 41 57 42 5
14 40 45 28 5
15 37 44 25 4
16 33 35 21 7
17 31 44 29 0
Toplam 609 774 547 111
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Goller nas›l yenildi? 

Golleri, at›l›fl flekillerinin yan› s›ra nas›l
yenildikleri aç›s›ndan da incelemeye tâbi tuttuk.
Bu konuda kaleci, defans, orta saha ve forvet
hatalar› olarak dört s›n›fland›rmaya gittik.
Tablolardaki rakamlarda, yap›lan hata say›s›n›n,
gol say›s›ndan fazla oldu¤unu göreceksiniz.
Bunun nedeni, at›lan gollerin büyük bölümünde

“kombine” hatalar yap›lmas›. Yani bir tak›m›n
yedi¤i her bir golde bazen kaleci, defans, orta
saha ve forvet oyuncular› ortaklafla hatalar
yapabiliyor. Dolay›s›yla böyle bir gol, hem
kalecinin hem defans›n hem orta sahan›n hem de
forvetin hatas› olarak de¤erlendirmeye tâbi
tutuluyor. Ayr›ca tablolarda örne¤in sadece defans
hatalar›n›n bile at›lan gol say›s›ndan fazla oldu¤u
dikkat çekebilir. Bu da yenilen gollerin
baz›lar›nda defans oyuncular›n›n birden fazla hata
yapmas›ndan kaynaklan›yor. Ya da bir kaleci,
yedi¤i bir golde birden fazla hata yapm›fl
olabiliyor. fiimdi gelelim yenilen gollerdeki
hatalar›n incelenmesine.

Genel da¤›l›m

394 golün yenilmesinde kalecilerin hata say›s›
609, defans oyuncular›n›n hata say›s› 774, orta
saha oyuncular›n›n hata say›s› 547 ve forvetlerin

hata say›s› ise 111. Bu rakamlar› yüzdelik
dilimlere paylaflt›r›rsak, yenilen gollerde
kalecilerin yüzde 30, defans oyuncular›n›n yüzde
38, orta saha oyuncular›n›n yüzde 27 ve
forvetlerin yüzde 5 hatal› olduklar›n›
söyleyebiliyoruz. 
Geçti¤imiz sezonla k›yaslad›¤›m›zda yenilen
gollerde kalecilerin hatalar›nda yüzde 2’lik bir
art›fl söz konusu. Orta saha oyuncular›nda yüzde
1, forvetlerde ise yüzde 2 oran›nda hata
gerilemesi bulunuyor. Orta saha ve forvetlerin
gollerdeki hatalar›n›n azalmas›, bu bölgedeki
oyuncular›n savunma sorumluluklar›n›n artmas›yla
aç›klanabilir. 

Kaleci hatalar› 

394 golde kalecilerin toplam 609 hata yapt›¤›n›
vurgulam›flt›k. fiimdi bu hatalar›n niteliklerini
kategorilere ay›ral›m. Kaleci hatalar›n› pozisyon
hatas›, zamanlama hatas›, pas hatas›, bireysel
taktik hata ve bireysel teknik hata olarak 5 bafll›k
alt›nda inceledik. Öncelikle bu bafll›klar›n ne
anlama geldiklerine bir göz atal›m. Pozisyon
hatas›, kalecinin pozisyon s›ras›nda bulunmas›
gereken yerde olmad›¤› durumlar› belirtiyor.
Zamanlama hatas›, kalecinin kaleye yaklaflan topa
hamle yapmakta gecikmesini ifade ediyor. Pas
hatas›, kalecinin topu oyuna sokarken yapt›¤›
hataya karfl›l›k geliyor. Bireysel taktik hata,
kalecinin tak›m oyununda arkadafllar›ndan farkl›
bir davran›fl sergilemesini tan›ml›yor. Bireysel
teknik hata ise kalecinin kalecilik tekni¤i
aç›s›ndan yapt›¤› yanl›fllar anlam›na geliyor. 
Bu aç›klamay› yapt›ktan sonra hatalar›n hangi
say›da ve hangi oranlarda yap›ld›¤›n› görelim. 
Kalecilerin yenilen gollerde yapt›¤› 609 hatan›n
yüzde 39’u bireysel teknik hata. Bu oran
geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›yla da çak›fl›yor. 
Pozisyon hatalar›ndan geçti¤imiz sezonunun ilk
yar›s›nda yüzde 33, ikinci yar›s›nda ise yüzde
31’lik oran tutturan kalecilerin bu sezonun ilk
yar›s›nda pozisyon hatalar›n› yüzde 29’a

geriletti¤ini gözlemliyoruz. 
Zamanlama hatalar›nda ise fazla bir de¤ifliklik
yok. Geçti¤imiz sezonun iki yar›s›nda da yüzde
23 olan zamanlama hatalar› bu sezon da yüzde
24 oran›nda gerçekleflmifl. 
Bireysel taktik hatalar ise yüzde 7’de sabitlenmifl
durumda. 
Geçti¤imiz sezon yapt›¤›m›z de¤erlendirmede,
“Kaleciler için birinci derecede teknik hatan›n

sorun teflkil etti¤ini rahatl›kla söylemek mümkün.
Bu da ülkemizde kalecilik altyap›s›n›n ne denli
yetersiz oldu¤unu ortaya koyuyor” demifltik. 
Bu tespitin geçirlili¤ini korudu¤unu söyleyebiliriz.
Pozisyon hatalar›n›n giderek azalmas›n› ise
kalecilerin oyunu daha dikkatli izlemeleri ve

tecrübe kazanmaya bafllad›kça daha az hata
yapmalar›yla aç›klayabiliriz. 

Defans hatalar›

Defans hatalar›n› da kaleci hatalar›nda oldu¤u gibi
pozisyon hatas›, zamanlama hatas›, pas hatas›,
bireysel taktik hata ve bireysel teknik hatan›n 
yan› s›ra adam paylafl›m› olarak 6 bafll›k alt›nda
toplad›k. 
‹lk s›ray› her zaman oldu¤u gibi adam paylafl›m›
hatas› al›yor. Ancak bu oran›n geçti¤imiz sezonun
ilk yar›s›nda yüzde 30, ikinci yar›s›nda ise yüzde

29 oldu¤unu düflünürsek, defans oyuncular›n›n
adam paylafl›m› konusunda giderek daha dikkatli
davrand›klar›n› da söyleyebiliriz
Pozisyon alma hatalar›nda geçti¤imiz sezonun her
iki yar› ortalamas› yüzde 26’yd›. Bu sezon da

yüzde 25 gibi pek
fazla de¤iflmeyen bir
oranla karfl› karfl›yay›z. 
Bireysel taktik
hatalarda ise giderek
artan bir trend söz
konusu. Geçti¤imiz
sezonun ilk yar›s›nda
yüzde 17 olan bu oran
ikinci yar›da yüzde
22’ye, bu sezonun ilk
yar›s›nda yüzde 25’e
yükselmifl durumda.
Bu tablodan, savunma
oyuncular›n›n tak›m
takti¤i içindeki
savunma görevlerini
yerine getirmekte
giderek zorland›¤›
sonucunu ç›karmak
mümkün. 
Bireysel teknik
hatalarda ise ciddi bir
de¤iflim yok.

Geçti¤imiz sezonun yüzde 12.5’lik ortalamas› bu
sezon yüzde 11 olarak gerçekleflti.  Bu hatan›n da
oyuncular›n altyap› e¤itimlerindeki yetersizlikten
kaynakland›¤›n bir kez daha vurgulayal›m.
Zamanlama hatalar›n›n yüzde 9’da kalmas›n›,
oynayarak tecrübe kazanmakla izah etmek
mümkün.

Orta saha hatalar›

Yenilen gollerdeki orta saha hatalar›nda
kulland›¤›m›z mihenk tafllar›, defans
hatalar›ndakiyle ayn›. 
Yenilen gollerdeki orta saha hatalar›n› a¤›rl›kl›
olarak oluflturan pozisyon hatalar›n›n toplam
içindeki pay› yüzde 35. Geçti¤imiz sezonun her
iki yar› ortalamas›n›n yüzde 32.5 oldu¤unu

hat›rlat›rsak, yüzde 2.5’lik yükselifl pek de
küçümsenecek bir fark gibi durmuyor. 
Adam paylafl›m› hatalar› geçti¤imiz sezonun
24.5’lik ortalamas›ndan yüzde 23’e geriledi. 
Bireysel taktik hatalarda ise geçti¤imiz sezonun
yüzde 18’lik ortalamas›ndan yüzde 24’e çok ciddi
bir yükselifl var. Bu oran da t›pk› defans
oyuncular›nda oldu¤u tak›m›n genel taktik
anlay›fl›na orta saha oyuncular›n›n da ayak
uyduramad›¤› sonucunu veriyor. 
Orta saha oyuncular›n›n di¤er hatalar›n› ise yüzde
8’le bireysel teknik, yüzde 7 ile pas ve yüzde 3’le
de zamanlama hatalar› oluflturuyor. 

Forvet hatalar›

Forvet oyuncular› için de defans ve orta sahalarda
oldu¤u gibi ayn› anahtar› kulland›k. 
Bu hatalar›n yüzde 52’si pozisyon, yüzde 24’ü
taktik, yüzde 13’ü pas, yüzde 5’i teknik, yüzde 3’ü
zamanlama ve yüzde 3’ü de taktik hatalar. 
Geçti¤imiz sezonun ikinci yar›s›yla
k›yaslad›¤›m›zda pozisyon ve taktik hatalarda
yüzde 1’lik bir art›fl söz konusu. Ancak pas
hatalar› yüzde 1’den yüzde 13’e ç›karak müthifl
bir patlama yapm›fl durumda. Bu da tak›mlar›n
forvet oyuncular›n›n kapt›rd›¤› toplarla yedi¤i
gollerde ne kadar büyük bir yükselifl oldu¤unu
gösteriyor.

Savunma oyuncularında bireysel
taktik hatalarda giderek artan bir
trend söz konusu. Geçtiğimiz
sezonun ilk yarısında yüzde 17
olan bu oran ikinci yarıda yüzde
22’ye, bu sezonun ilk yarısında
yüzde 25’e yükselmiş durumda.
Orta saha oyuncularının bireysel
taktik hatalarıyla yenilen gollerin
oranı da yüzde 18’den yüzde
24’e çıktı. 

Geçtiğimiz sezonun ikinci
yarısıyla kıyasladığımızda forvet
oyuncularının yenilen gollerdeki
pozisyon ve taktik hatalarında
yüzde 1’lik bir artış söz konusu.
Ancak pas hataları yüzde 1’den
yüzde 13’e çıkarak müthiş bir
patlama yapmış durumda. Bu da
takımların forvet oyuncularının
kaptırdığı toplarla yediği gollerde
ne kadar büyük bir artış
olduğunu gösteriyor.

GENEL HATALARIN BÖLGELERE DA⁄ILIMI



▼Günümüzde sizin futbol
oynad›¤›n›z dönemlere göre daha
fazla skoru koruma amaçl› ve
öncelikli olarak savunmay›
düflünen bir oyun anlay›fl› var.
Ancak Barcelona bu anlamda
di¤er tak›mlara göre farkl›. Sizin
destekledi¤iniz oyun anlay›fl›
nedir? Barcelona’n›nki gibi mi,
yoksa daha farkl› bir tarz m›?
▲Bence Barcelona oyun
anlay›fl›yla uluslararas› futbola
yeni bir tarz getirdi. Arsenal’i de
bu oyun anlay›fl›n›n içine
koyabiliriz. Ben de bu futbol
tarz›n› çok seviyorum.
Futbolculu¤um zaman›nda da bu
anlay›flta oynamak isterdim.
Bahsetti¤im fley; oyunu h›zl›

oynamak, bol pas yapmak, toplu
ve topsuz alanda tüm tak›m›n
koordineli bir flekilde hareket
halinde olmas›. Her oyuncunun
her an hücuma destek verebilecek
durumda olmas›. Barcelona’da
olan özellik de bu. Sadece Messi,
Xavi ve Iniesta’n›n de¤il, defans›n
ortas›nda oynayan Puyol ve
Pique’nin de tekni¤i oldukça iyi.
Defanstan topla orta sahadakilerle
pas yaparak çok rahat
ç›kabiliyorlar. Bu da onlar› çok
güçlü ve iyi bir tak›m haline
getiriyor. Geçen sene fiampiyonlar
Ligi’ni kazanan Inter’den örnek
verelim. ‹talyan ekibi Avrupa’n›n
en büyü¤ü olmas›na ra¤men,
oynad›klar› futbol ortadayd›. 
Göze hofl gelen bir oyun anlay›fl›
sergilemediler asla. ‹ki tak›m› hatta

tüm ekipleri karfl›laflt›rd›¤›m›zda
oyundan ald›klar› keyif ve
duyduklar› tutku bak›m›ndan
Barcelona’y› çok ayr› bir yere
koymak lâz›m. Bana göre son 2-3
sezondur sahaya koydu¤u oyun
anlay›fl›yla Barcelona dünyan›n en
iyi tak›m› ve ben de bu tarz›
sonuna kadar destekliyorum.
Katalan ekibinin oynad›¤› futbol,
her futbolseverin izlemek istedi¤i
oyun anlay›fl› asl›nda. 
▼Alman Millî Tak›m› son y›llarda
büyük bir ç›k›fl içinde. Siz bu
baflar›n›n s›rr›n› neye
ba¤l›yorsunuz? Almanya’da gerek
millî tak›m›n gerekse de
kulüplerin altyap› sistemlerinin
yenilendi¤ini biliyoruz. 
Bu de¤iflim baflar›y› ne ölçüde
etkiledi?

▲Ülke olarak son y›llarda gerek
millî tak›mda gerekse de
kulüplerde altyap›ya daha çok
önem vermeye bafllad›k. Buradaki
genç oyuncular›n olgunlaflmadan
önce iyi bir e¤itime ihtiyaçlar›
vard›. Çünkü bir oyuncu
altyap›dan ne al›yorsa, profesyonel
futbol kariyerinde de sahaya onu
koyar. O yüzden oyuncular›n
ileride ne yapacaklar›n› daha genç
yafltan bilmeleri gerekir mutlaka.
Almanya da bu anlay›fla daha çok
önem vermeye bafllad› son
senelerde. Bunun içinde
Almanya’da oynayan yabanc›
kökenli oyuncular› genç yafllarda
millî tak›ma kazand›r›p, onlara iyi
bir altyap› e¤itimi vermek de
vard›. 2 sene önce U17, U19 ve
U21 kategorilerinde Avrupa

TamSaha 27TamSaha26

O, befl Dünya Kupas› görmüfl ve bu alanda
kolayca k›r›lamayacak bir rekoru elinde

bulunduran Almanlar›n efsane oyuncusu.
Uzaktan att›¤› füzelerle, h›rs›yla ve hem

defans hem de orta sahada görev
yapabilmesiyle hat›rlad›k onu her zaman.

fiu an Bulgaristan Millî Tak›m›’n›n bafl›nda
bulunan 50 yafl›ndaki teknik adam, Alman

futbolunun durumunu, futbolculuk
kariyerinde yaflad›klar›n› ve hedeflerini,

Bulgar oyuncular› izlemek için geldi¤i
‹stanbul’da TamSaha’ya anlatt›. Anlat›rken

de 1990’da Dünya Kupas›’n› havaya
kald›rd›¤› günden bugüne, gençlik iksiri

içmiflçesine hiçbir de¤iflim göstermedi¤i de
gözümüzden kaçmad›.

Lothar Matthaeus   Lothar Matthaeus   

fiampiyonu olduk. Bu da yetiflmekte
olan genç jenerasyonun ne kadar
büyük bir potansiyele sahip oldu¤unu
gösterdi bize. Biz de bu potansiyeli
son Dünya Kupas›’nda bir anlamda
baflar›ya çevirdik. Genç bir tak›mla
turnuvaya kat›ld›k ve yan›lm›yorsam
kupadaki en düflük yafl ortalamas›na
sahip ekiplerdendik. Tabii ki bu
sadece anl›k bir durum olarak
kalmayacak. Altyap› sistemi böyle
devam ettikçe ileriki y›llarda da
Almanya Millî Tak›m›’n›n baflar›l›
sonuçlar alaca¤› kesin. fiu anda da
Euro 2012 elemelerinde puan kayb›
yaflamadan yolumuza devam
ediyoruz. Almanya-Türkiye maç›nda
siz de görmüflsünüzdür ki, genç bir
ekip olmam›za ra¤men oyuncular›n
özgüvenleri oldukça yüksek. Bu da
sahaya baflar› olarak yans›yor.

Aydın Güvenir

Barcelona uluslararası futbola yeni bir tarz
getirdi. Ben de bu futbol tarzını çok
seviyorum. Futbolculuğum zamanında da bu
anlayışta oynamak isterdim. Barcelona
dünyanın en iyi takımı ve ben de bu tarzı
sonuna kadar destekliyorum. 

Genç oyuncuların olgunlaşmadan önce iyi bir
eğitime ihtiyaçları var. Çünkü bir oyuncu
altyapıdan ne alıyorsa, profesyonel futbol
kariyerinde de sahaya onu koyar. Almanya
bu anlayışa daha çok önem vermeye başladı
ve sonuçlarını da başarıyla topluyor. 

Geçmişteki futbolla bugünkünü
kıyaslayamayız. Eskiden her şey sahada
oluyordu. Bugünse tedavi yöntemleri,
antrenman sistemleri değişti, teknolojiyle
bağlantı çok güçlü. Son 20 yıldaki gelişmeler
oyuncular adına mükemmel şeyler.

asla ifl olarak asla ifl olarak FutboluFutbolu
görmedimgörmedim Arkadafllar 

bu Lothar!
▼Oyunculuk döneminiz

boyunca Beckenbauer,
Trapattoni, Lattek, Heynckes,

Vogts, Rehhagel ve Hitzfeld gibi
birçok ünlü teknik adamla

çal›flt›n›z. Size göre bu teknik
direktörler aras›ndan en uyumlu

çal›flt›¤›n›z isim hangisiydi?
▲Bu hiç âdil bir soru de¤il

(gülüyor). Kariyerim boyunca çok
iyi teknik direktörlerle çal›flt›m.

Bu aç›dan çok flansl›yd›m. Bence
önemli olan iyi bir hocayla

do¤ru zamanda bir araya gelme
flans› bulup, çal›flmakt›r. Örne¤in

1988’de Inter’e transfer olup
‹talya’ya gitti¤imde Trapattoni
bana çok destek verdi. ‹lk kez

yabanc› bir ülkede futbol
oynad›¤›m için bana hep güven

afl›lamaya çal›flt›. Yabanc› bir
ülkedeydim. Yabanc› bir kültür

ve dille ilk kez karfl› karfl›yayd›m.
Ancak ‹talyan Hoca antrenmana
ç›kt›¤›m ilk gün beni yan›na al›p

tüm tak›ma do¤ru döndü ve
“Arkadafllar bu Lothar. 

O bugünden itibaren tak›m›m›z›n
kilit oyuncusudur” diyerek benim

oyun içinde farkl›l›k
yaratabilece¤ime inanc›n› tüm

ekip arkadafllar›m›n huzurunda
bana gösterdi. Sonra da bana 10

numaral› formay› verdi. 
Bu formay› almak 20 sene önce

çok anlaml›yd›. Çünkü
numaralar flimdiki gibi 1’den

99’a kadar de¤ildi. Futbolcunun
hangi pozisyonda oynad›¤›n›

numaras›na bakarak anlard›n›z.
Bu yüzden 10, sadece bir

numaray› de¤il, bir oyuncunun
saha içindeki rolünü de

anlat›yordu ayn› zamanda. 
O bana formay› verdi¤inde

dönüp dedim ki, “Giovanni, ben
ne Platini’yim ne de Maradona.”

O da, “Evet, biliyorum ama bu
tak›m için onlar kadar

önemlisin” karfl›l›¤›n› verdi.
Onun bana duydu¤u inanç ve

verdi¤i güven sayesinde de
‹talya’da çok baflar›l› y›llar

geçirdim. ‹talya’ya geldi¤im
zaman tak›m›n bafl›nda

Trapattoni olmasayd› belki de
Inter’de bu kadar baflar›l›

olamazd›m. O yüzden
tekrarlamamda fayda var; önemli

olan fley do¤ru zamanda do¤ru
hocayla çal›flma flans› bulmak.

Türkiye Ligi, ekonomisi ve oynanan futbolla
Avrupa’nın 6. en iyi ligi. Artık diğer takımlar
da İstanbul takımları kadar güçlü. Bayern’de
şampiyon olduğumuzda asla tatmin olmaz,

bir sezon sonraki şampiyonluğu da isterdim.
Şu an için İstanbul takımlarında bu hırs yok. 

Bana göre Nuri Şahin, Almanya’da oynayan
Türk oyuncular arasından en iyisi. Saha

içinde mükemmel organize olan çok iyi bir
takımda oynuyor ve takımın en yaratıcı

oyuncusu. Mükemmel işleyen bir
mekanizmanın en önemli dişlisi. 



Altyap› sistemini yeniden elden
geçirdi¤i için baflta Almanya
Futbol Federasyonu, yakalanan
jenerasyonu mükemmel
de¤erlendirdi¤i için de Joachim
Löw’ün bu baflar›daki pay›
büyüktür.

Futbol art›k sadece sahada
oynanm›yor!

▼Oyun mantalitesi bak›m›ndan
sizin oynad›¤›n›z dönemdeki

Alman
Millî

Tak›m›’yla
flimdiki

Almanya
aras›nda

farkl›l›klar var m›? 
▲Bence bir mantalite

farkl›l›¤› yok. Çünkü
farkl› olan as›l fley, sizin

de ilk soruda bahsetti¤iniz
gibi o zaman oynanan futbolla

bu dönem oynanan futbolun
de¤iflmesi. Bu yüzden farkl›
dönemlerdeki iki tak›m›
k›yaslamak asla do¤ru olmaz.
Çünkü flu anki flartlarla o zamanki

flartlar ayn› de¤il. fiu an
futbol daha büyük bir
parayla dönüyor. Bu da
tüm sistemleri etkiliyor
do¤al olarak. ‹flin içinde
daha çok tecrübe var art›k.
Bahsetti¤im fley sadece
saha içi de¤il. Tedavi
yöntemleri, antrenman
sistemleri hep de¤iflmifl ve
teknolojiyle ba¤lant›l›
olarak ilerlemifl durumda.
Art›k bilgisayar verileriyle
bir çal›flma yap›labiliyor.
20 sene önce böyle bir
durum yoktu. Antrenman
tesislerimizde fitness
salonu ve spor merkezi
gibi imkânlar yoktu. 
Ne oluyorsa, ortaya ne
konuyorsa sahada
oluyordu. Ancak art›k

böyle de¤il. Günümüzde saha
d›fl›nda yap›lan çal›flmalar
olmadan baflar›ya ulaflmak
imkâns›z. Saha d›fl›ndaki
çal›flmalar da inan›n bir
oyuncunun geliflimine çok
yard›mc› oluyor. Sadece oyun
geliflimi de¤il, ilerleyen
yöntemlerle hem fiziksel olarak
daha iyi geliflebiliyorlar, hem de
bir sakatl›k oldu mu eskiye oranla
daha çabuk iyileflme imkân›na
sahip olabiliyorlar. Son 20 senede
de¤iflen her fley oyuncular ad›na

mükemmel.
Bu yüzden iki

tak›m›
k›yaslamak

mümkün de¤il. Saha
d›fl›ndaki sistemler

de¤iflti¤i için oyun
anlay›fl› da de¤iflti ve

ortaya eskiye oranla daha
farkl› fleyler ç›kt›. 

▼Di¤er Avrupa ligleriyle
k›yaslarsak Spor Toto Süper Lig’in
kalitesi size göre hangi seviyede?
Ayn› flekilde Türk Millî Tak›m›
uluslararas› arenada hangi
düzeyde? 
▲Türk Ligi’ni ‹ngiltere, Almanya,
‹talya ve ‹spanya ligleriyle bir
tutamay›z. Onlar hep bir seviye
ileride. Bana göre Türkiye Ligi,
Avrupa’n›n en iyi 6. ligi. S›ras›yla
‹ngiltere, ‹spanya, Almanya,
Fransa ve ‹talya, Avrupa’n›n en
kaliteli ligleri. Türkiye de onlar›n
arkas›ndan geliyor. Gerek
ekonomisiyle, gerek de oynanan
futbolla. Çünkü eskiden
flampiyonluk yar›fl› sadece üç
‹stanbul tak›m› aras›nda geçerdi.
Ancak geçen sezon ve bu sene
durum de¤iflti. Art›k di¤er tak›mlar
da ‹stanbul tak›mlar› kadar güçlü.
Bursaspor örne¤inde oldu¤u gibi
sezon bafl›nda favori
gösterilmeyen tak›mlar flampiyon
olabiliyor. Bu sene de ayn› durum
geçerli. Almanya’da da benzer
durum var asl›nda. Bundesliga’da
da özellikle son y›llarda ayn›
senaryo yaflan›yor. Bayern
Münih’te oynarken flampiyon
oldu¤umuzda asla tatmin
olmazd›m. Her zaman bir sezon
sonraki flampiyonlu¤u da
isterdim. fiu an için
‹stanbul tak›mlar›nda bu
h›rs yok. Bu da
Türkiye’deki
flampiyonluk yar›fl›n›
oldukça ilginç hâle
getiriyor. Kupaya
uzanmaya çal›flan
5-6 tak›m var.
Bana göre bu
durum da ligi
daha keyifli ve
kaliteli hâle
getiriyor. Türk
Millî Tak›m› da
kalite
bak›m›ndan yine
bu ülkelerin
hemen
arkas›nda olan
ve çok yetenekli
bir ekibe sahip.
Mükemmel de bir
teknik direktörü

var. Ancak asla Türk Millî
Tak›m›’nda flu ya da bu oyuncu en
iyisi diyemem, çünkü meseleye
tak›m olarak bakmak lâz›m. Ayr›ca
en çok be¤endi¤im ismi söylesem,
eminim geri kalanlar›n ço¤u bana
çok k›zar (gülüyor).

Favorim Nuri fiahin

▼Son y›llarda Bundesliga’da top
koflturan Türk oyuncular›n say›s›
bir hayli artt›. Bundesliga’da
oynayan Türk oyunculardan en
çok be¤endi¤iniz isim hangisi? 
▲fiu an için favorim Nuri fiahin.
Saha içinde mükemmel organize
olan çok iyi bir tak›mda oynuyor.
Nuri de tak›m›n en yarat›c›
oyuncusu. Tüm pas ba¤lant›lar›
onun üzerinden yap›l›yor. Yani bir
anlamda mükemmel iflleyen bir
mekanizman›n en önemli difllisi.
Hamit ve Halil Alt›ntop kardeflleri
de baflar›l› buluyorum ancak bana
göre Nuri fiahin Almanya’da
oynayan Türk oyuncular aras›ndan
en iyisi.
▼Oyunculu¤unuz zaman›nda çok
h›rsl› bir futbolcuydunuz. Befl
Dünya Kupas›’nda (1982, 1986,
1990, 1994, 1998) 25 maçla
Dünya Kupas› tarihinde en çok
forma giyen oyuncu olma
rekorunu hâlâ elinizde
tutuyorsunuz. Ayr›ca dört de
Avrupa fiampiyonas›’nda yer
ald›n›z ve 39 yafl›nda futbolu
b›rakt›n›z. Bu yafla kadar oynay›p
bu kadar üst düzeyde bir futbolcu
olarak kalabilmenin s›rr› nedir?
Sadece h›rs de¤il herhalde… 
▲Futbolu asla bir ifl olarak
görmedim. Futbol benim hobimdi.
O yüzden bu oyuna hep tutkuyla
ba¤land›m ve bunu sahaya
yans›tmaya çal›flt›m. H›rsl› bir
oyuncu olmam›n nedeni bu.

Toplam 22 sezon
profesyonel olarak
futbol oynad›m.
Oyunculuk
dönemimde
birçok sakatl›k ve
ameliyat
geçirdim. Ama

mental olarak her
zaman oynama

iste¤im vard›. 
Bu yüzden bu

sakatl›klardan da çok
etkilenmeden

kurtuldum. Asl›nda fiziksel olarak
2-3 y›l daha futbol oynayabilirdim.
Ancak kafa olarak 22 y›ldan sonra
oldukça yoruldu¤umu
hissetmifltim. Antrenmanlar, maç
öncesi haz›rl›klar, maç seyahatleri,
otelde konaklama gibi olaylar 
o kadar seneden sonra bana zor
gelmeye bafllam›flt›. Bu yüzden
bunu hissetti¤im an futbolu
b›rakma karar› ald›m. B›rakt›¤›mda
da 39 y›l, 9 ayl›kt›m. Neredeyse
40 yafl›na girmek üzereydim yani.
Ancak dedi¤im gibi fiziksel olarak
kendimi 2-3 y›l daha
oynayabilirmiflim gibi
hissediyordum. Bana göre bu
kadar sene üst düzeyde futbol
oynayabilmemin nedeni insan›n
içinden geliyor. Tüm kalbi ve tüm
beyniyle insan oyuna konsantre
olur ve ona büyük bir tutku
duyarsa uzun y›llar üst seviyede
futbol oynayabilir. Bana da oldu¤u
gibi ne zaman mental olarak
yorgun düfltü¤ünü hissederse,
futboldan kopar. Yani asl›nda
önemli olan fiziki yorgunluk de¤il,
mental yorgunluk.
▼Kariyeriniz boyunca taktik
gere¤i farkl› mevkilerde
oynad›n›z. Mesela flampiyon
oldu¤unuz 1990 Dünya
Kupas›’nda hücuma yak›n bir orta
saha oyuncusuydunuz.
Turnuva boyunca da 
4 gol att›n›z.
1994’teki kupada ise
libero oynad›n›z.
Siz kendinizi hangi
bölgenin
oyuncusu olarak
görürdünüz ve
hangi mevkide
oynamak daha
keyifliydi?
▲Defansta
oynad›¤›m
zamanlarda libero
oldu¤um kadar
defansa yak›n bir
orta saha gibi de
görev yapt›m.
Defans gibiydim
ancak liberoyla
defans hatt›n›n
hemen önünde de
yer ald›m.

Günümüzdeki
defansif orta sahaya
yak›n bir
pozisyondu. 
Bu pozisyonda
oynad›¤›m zaman
defanstaki tak›m
arkadafllar›ma
yard›m ederek
sürekli güven
vermeye çal›flt›m.
1994’te de libero
oynarken yapt›¤›m
fley bu flekildeydi
asl›nda. O kupada
da tecrübemle
defansa yard›m
ettim. Özellikle 
o zamanki sistem
gere¤i sa¤ ve sol
bek kanatlardan
ileri do¤ru ç›k›nca
bu görevi daha
fazla yapt›m.
Normale göre
geride oynamam›n
nedeni de sistem
gere¤iydi. Kadromuz için en
uygun sistem buydu ve benim bu
flekilde oynamamd›. 1990’da ise
topu hücuma tafl›yan orta saha
rolündeydim. Asl›nda benim en
büyük özelliklerimden biri de
buydu. Topu defanstan al›r,

hücuma tafl›rd›m. Oyunun
merkezindeydim. Libero oynarken
de defansa yak›n oynarken de orta
saha oynarken de hep ayn› görevi
yapt›m asl›nda. Defansla hücum
aras›ndaki ba¤lant›y› sa¤lamak ve
topu geriden ileriye tafl›mak. Bu
yüzden pozisyonum ne olursa
olsun bu görevi yapmak benim
aç›mdan çok keyif vericiydi.

Ayr›ca uzaktan flut atmay› da çok
severdim. Bunu da orta
sahadayken daha fazla
yapabiliyordum tabii ki. Bu
yüzden kendimi her zaman bir
orta saha oyuncusu olarak
gördüm.
▼Günümüzde kendi oyun
tarz›n›za en yak›n buldu¤unuz
oyuncu kim?
▲Futbolculu¤um zaman›nda
Maradona ve Platini gibi bir 10
numara de¤ildim asla. Ancak
sahada oyun tarz›ndan dolay›
di¤er oyunculardan farkl› olan
futbolculardand›m. Frank Lampard
ile Steven Gerrard günümüz
futbolunda kendi oyun tarz›ma
yak›n buldu¤um isimler. Onlar da
benim gibi hem bir 10 numara
hem de bir 8 numara gibi
oynuyor. Yani orta sahada tek
yönlü bir oyuncu olmay›p hem
hücuma hem de savunmaya
destek veriyorlar. Oyunculuk
dönemimde yapt›¤›m gibi geriden

ileriye topun aktar›lmas›nda
baflrol oynuyorlar. Ayr›ca

sadece frikik ya da
penalt›dan de¤il,
uzaktan flutlarla da gol
atard›m. fiutlar›m çok
etkiliydi. Gerrard ve
Lampard da ayn› flekilde
uzaktan kaleyi yoklay›p,
bolca gol bulabiliyorlar. 

▼Bu kadar uzun ve baflar›l› bir
kariyere sahip olman›za ra¤men
hiç fiampiyonlar Ligi
flampiyonlu¤u göremediniz.
Bayern Münih formas›yla
ç›kt›¤›n›z iki final de ayn› mutsuz
sonla bitti. 1987’de Porto’ya,
1999’da da o unutulmaz son
dakika gollerinin yafland›¤› maçta
Manchester United’a karfl› 1-0
öndeyken 2-1 yenilerek kupaya
uzanma flans›n› kaybettiniz. 
Bu maçlar› hat›rlay›nca akl›n›za
neler geliyor?
▲Futbolda kaybetmek her zaman
kötü bir duygudur. Ben de bunu
mücadele etti¤im iki fiampiyonlar
Ligi finalinde çok dramatik bir
flekilde yaflad›m. 1987’deki finalde
Porto’ya karfl› ilk yar›y› önde
kapam›flt›k ama maç›n sonuna
do¤ru 3 dakika içerisinde
yedi¤imiz 2 golle kaybettik. 
O maçta orta sahada görev
yapm›flt›m. 1999’da da libero
oynad›¤›m maçta Manchester
United’a karfl› uzatma
dakikalar›nda yedi¤imiz iki golle
y›k›ld›k. Ama futbolun kural› bu.
Biri kazan›rken, di¤eri kaybetmek
zorunda. Bu maçlarda
yaflad›klar›m çok üzüntü vericiydi.
Ancak flu an geriye dönüp
bakt›¤›mda kariyerimden ve
yaflad›¤›m baflar›lardan yeterince
tatmin oldu¤umu söyleyebilirim.

Bayern’in s›rr› idol
yöneticilerde

▼Bundesliga denince son y›llarda
akla gelen ilk tak›m hiç kuflkusuz
Bayern Münih. Siz de bu tak›mda
iki ayr› dönemde toplam 12 y›l
oynad›n›z ve uzun bir süre de

Futbolu asla bir iş olarak görmedim. Futbol benim hobimdi.
Oyuna hep tutkuyla bağlandım ve bunu sahaya yansıtmaya
çalıştım. Futbolu bıraktığımda 40 yaşına girmek üzereydim. Tüm
kalbiniz ve beyninizle oyuna konsantre olur ve ona büyük bir
tutku duyarsanız uzun yıllar üst seviyede oynayabilirsiniz. 

Futbolculuğum zamanında Maradona ve Platini gibi bir 
10 numara değildim asla. Ancak sahada oyun tarzından 
dolayı diğer oyunculardan farklı olan futbolculardandım. 
Frank Lampard ile Steven Gerrard günümüz futbolunda 
kendi oyun tarzıma yakın bulduğum isimler.  

Bayern’e futbolculuk dönemlerinde önemli 
katkılarda bulunmuş, kulüp içindeki ilişkileri 
iyi bilen isimlerin teknik direktör ya da 
yönetici pozisyonunda olması, başarının en 
büyük sebebi. Her kulübün idollere 
ihtiyacı vardır. 

Bir gün İstanbul’da üç büyüklerden 
birini çalıştırmak isterim. Türkiye’yi 
ve İstanbul’u çok seviyorum. 
Tabii ki kültür farklılıkları var 
ancak Almanya’da  
yaşayan birçok Türk 
olduğundan bu duruma 
alışkınım. Ayrıca 
Türkiye’de futbola 
aşırı bir sevgi var.
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kaptanl›k yapt›n›z. Bayern Münih’i
Almanya’da farkl› k›lan ve di¤er
kulüplerden ay›ran karakteristik
özellikler neler?
▲Öncelikle Bayern Münih di¤er
Alman kulüplerine göre çok daha
zengin bir kulüp. Bu durum da
di¤er kulüplerden daha baflar›l›
olmas›n›n nedenlerinden biri.
Ancak bence as›l neden, kulübün
idaresinin seneler boyunca
Beckenbauer, Hoeness,
Rummenigge gibi eski Alman
oyuncular›n elinde olmas› ve
tak›m›n profesyonel bir biçimde
yönetilmesi. Bayern Münih’e
futbolculuk dönemlerinde önemli
katk›larda bulunmufl, bu tak›m için
senelerini vermifl ve kulüp içindeki
iliflkileri oldukça iyi bilen isimlerin
teknik direktör ya da yönetici
pozisyonunda olmas›, bu ekibin
baflar›l› olmas›n›n en büyük
sebebi. D›flar›dan biri gelip
idarecilik yapsayd›, kulübün
durumu asla bu kadar parlak
olmazd›. Çünkü asla
futbolculu¤unda bu kulüpte
yetiflmifl yöneticiler kadar kendini
vererek bu ifli yapamazd›. Her
kulübün bir idole ya da idollere
ihtiyac› vard›r. ‹flte Bayern Münih
için de futbolculu¤u s›ras›nda idol
olmufl insanlar›n kulübü yönetmesi
seneler boyunca kazan›lan
baflar›n›n as›l anahtar›.
▼Size göre

futbolculu¤unuzda att›¤›n›z en
güzel gol hangisiydi? 
▲1992’nin Ekim ay›nda
Bundesliga’da Leverkusen ile
deplasmanda karfl›lafl›yorduk.
Korner at›lacakt› ve Mehmet Scholl
korneri bana do¤ru kulland›. Ben
de ceza sahas› d›fl›ndan gelifline bir
voleyle topu kaleye yollad›m. Son
süratle giden top, sol üst köflede iki
dire¤in birleflti¤i noktaya çarparak
a¤lara girdi. Bir di¤er
unutamad›¤›m golü ise 1990
Dünya Kupas›’nda att›m. Kupan›n
ilk maç›nda Yugoslavya
karfl›s›ndayd›k. Bir pozisyonda
topu yaklafl›k 70 metre sürüp,
sonunda da güzel bir vuruflla
a¤lara yollam›flt›m. Bu 4-1
kazand›¤›m›z maç›n aç›l›fl golüydü
ayn› zamanda.
▼Peki, en unutamad›¤›n›z maç
hangisi?
▲Bir önceki soruda bahsetti¤im
1990 Dünya Kupas›’ndaki ilk
maç›m›z olan Yugoslavya
müsabakas›. Bu maçta ald›¤›m›z 
4-1’lik galibiyet çok önemliydi.
Yugoslavya o zamanlar oldukça
güçlü bir ekipti. Bu galibiyetle
turnuvan›n bafl›ndan itibaren hem
güvenimiz yerine geldi, hem de
tüm tak›mlara bu kupay› Bat›
Almanya’y› ma¤lup etmeden asla
kazanamayacaklar›n›n mesaj›n›

verdik. Bu aç›dan 1990’da
bize kupay› getiren as›l

kilit maç›n Yugoslavya
maç› oldu¤unu
düflünüyorum. Ben
de bu maçta çok iyi
oynam›flt›m. Biri
aç›l›fl golü olmak
üzere iki gol
kaydetmifltim. Bana
göre millî tak›m
kariyerimdeki en
baflar›l› maç›md›.
Müsabakadan sonra
tüm gazeteler
benden ve
oyunumdan
bahsediyordu. Bu

yüzden gerek tafl›d›¤›
önem, gerekse de

gösterdi¤im performans aç›s›ndan
Yugoslavya maç›n› unutamam.
Tabii ki finalde Arjantin’i 1-0 yenip
kupay› kazand›¤›m›z maç› da
unutmam imkans›z. Kaptan olarak
kupay› kald›rmak da beni çok
mutlu etmiflti.

Brehme ile oynamaktan
büyük keyif ald›m

▼Oyunculuk döneminizde
beraber oynamaktan en çok keyif
ald›¤›n›z oyuncu kimdi?
▲Andreas Brehme. Kendisiyle
Bayern Münih ve millî tak›mda
birlikte oynad›k. Inter’e de ayn›
zamanda gittik ve burada yaklafl›k
4 y›l beraber görev yapt›k. Saha
d›fl›nda en iyi iletiflim kurdu¤um
oyuncuydu kendisi. Bu iyi iliflkimiz
de sahaya olumlu yans›yordu.
Gerek saha içinde gerekse saha
d›fl›nda onu çok iyi tan›yordum. 
Bu yüzden maç an›nda
konuflmam›za hiç gerek kalmadan
hangi topu ona ataca¤›m›, nas›l bir
pas atarsam onun daha etkili
olaca¤›n› iyi biliyordum. Onun da
bana att›¤› paslar ayn› flekildeydi
benim için. Topu aya¤›ma
ald›¤›mda bir gözüm hep onun
oynad›¤› sol kanattayd›. O da çok
zeki bir oyuncuydu. Benim ona
pas ataca¤›m› anlar ve an›nda bofl
alana kaçard›. fiutlar› çok iyi olan,
h›zl› bir oyuncuydu. Senelerce
Brehme ile oynamaktan büyük
keyif ald›m. 
▼fiu an bafl›nda bulundu¤unuz
Bulgaristan Millî Tak›m›, Amerika
94’te sizin de kadroda
bulundu¤unuz Almanya’y› sürpriz
bir flekilde çeyrek finalde eleyerek
çok baflar›l› olmufltu. Ancak flu an 
o y›llar mumla aran›yor Bulgarlar
taraf›ndan. Sizin hem Bulgaristan
Millî Tak›m›’nda hem de ileriki
y›llarda teknik direktörlük
kariyerinizde hedefleriniz neler?
▲Tabii ki Bulgaristan 16 sene önce
1994 Dünya Kupas›’nda yar› final
oynam›fl Bulgaristan de¤il. Ülkede
futbolu o günden sonra hiç ileriye
gitmemifl. fiu anda da bir geçifl
döneminin içindeler. Eskiye oranla

fazla y›ld›z oyuncu yetiflmiyor ama
bu günümüz futbolunun

durumuyla alâkal› asl›nda.
Ben göreve geldi¤imde
durum bu flekildeydi ve

millî tak›m da ald›¤›
sonuçlardan ötürü

ufak bir kriz
içindeydi.

Öncelikli
amac›m Bulgar
futbolunu bu
krizin içinden
ç›karmak.
Tak›m›n
bafl›nda

sahaya ç›kt›¤›m ilk maçta Euro 2012
elemelerinde Galler’i deplasmanda
ma¤lup etmeyi baflard›k. Gruptan
ikinci olarak ç›kmaya çal›flaca¤›z
ama flu an için iflimiz pek de kolay
gözükmüyor. Hedeflerime gelince,
öncelikle futbolu çok seviyorum. 
9 senedir teknik direktörlük
yap›yorum. 2002-2003 sezonunda
Partizan’la, 2006-2007 sezonunda
da Red Bull Salzburg’la flampiyonluk
yaflad›m. Yaklafl›k 2 sene de Macar
Millî Tak›m›’n› çal›flt›rd›m. Teknik
direktörlük dönemimde altyap›dan
birçok oyuncu keflfedip A tak›ma
ç›kard›m. Benim öncelikli amac›m
bu. Futbola yeni isimler
kazand›rmak. Tabii ileriki
dönemlerde ne yapaca¤›m› flimdiden
kestiremem ancak bir gün
‹stanbul’da üç büyüklerden birini
çal›flt›rmak isterim. Türkiye’yi ve
‹stanbul’u çok seviyorum. Tabii ki
kültür farkl›l›klar› var ancak
Almanya’da yaflayan birçok Türk
oldu¤undan bu duruma al›flk›n›m.
Ayr›ca Türkiye’de futbola afl›r› bir
sevgi var. Taraftarlar›n tak›mlar›na
destekleri inan›lmaz. O bak›mdan
e¤er bir gün ‹stanbul’da bir tak›mda
görev yaparsam mutlu olurum.
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H
ikâyenin ilk cümlelerine
“vakti zaman›nda Angola’da
bir Afrika Uluslar Kupas›

düzenlenmiflti” diye bafllay›p
geçmifle olan yolculu¤umuza
ç›kabiliriz pekâlâ. Keza turnuva,
spor ruhunu gölgeleyen hiç
beklenmedik bir olayla gündeme
geliyordu. Togo Millî Tak›m
kafilesi, otobüsle Angola
s›n›rlar›na girdi¤inde teröristler
taraf›ndan dakikalarca kurflun
ya¤muruna tutulmufltu. Sald›r›
sonucu floför hayat›n›
kaybederken, aralar›nda iki
futbolcunun da yer ald›¤› 9 kifli
yaralanm›flt›. Olay›n ard›ndan
Togo, futbolcular›n ›srar›yla
turnuvadan çekildi¤ini aç›klad›.
Ancak Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) için bu
sald›r› gayet s›radan olacak ki,
Togo’yu bir sonraki iki
flampiyonadan men edebildi.
K›sacas› Adebayor ve
arkadafllar›n›n y›l› tam bir
skandalla bafllad›.

Kriz zinciri

Kara K›ta bu “talihsizliklerle”
u¤rafl›rken, hikâyemizin magazin
k›sm›n› süsleyecek bir baflka
skandal serisi de ‹ngiltere’de bafl
gösteriyordu. Zira tabloidler, John
Terry’nin bir zamanlar tak›m

arkadafl› olan
Wayne
Bridge’in eski
sevgilisini
hamile
b›rakt›¤›n›
yaz›yordu.
Dünya
Kupas›’na
birkaç ay kala

Ada gündemine bomba gibi düflen
olay sonras›nda Terry, milli tak›m
kaptanl›¤›n› kaybetti. Ancak
“hallederiz Kadir” misali evlili¤ini
bir flekilde kurtarmay› da bildi!
Birkaç hafta sonra Chelsea ile
Manchester City aras›ndaki maç
daha çok Terry-Bridge
hesaplaflmas› olarak haf›zalarda

yer etti.
Terry’nin huyu millî tak›ma
bulaflm›fl olacak ki, birkaç
gün içinde bu sefer
Ashley Cole’un k›rd›¤›
cevizler de bas›na
yans›d›. Ne var ki ünlü
sol bek, belki de
Chelsea kaptan› kadar
ikna edici olamad›¤›
için eflini yan›nda
tutamad›. Birkaç ay
sonra da benzer bir
skandal›n alt›ndan
Wayne Rooney’nin
imzas› ç›k›nca Ada
bas›n› bir anlamda
magazin malzemesine
doymufl oldu.
Bazen bafllad›¤›n›z
kitab› sevmeyip “bitse
de kurtulsam” moduna
girersiniz ya… Rooney
de y›llar sonra 2010’u t›pk› bu
flekilde an›msayacak muhtemelen.
Mart ay›ndaki Bayern Münih
maç›nda bile¤inden sakatlanan
y›ld›z oyuncu, o zamandan beri
bir türlü toparlanamad›. Hatta
Dünya Kupas›’nda zaten yoklar›
oynayan ‹ngiltere’ye pek katk›s›
olmad›. Üstelik yeni sezonda ilk

on birdeki yerini de kaybetti. Ve
takvimler Ekim ay›n›
gösterirken bu sefer
Manchester United’dan
ayr›lma karar›n›
aç›klad›. Sir
Alex’in 24 y›ll›k
kariyeri süresince
onun iste¤i haricinde
tak›mdan ayr›lan oyuncu
say›s› neredeyse bir elin
parmaklar›n› geçmiyordu.
Ancak Rooney’nin derdi,
kulübünün gelece¤ini
finansal ve sportif aç›dan
karanl›k bulmas›yd›. Herkes
onun Real Madrid veya
komflu Manchester City’ye
gitmesini beklerken bir anda
çark ederek United’la 5 y›ll›k
sözleflme imzalad›. Nas›l oldu
bilinmez ama öyküleri art›k
destanlaflm›fl olan Ferguson bir

krizi daha son derece olgun
biçimde çözmeyi baflard›.

fiansl›lar ve flanss›zlar

2010 y›l›ndaki en flanss›z
hikâyenin kahraman› Rooney
de¤ildi. fiubat ay›ndaki Arsenal-
Stoke City maç›nda baca¤› feci

biçimde
k›r›lan 19

yafl›ndaki Aaron
Ramsey, hepimizi

derinden üzmüfltü. 
‹lerleyen aylarda
Befliktafll› genç
yetenek R›dvan ve
Manchester United
oyuncusu Valencia da
benzer flekilde aya¤›n›
sahada b›rakt›. 
Derken zaten
sertli¤iyle bilinen 
De Jong sahneye ç›kt›
ve önce Dünya Kupas›

finalinde Xabi Alonso’ya uçan
tekme att›. Birkaç ay sonra ise
piflmanl›k duymaks›z›n Ben
Arfa’n›n baca¤›n› k›rd›. K›sacas›
baz›lar›n›n kasapl›¤›, maalesef
di¤erlerinin öyküsünü biraz erken
sonland›rd›.
Türkiye’nin flans› ise Millî
Tak›m’›n bafl›na Hiddink gibi bir
efsanenin gelmifl olmas›yd›. Tam 
4 ayd›r bafls›z olan ve y›la bu
flekilde bafllayan Millî Tak›m,
nihayet herkesin tekrar
güvenebilece¤i uluslararas› bir
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Her yıl, kendi içinde başlı başına hikâyeler barındıran
kocaman bir romandır aslında. 2010 da mazinin raflarında
kendisine ayrılan yeri almak üzere. Peki, seneler sonra bu
romanı elimize aldığımızda hangi öyküleri okuyacağız?

Mustafa Akkaya

maestro bulabilmiflti. Euro 2012
elemelerine iyi bafllansa da
Almanya ve Azerbaycan
karfl›s›ndaki ma¤lubiyetler bir
anda elefltiri flimfleklerini
Hollandal›n›n üstüne çekti. Bunun
üzerine birçok kiflinin uzun süredir
bekledi¤i gençlefltirme
operasyonunu bafllatt› Hiddink.
K›sacas› onun bu topraklardaki
hikâyesi henüz geliflme
paragraflar›nda olsa bile maceral›
biçimde bafllad›.
Hiddink’in gelifline sevinen Türk
futbolunu düflündüren olaylar da
olmad› de¤il. Yeflil çimlerdeki
sorunlardan ziyade simsiyah saha
d›fl› skandallara tan›k olduk. Önce
Bochum’da alevlenen bahis flikesi
yang›n›n›n ‹stanbul’a s›çrad›¤›n›
gördük. Önceden ayarlanan
birçok müsabaka, gözalt›na al›n›p
tutuklanan eski ve aktif futbolcular
derken bir kez daha çamuru
bo¤az›m›zda hissettik. Bu da
yetmedi, baz› teknik direktörlerin
ve faal futbolcular›n ayn› zamanda
menajerlik firmalar›na ortak
oldu¤unu ö¤rendik. Hepsinden
kötüsü, belki art›k al›flt›¤›m›zdan
olacak ki, bütün bu kokuflmuflluk
kamuoyunda ço¤u kifliyi olmas›
gerekti¤i kadar bile rahats›z
etmedi. Alex’in kofltu¤u
kilometreden veya Misimoviç’in
oynad›¤› mevkiden daha fazla
dolaflmad› dillerde. Sonuçta tüm o
siyah sayfalar, 2011’in roman›na
da neredeyse oldu¤u gibi tafl›nd›.

Para, para, para…

Hikâyenin Türkiye aya¤›nda nahofl
olaylar yaz›l›rken, UEFA
bembeyaz bir sayfa aç›yordu.
“Financial Fair Play” ad› alt›nda
yürürlü¤e konan maddeler
sayesinde kulüplerin finansal
aç›dan korunmas›n›n önü
aç›l›yordu. Buna göre 2012-13
sezonundan itibaren hiçbir kulüp,
içinde bulundu¤u sezonu zararla
kapatamayacak. Üstelik hiçbir
kulüp sahibi, altyap› yat›r›mlar›
haricinde do¤rudan para
afl›layamayacak. Bu flekilde hiç
kimse k›sa vadeli parlak transferler
sonucu gelece¤ini tehlikeye
atamayacak. Tabii dernek
statüsünde yürüyen Türk kulüpleri
için bu kararlar neyi de¤ifltirecek
bilemeyiz. UEFA’n›n kararlar›,
birçok üst düzey kulüp için alarm
zillerinin çalmas› demekti. Buna
ra¤men Manchester City, yaz
mevsiminde transfer rekorlar›
k›rmaktan kendini alamad›.
Sadece o aylardaki harcaman›n
150 milyon euroya dayanmas›,
kulübün birkaç y›l içinde kâr eder
hale gelip fieyh Mansur’a olan
borçlar›n› ödemesi konusunda

kafalarda flimdiden soru iflareti
yaratt›. City’deki sorun bolluktan
ileri gelirken, Liverpool’un öyküsü
bunun 180 derece tersiydi. Hicks
ve Gillett’in boyunduru¤undaki
K›rm›z›lar, geçti¤imiz sezonu 7.
s›rada bitirerek taraftar›n› memnun
etmekten çok uzak kald›.
Benitez’in ard›ndan transfer
mevsiminde Torres ve Gerrard’›n
kulüpten ayr›lmas› söz konusuydu.
Üstelik yeni sezona da y›lan
hikâyesini and›ran bir sat›fl
operasyonuyla göz açt› Kop
tribünü. Öyle ki, bir aralar gözler
Anfield’dan çok Kraliyet
Mahkemesi’ndeki duruflmalara
çevrilmiflti. Neyse ki kulüp, ironik
biçimde baflka bir Amerikal› olan
John Henry’ye sat›ld› ve Anfield’da
sular biraz olsun duruldu.
Financial Fair Play’i yürürlü¤e
koyarak önemli bir ad›m atan
UEFA, ayn› tarihlerde Türkiye’yi
pek sevindirmeyen bir karara imza
att›. Uzun süredir haz›rland›¤›m›z
ve belki de ilk kez bu kadar yak›n
oldu¤umuz Euro 2016’y›
düzenleme hakk› Fransa’n›n
olmufltu. Hikâye mutlu sonla
bitmemifl, Platini birden kötü
adam ilân edilmiflti. Hâlbuki
istendi¤i zaman çok da güzel
projelere imza atabilece¤imizi
görmek umut verici oldu.

Kupalar›n efendileri

Geride b›rakt›¤›m›z bir y›ll›k
öykünün içinde Mourinho’nun ön
saflarda yer almamas›n›

bekleyebilir miydiniz?
fiampiyonlar Ligi yar› finalinde bir
zamanlar ekme¤ini yedi¤i son
flampiyon Barcelona’y› saf d›fl›
b›rakt› Portekizli. Efsanevi iki maç
sonucunda Nou Camp’›n erken
çal›flan f›skiyelerinin alt›nda att›¤›
zafer turu, basit bir tercümandan
çok daha fazlas› oldu¤unu kan›tlar
nitelikteydi. Avrupa’n›n bir
numaral› kupas› için son engel ise
ülkenin di¤er futbol mabedi olan
Santiago Bernabeu’da, üstelik eski
ustas› Van Gaal’in Bayern’ine
karfl›yd›. Kazanan, tarihte bu
kupay› iki farkl› kulüple kazanan
üçüncü teknik direktör olacakt›.
Nitekim boynuz kula¤› geçmiflti.
Sahaya lig ve kupa flampiyonu
olarak ç›kan Inter, en büyük
kupay› da alarak bunu baflaran ilk
‹talyan ekibi oldu. Jose’nin yolu
ise Materazzi ile karfl›l›kl› gözyafl›
döktükten sonra, zaferi kazand›¤›

yerden devam edecekti. Zira 96
puanla yine de Barcelona’n›n
arkas›nda kalan Real Madrid’in tek
çözüm yolu Mourinho idi. Onun
gelifli ise altyap› y›llar›ndan beri
ayn› kulüpte forma giyen Raul ve
Guti için ayr›l›k vakti demekti.
Mourinho’nun öyküsü böylece
alt›n harflerle yaz›lm›fl oldu. Onun
hikâyesindeki baflkahraman ise
flüphesiz Wesley Sneijder idi.
Kazan›lan tüm kupalarda aslan
pay› Hollandal›n›nd› ve o bununla
yetinmedi. Bar›nd›rd›¤› öykülerle
tarihteki yerini alan 2010 Dünya
Kupas›’nda ülkesini finale kadar
tafl›sa da ‹spanya Portakallara fazla
geldi.
Güney Afrika’daki kupay› sadece
finaliyle hat›rlamayaca¤›z tabii.
Zira tarihteki varl›klar›yla futbola
dair öykülerin neredeyse yar›s›n›
oluflturan dünya kupalar›n›
zenginlefltiren bir turnuva oldu.
Henüz grup maçlar› devam
ederken futbolcu isyan› ile
çalkalanan Fransa, kupan›n en
erken ve flok edici çöküflüne imza
att›. Afrika’n›n yeni y›ld›z› Gana
olurken, onu yar› finalden eden
kifli de “Tanr›’n›n Uruguayl› eli”
Luiz Suarez’di. Bielsa
yönetimindeki fiili WM’den
itibaren tüm taktiksel tabular›
esnetirken, estetik aç›dan Almanya
herkesin a¤z›na bir parmak bal
çald›. Öyle ki Mesut Özil ve
Khedira, Real Madrid’in yolunu
tutarken, henüz iki sene önce
amatör ligde top koflturan Müller
turnuvan›n en golcü oyuncusu
unvan›na kavufltu. K›sacas›
Almanya, birçok göçmenden
oluflan karma bir kadro ile
kat›ld›¤› kupada izleyen herkesi
futbola doyurdu. 
Seyir zevkinden bahsederken
‹spanya’y› bir kenara koymak
gerek. Bo¤alar›n kupay› kald›rma
ihtimali herkesin gözünde zaten
yüksekti. Rahmetli kâhin ahtapot
Paul’ün bile! Vicente Del
Bosque’nin elindeki Barcelona
kökenli kadro tam da bu tarz bir
kupaya uygun futbol oynad› ve
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Hollandal›lar d›fl›nda
herkesi memnun ederek
flampiyon oldu. Yaln›z
dikkat çeken nokta,
kupadaki önemli
aktörlerin hayat
hikâyesinde bir
zamanlar Türkiye’nin
de yer alm›fl olmas›yd›. 
Dünya flampiyonu Del
Bosque Befliktafl’tan,
futbol devrimcisi Löw
Fenerbahçe’den apar
topar kovulmufltu. Biraz
da onlardan ilham alan
Mesut Özil ise yolunu
Türkiye’den hiç
geçirmemeyi tercih
etmiflti. En iyi ayna
“zaman” oldu¤una
göre, tüm bu etkenler
sonucunda kimin
sürekli hatal› karar verdi¤ini
anlamak zor olmasa gerek…
Güney Afrika’dan hofl an›larla
ayr›ld›ktan sonra Dünya Kupas›’n›n

s›radaki gündemi, “Brezilya
2014”ten sonraki yeni ev
sahiplerini belirlemeye gelmiflti.
“Oy satma” iddialar› ile çalkalanan
2018 ve 2022 seçimlerine s›ras›yla
‹ngiltere, Rusya, ‹spanya&Portekiz
ve Hollanda&Belçika ile
Avustralya, Japonya, Katar, Güney
Kore ve ABD kat›ld›. Özellikle
‹ngiltere ve ABD, kupay› ülkelerine
getirmek için yo¤un çaba harcasa
da FIFA tekrar yeni denizlere
yelken açmay› seçti. Sonuçta
Brezilya’n›n ard›ndan önce Katar,
sonra da Rusya ile enteresan bir
dünya turu futbolseverleri bekliyor.

fiapkadan ç›kanlar

2010 Dünya Kupas›’n› ve
zaman›nda “hak edemedi¤i”
isimleri sadece uzaktan seyretmek,
Türkiye’deki bir futbol dilencisi
için ac› vericiydi. Peki, y›l boyunca
sahalar›m›zda neler yaflad›k? En
somut geliflme, sadece
Bursaspor’un flampiyonlu¤u ile
kalmay›p bu sezon da gittikçe
pekiflen Anadolu devrimiydi.

Timsahlar›n son düdükten sonraki
heyecanl› bekleyifliyle gelen ilk
flampiyonlu¤u, on y›llar sonra bile
zevkle anlat›lmas› gereken bir

öykünün doruk
noktas›n›
simgeliyordu. “Beflinci
Büyük” gibi biraz
abart›l› söylemlerle
ilerleyen devrim
dalgas›, zamanla
yerini “‹kinci Üç
Büyükler” tarz›
nispeten dengeli bir
anlay›fla b›rakt›. Zira
Bursaspor’la birlikte
Trabzonspor ve
Kayserispor de ligin
zirvesine kuruluverdi.
K›sacas› futbol tarihi
Üç Büyüklerle paralel
ilerleyen Türkiye, hiç

al›fl›k olmad›¤› halde art›k
özümsemesi gereken renkli bir
futbol y›l› yaflam›fl oldu.
Baflar›s›yla herkesi flaflk›na çeviren
tak›mlar›n öyküsü sadece
Türkiye’den ç›kmad›. ‹ngiliz Steve
McClaren yönetimindeki Twente,
t›pk› Bursaspor gibi ilk Hollanda
flampiyonlu¤unu kazan›yordu.
Fulham herkesi kendine hayran
b›rakan tak›m oyununu Ada
s›n›rlar› d›fl›na ç›kar›p UEFA
Avrupa Ligi’nde finale kadar
yükseliyordu. Art›k homojenlik
konusunda parmakla gösterilen
Bundesliga’ya ‹kinci Lig’den
yükselen Mainz ise k›sa sürede
zirvede görünür hâle geliyordu.
Ayr›ca Mainz’›n baflar›s›n›
Fransa’da benzer biçimde Brest ve
Montpellier sergiliyordu. K›sacas›
malûm tak›mlar sayesinde 2010’un
hikâyesine renk geliyordu.

Avrupa karnemiz

Süper Lig’deki rekabet sürekli
artarken, bu durumun Avrupa
karnemize olumlu yans›d›¤›n›

söylemek gayet zor. Ön eleme
maçlar›n› hesaba katmazsak, Türk
ekiplerinin 2010 boyunca sadece
16 resmi müsabakaya
ç›kt›¤›n› görüyoruz. fiu
anki statüye göre
Avrupa’ya her y›l 5
tak›m gönderebildi¤imizi
düflünürsek bu rakam
hiç de iyimser de¤il.
Sonuçta futbolumuzun
küresel anlamda
basamak atlamas›, fiubat
ay›ndan sonra kaç tane
maça ç›kabildi¤ine ba¤l›
durumda.
Güzel oyunu Avrupa’da
baflar›yla oynayan
kulübümüz olmasa da,
oyunu güzelce
yöneterek gö¤sümüzü
kabartan bir hakemimiz
var nihayet. Cüneyt
Çak›r, son y›llarda
iyiden iyiye gelifltirdi¤i
hikâyesini 2010’da daha
da okunur hale getirdi.
‹lk dura¤›, geçen sezon
Marsilya ve Kopenhag
aras›nda oynanan UEFA
Avrupa Ligi ikinci tur
mücadelesiydi. Buradaki
baflar›l› yönetimi
sayesinde yar› finaldeki
Fulham-Hamburg rövanfl
maç› da onun düdü¤üne
bak›yordu. Yeni sezon
bafllad›¤›nda ise UEFA,
sahadaki sertlikten
y›lm›fl Barcelona’n›n
fiampiyonlar Ligi’ndeki
Kazan deplasman›na
Çak›r’› atayarak ona
duydu¤u güveni bir kez
daha gösteriyordu. Son
olarak ayn› turnuvadaki
Chelsea-Spartak
Moskova ve Werder
Bremen-Inter maçlar›n›
yöneten 34 yafl›ndaki
hakemimizi, Euro

2012’de görme imkân›
gün geçtikçe art›yor.
Futbol soslu
hikâyelerden oluflan bir
y›ll›k kocaman bir
roman›n sonuna
geliyoruz.
Öykülerimizin bir
sonraki say›s›nda
maalesef 2010’daki gibi
bir Dünya Kupas›
maceras›na flahit
olamayaca¤›z. Yine de
pek âlâ Bursaspor’un
bafllatt›¤› kabuk
de¤iflikli¤inin devam›n›
izleyebiliriz. Baflka
kulüplerimizin Mart ve
Nisan aylar›nda bir
ayaklar›n›n halen
Avrupa’da olmas›yla
gurur duyabiliriz. O

olmasa da bir hakemimizi
fiampiyonlar Ligi yar› finalinin orta
yuvarla¤›nda neden görmeyelim?
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‹flte “Lig baflka, kupa baflka”
dedirten bir grup daha. Befl

tak›mdan dördünün Süper Lig
patentli olmas›, gruptaki
mücadelenin zorluk derecesini
yükseltiyor. Ancak kupay› en

son 1983 senesinde görebilmifl
Fenerbahçe için bafllang›çta bu
zorlu¤un önemli olmad›¤›
düflünülüyordu. Oysa hiç de
öyle olmad›. Sar›-lacivertli
tak›m, sar›-lacivertli rakiplerden

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Bucaspor 2 2 0 0 5 3 6 
Ankaragücü 2 1 1 0 5 3 4 
Gençlerbirli¤i 1 0 1 0 1 1 1 
Yeni Malatyaspor 1 0 0 1 1 2 0 
Fenerbahçe 2 0 0 2 4 7 0

Oynanan Maçlar
Buca-Yeni Malatyaspor: 2-1
Ankaragücü-Fenerbahçe: 4-2
Gençlerbirli¤i-Ankaragücü: 1-1
Fenerbahçe-Bucaspor: 2-3

Kalan Maçlar
12.01.2011
Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
Bucaspor-Gençlerbirli¤i
16.01.2011
Ankaragücü-Bucaspor
Gençlerbirli¤i-Yeni Malatyaspor
26.01.2011
Fenerbahçe-Gençlerbirli¤i
Yeni Malatyaspor-Ankaragücü

Bu grupta sürpriz yaflanmad›,
ikinci hafta maçlar›nda

favoriler kazanmay› baflard›.
Gruptaki ilk maç›nda evinde
3. Lig temsilcisi K›r›khanspor’la
berabere kalarak büyük bir flok
yaflayan Bursaspor bu defa ifli
s›k› tuttu ve deplasmandaki
Karfl›yaka maç›ndan galibiyetle
döndü. Yeflil-beyazl› ekip, Bank
Asya 1. Lig temsilcisi Karfl›yaka
ile oynad›¤› maçtan 
45. dakikada Ivan Ergic ve 
56. dakikada Milan Stepanov’un
att›¤› gollerle 2-0 galip ayr›larak
grubun liderli¤ini ele geçirdi. ‹lk
maç›nda Kas›mpafla karfl›s›nda
3-1 kaybeden ‹stanbul

Büyükflehir
Belediyespor ise puan
yitirmeye
tahammülünün kalmad›¤›
K›r›khanspor karfl›laflmas›n›
güçlükle kazanabildi.
K›r›khanspor’un Bursaspor’a
yapt›¤› sürprizi tekrarlayaca¤›
san›l›rken, Büyükflehir
Belediyespor uzatma
dakikalar›nda Gökhan Süzen’le
gole ulaflarak ikinci bir floka izin
vermedi. Maç›n 88. dakikas›nda
Büyükflehir Belediyespor’dan
Can Arat k›rm›z› kart gördü. 
Bursaspor 4 puanla liderlik
koltu¤unda otursa da çok rahat
de¤il. Çünkü önünde iç sahada

Büyükflehir Belediyespor ve
deplasmanda da Kas›mpafla
ile oynayaca¤› iki zorlu maç
daha bulunuyor. Bu iki tak›m
da 3’er puanda ve üstelik
Kas›mpafla henüz grupta 1
maça ç›kt›. Bursaspor’un

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Bursaspor 2 1 1 0 3 1 4 
Kas›mpafla 1 1 0 0 3 1 3 
B. Belediyespor 2 1 0 1 2 3 3 
K›r›khanspor 2 0 1 1 1 2 1 
Karfl›yaka 1 0 0 1 0 2 0

Oynanan Maçlar
Bursaspor-K›r›khanspor: 1-1
B. Belediyespor-Kas›mpafla: 1-3
Karfl›yaka-Bursaspor: 0-2
K›r›khanspor-B.Belediyespor: 0-1

Kalan Maçlar
12.01.2011
Kas›mpafla-K›r›khanspor
B. Belediyespor-Karfl›yaka
16.01.2011
Bursaspor-B. Belediyespor
Karfl›yaka-Kas›mpafla
26.01.2011
K›r›khanspor-Karfl›yaka
Kas›mpafla-Bursaspor

D GrubuD Grubu

Ziraat Türkiye Kupas›
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Kupa maçları dünyanın her yerinde sürprize açık karşılaşmalardır. Ama ülkemizde hiç bu kadar fazlası olmamıştı.
Gruplardaki ilk maç sürprizleri ikinci haftada da sürerken, 27 yıldır kupa görmeyen Fenerbahçe’nin ikinci maçını da
yitirmesi, Trabzonspor’un evindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor beraberliği, Beşiktaş’ın Konya Torku Şekerspor

karşısında soğuk terler dökmesi, kupanın çarpıcı etkisinin en net göstergeleriydi. 

Sürprizlerin sonu yokSürprizlerin sonu yok

Favorisinin Galatasaray,
plaselerinin Gaziantepspor ve

Medical Park Antalyaspor oldu¤u
grupta ilk iki maçlar›n sonunda

Galatasaray ve
Gaziantepspor avantaj
sa¤lam›fl görünüyor. ‹lk
maçlar›nda Denizlispor’u
ma¤lup eden Galatasaray
ile Medical Park
Antalyaspor’u
deplasmanda yenen
Gaziantepspor, ikinci
haftada karfl› karfl›ya
geldi. Kazanan›n gruptan
ç›kmay› büyük ölçüde
garantileyece¤i maçta
beraberlik iki yumurtan›n
da sa¤lam kalmas›
sonucunu do¤urdu.
Gaziantepspor’un ideal
kadrosuyla ç›kt›¤›,
Galatasaray’›n ise kadro
aray›fllar›n› sürdürdü¤ü
karfl›laflmada goller çok
erken geldi. Ev sahibi

ekibin 6. dakikada Popov’la
buldu¤u gole Galatasaray 12’de
Pino ile karfl›l›k verince maç 1-1
sona erdi. Bu skorun iki tak›m› da

sevindirmesini sa¤layan ise
grubun di¤er maç›nda Medical
Park Antalyaspor’un puan
yitirmesiydi. ‹lk maçta evinde
Gaziantepspor’a yenilen Medical
Park Antalyaspor, bu defa da 2.
Lig tak›mlar›ndan Beypazar›
fiekerspor’la deplasmanda
berabere kal›nca yar›flta oldukça
geride kald›. 6. dakikada Tita’n›n
att›¤› golle öne geçen Antalyaspor,
tam “3 puan› cebime koydum”
dedi¤i anda, Tuna’n›n son
dakikada kendi kalesine att›¤›
golle beraberli¤e raz› oldu. 
4’er puanla zirveyi paylaflan iki
tak›mdan Galatasaray, evinde
Beypazar› fiekerspor ve
deplasmanda Medical Park
Antalyaspor’la karfl›laflacak.
Gaziantepspor da
deplasmanda Denizlispor ve
iç sahada Beypazar›
fiekerspor’la oynayacak. Öyle
görünüyorki bu grup art›k çok
da sürprize aç›k durmuyor.

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Gaziantepspor 2 1 1 0 4 2 4 
Galatasaray 2 1 1 0 4 2 4 
Beypazar› fiekerspor 1 0 1 0 1 1 1 
M. P. Antalyaspor 2 0 1 1 2 4 1 
Denizlispor 1 0 0 1 1 3 0

Oynanan Maçlar
Antalyaspor-Gaziantepspor: 1-3
Galatasaray-Denizlispor: 3-1
Beypazar› fieker-MP Antalyaspor: 1-1
Gaziantepspor-Galatasaray: 1-1

Kalan Maçlar
12.01.2011
Denizlispor-Gaziantepspor
Galatasaray-Beypazar› fieker
16.01.2011
MP Antalyaspor-Galatasaray
Beypazar› fieker-Denizlispor
26.01.2011
Gaziantepspor-Beypazar› fieker
Denizlispor-MP Antalyaspor

A GrubuA Grubu

‹lk maçlarda da bu gruptaki sürprizler floke etkisi yapm›flt›,
ikinci maçlar da birincileri aratmad›. Kuralar çekildi¤inde

Trabzonspor ile Befliktafl’›n el ele çeyrek finale
yükselece¤ini düflünenler yan›ld›. Çünkü ilk iki haftan›n
sonuçlar› bu iki büyükten birisinin çeyrek finali
göremeyebilece¤ini söylüyor. Sürprizin ad› ise elbette
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor. ‹lk maç›nda Befliktafl’›
ma¤lup eden Bank Asya 1. Lig ekibi, ikinci hafta da Süper
Ligi’in ilk yar›s›n› lider tamamlayan Trabzonspor’a sürpriz
yapt›. Avni Aker Stad›’nda oynanan maça y›lbafl›
nedeniyle izin verdi¤i yabanc›lar›ndan mahrum kadrosuyla
ç›kan Trabzonspor, “kazand›m” dedi¤i anlarda yedi¤i
golle puan yitirdi. Bordo-mavili tak›m›n iki kez öne geçti¤i
maçta gollerini 13. dakikada Serkan ve 42. dakikada Umut
atarken, Gaziantep Büyükflehir Belediyespor, 20. dakikada
Osman ve 87. dakikada Serdar’la buldu¤u gollerle Avni
Aker’den 2-2’lik beraberli¤i ç›karmay› baflard›. 
Kupan›n ilk haftas›n› flokla geçiren Befliktafl, cezas›
nedeniyle Antalya’daki Mardan Stad›’nda oynad›¤› Konya
Torku fiekerspor maç›nda adeta kâbus gördü. 
10. dakikada Aurelio, 40. dakikada Guti ve 59. dakikada
Fink’in golleriyle 3-0’l›k skor konforunu yakalayan
Befliktafl, 74. dakikada Hasan ve 82. dakikada Yusuf’tan
yedi¤i gollerle ne oldu¤unu flafl›rd›. 
Ancak maçta baflka gol olmay›nca siyah-beyazl›lar, ikinci
maçlar›ndan galibiyetle ayr›ld›. Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor, grubun iki favorisiyle de oynad› ve bu iki
maçtan 4 puan ç›kartarak zirvede yer ald›. Erol Azg›n’›n

talebeleri, evlerinde Konya Torku fieker ve
deplasmanda Manisaspor’la oynayacak.
Befliktafl ile Trabzonspor’un 26 Ocak günü
‹stanbul’da oynayacaklar› maç, adeta bir erken
final niteli¤ini tafl›yacak ve hangi tak›m›n
kupada yoluna devam edece¤i sorusuna da
büyük ölçüde cevap verecek. Bu arada 3 puanl›
Konya Torku fiekerspor’u da henüz 1 maç
oynam›fl Manisaspor’u da unutmamak
gerekiyor.

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Gaziantep B.B. 2 1 1 0 3 2 4 
Konya Torku fieker 2 1 0 1 4 4 3 
Befliktafl 2 1 0 1 3 3 3 
Trabzonspor 1 0 1 0 2 2 1 
Manisaspor 1 0 0 1 1 2 0

Oynanan Maçlar
K. Torku fieker-Manisaspor: 2-1
Gaziantep B.B.-Befliktafl: 1-0
Trabzonspor-Gaziantep B.B: 2-2 
Befliktafl-Konya Torku fieker: 3-2

Kalan Maçlar
12.01.2011
Kas›mpafla-K›r›khanspor
B. Belediyespor-Karfl›yaka
16.01.2011
Bursaspor-B. Belediyespor
Karfl›yaka-Kas›mpafla
26.01.2011
K›r›khanspor-Karfl›yaka
Kas›mpafla-Bursaspor

B GrubuB Grubu

C GrubuC Grubu

çekti¤i kadar hiç kimseden çekmedi desek
yeridir. Gruptaki ilk maç›nda renktafl›
Ankaragücü’ne deplasmanda 4-2 yenilen
Fenerbahçe, ikinci müsabakas›nda ise bir baflka
renktafl› Bucaspor’a evinde boyun e¤di. fiükrü
Saraco¤lu Stad›’ndaki gol düellosunda 
10. dakikada Musa, 43. dakikada Sercan ve 
65. dakikada Manucho’nun golleri Bucaspor’a
3-2’lik üstünlü¤ü getirirken, 15’te Semih ve
48’de Lugano’nun golleri Fenerbahçe’nin puan
almas›na yetmedi. Grubun di¤er maç› ise bir
Baflkent derbisiydi. 19 May›s Stad›’ndaki maçta
44. dakikada Sapara ile öne geçen
Ankaragücü’ne Gençlerbirli¤i 61. dakikada
Oktay’la cevap verdi ve 90 dakika 1-1 sona
erdi. Yeni Malatyaspor ise haftay› bay geçti.
Spor Toto Süper Lig’de küme düflme hatt›nda
ç›rp›nan Bucaspor, Ziraat Türkiye Kupas›’nda 
6 puanla gurubun zirvesinde yer al›yor. ‹zmir’in
sar›-lacivertlileri evlerinde Gençlerbirli¤i,
deplasmanda da Ankaragücü ile karfl› karfl›ya
gelecek ve belki bir beraberlik bile onlar›n

çeyrek finale
ç›kmas›na yetecek.
Son s›rada yer alan
Fenerbahçe’nin ise
kalan maçlar› deplasmanda Yeni
Malatyaspor ve içeride
Gençlerbirli¤i ile. Ancak bu iki
maç› kazanmak bile Fenerbahçe’yi
çeyrek finale tafl›mayabilir. 
Çünkü flimdiden 4 puan› bulunan
Ankaragücü’nün Bucaspor ve Yeni
Malatyaspor karfl›laflmalar›ndan bir
galibiyet ç›karmas›, onlar› 7 puana
tafl›yacak.

çeyrek finali görmesi için en
az›ndan 1 galibiyete daha
ihtiyac› var. Belediyespor,
Bursaspor d›fl›nda evinde
Karfl›yaka ile oynayacak.
Kas›mpafla ise iç sahada

K›r›khanspor ve Bursaspor’u
a¤›rlayacak, Karfl›yaka
deplasman›na ç›kacak. Öyle
görünüyor ki bu üç tak›m
aras›ndaki çekiflme son maça
kadar devam edecek.



oynad›ktan sonra Samet Aybaba döneminde 
A tak›ma yükseldim. En son Ertu¤rul Hoca beni
A tak›mla maçlara ç›kartt›. Orada da iyi bir
süreç yakalad›m.  
▼fiu an Bursa senin evin gibi tabii ki. ‹lk
zamanlar buraya al›flmakta zorluk çektin mi?
▲Tabii çektim. fiuradan belli zaten. Buraya
geldi¤imde lise birinci s›n›f ö¤rencisiydim ve
s›n›fta kald›m. Arkadafll›k ortam› önemli. Yeni
bir yere geliyorsun. ‹nsan›n herkesle kafas› pek
uymuyor. Arkadafll›k kurmakta zorlan›yorsunuz.
Ama art›k al›flt›m. fiu an ‹zmir’e gitmek
istemiyorum. Daha önce her ay 1 günlük izinde
bile gitmek istiyordum. fiu anda içimden
gelmiyor gitmek. Bursa, maneviyat› çok yüksek
bir yer. Burada can›m s›k›lm›yor. Ailemi de
buraya getirdim. Çok iyi yafl›yoruz burada.
Liseyi bitirdim. Üniversite s›nav›na girecektim
geçen y›l. Ancak s›nav günü Gençlerbirli¤i
maç›na denk gelince giremedim. Üniversiteyi
bitirip antrenör olmay›
çok istiyorum.
▼Bursaspor altyap›s›n›n
son meyvelerindensin.
A tak›m kadrosunu
zorlayacak yeni isimler
var m›?
▲Evet var. Ancak
öncelikle çok
çal›flmalar› lâz›m.
Benim A tak›ma

ç›kmam bir sezon
gecikmiflti. O

zaman fizik ve
mantalite

olarak
yeterli

de¤ildim.
fiu an ‹lhan
Depe var.
Baya¤› süratli ve
yetenekli bir
arkadafl›m.
Abdulmuttalip ve
Tahacan var. ‹leride 
A tak›ma çok yararl›
olacaklar›na
inan›yorum. 
▼Bursaspor altyap›s›na
bakt›¤›m›zda, ço¤unlukla hücum oyuncular›
yetifltiren bir çizgisi var. Sen bunu neye
ba¤l›yorsun?
▲Bizim altyap›daki hocalar›m›z, Y›lmaz Burul
baflta olmak üzere süratli oyuncular› çok
be¤eniyor. Bir futbolcuda çabukluk oldu¤u
zaman, di¤er özelliklerini gelifltirebiliyor. 
Ama çabuklu¤unu gelifltiremez. Beni de zaten 
o ald›rm›flt› Bursaspor’a. Süratliyim diye. fiimdi
hücum oyuncular›nda sürate bak›yorlar. Yani
oyun zekâs›, orta, flut olsun, bunlar› zaten
gelifltirebilir bir futbolcu. 

fiampiyonluk maç›nda bile oynad›m

▼Bursaspor geçen sezon flampiyonlu¤a
giderken A tak›mda flans buldun. Bu çok s›k
rastlanan bir durum de¤il. Çünkü tak›m hedefe
koflarken genellikle genç oyuncular
düflünülmez. Bu konuda neler söylersin?

▲Bu konuda ilk önce Ertu¤rul Hocama çok
teflekkür etmek istiyorum. Bana çok güvenip,
geçen sezon Befliktafl’la oynad›¤›m›z
flampiyonluk maç›nda bile oynatt›. Hocan›n
burada çok büyük faktörü var. Bana güvenmesi,
flans vermesi. Çok fley borçluyum ona.
Hayallerimi gerçeklefltirdi. fiu an hocam›n ne
düflündü¤ünü bilmiyorum, ama ben ona çok
fley borçluyum. fiampiyonluk maç›nda, t›kl›m
t›kl›m dolu statta genç oyuncusunu oynat›yor.
Belki de yapaca¤›m›z en ufak bir hata bizi
flampiyonluktan edecekti. O maçta bile oynatt›
beni. 20 dakika falan oynad›m. Bize baba
flefkatiyle yaklafl›yor. Bunu yaflamak lâz›m.
Onunla çal›flmak lâz›m. Herkesi çok seviyor,
hak edeni oynat›yor. Onu babam gibi
seviyorum. 
▼Ümit Milli Tak›m’da da oynuyorsun. Tak›mda
yeni bir kadro var. Yeni ekip baflar›l› olabilir
mi, Millî Tak›m’daki havay› nas›l görüyorsun?

▲Ümit Millî Tak›m’da flu an Süper Lig’de
oynayan gençlerin ço¤u forma giyiyor. Çok
yetenekli, üst düzey futbolcular var. Yeni bir
yap›lanmaya girdi¤imiz için istenmeyen
sonuçlar al›nabiliyor. Çünkü baya¤› zorlu
maçlar oynuyoruz. Raflit Hocam›z bize,
“Geliflmeniz ve tak›m›n oturmas› için zorlu
maçlar oynay›p kendimizi tartmam›z lâz›m”
diyor. Çok yetenekli futbolcular var. Tak›m
de¤iflmedi¤i sürece, çok baflar›l› olaca¤›m›za
inan›yorum. A Millî Tak›m’a da çok say›da
oyuncu gidece¤ini zannediyorum. 
▼Kendi mevkiinde dünyada en be¤endi¤in
oyuncu kim?
▲fiöyle özetleyeyim. Önce a¤abeyimi örnek
al›yorum. A¤abeyim Tunay Haktan Odabafl›
daha önce Göztepe’de oynuyordu. Benim
oynad›¤›m mevkide. Ancak talihsiz bir sakatl›k
geçirdi. fiimdi amatör olarak futbola devam
ediyor. Benden daha iyi futbolcuydu. Benden

daha süratliydi. Tam
parlayaca¤› dönemde
sakatland›. 1 sene
kadar oynamad›. 
O yüzden a¤abeyimi
örnek al›yorum.
Dünyada Cristiano
Ronaldo’yu çok
be¤eniyorum. Onun
gibi olmak istiyorum,
ama çok çal›flmak
lâz›m.   
▼Türkiye’de en
be¤endi¤in oyuncular
kimler?
▲Kendi mevkiimde
Volkan a¤abey (fien).
Türkiye’nin flu an en
iyi ve tek sa¤ aç›¤›
bence. Genel
anlamda da Emre
Belözo¤lu’nu
be¤eniyorum. Savaflç›
ruhu hofluma gidiyor. 
▼Bu sezon
Bursaspor‘un
flampiyonluk flans›n›
nas›l görüyorsun?
▲‹lk yar› itibariyle ligi
ikinci s›rada bitirdik
zaten. Geçen
sezondaki gibi devam
edersek yine

flampiyon olabiliriz. Çünkü Trabzonspor’un
zorlanaca¤›n› düflünüyorum. Tüm derbilerini
içeride oynad›. D›flar›da oynayaca¤› maçlar›
var. Uzun zamand›r flampiyon olam›yorlar.
Onun da stresini kald›rabilecekler mi,
bilmiyorum. Biz tak›m olarak çok iyi gidiyoruz.
Çok iyi kaynaflt›k. fiampiyonluk havas›nday›z.
fiu an üç büyüklerin hepsinden iyiyiz. 
‹çeride kötü sonuçlar ald›k, ama baya¤› iyi
durumday›z. O yüzden en kötü ihtimalle
sezonu ilk üç içinde bitiririz. 
▼Zaman zaman A2 Ligi’nde de oynuyorsun. 
Bu ligin statüsünde bu sezon önemli
de¤ifliklikler yap›ld›. Bunlar lige nas›l yans›d›?
▲Yukar›da oynayanlar›n afla¤›da da oynamas›
çok iyi bir fley. Bursaspor’da küçük yafl
gruplar›n› geliflimlerini sa¤las›nlar diye bu ligde
oynat›yorlar. Güzel bir uygulama bence.
Kondisyon aç›s›ndan büyük faydas› oluyor 
A2 Ligi’nin. Resmi maç olmas› da önemli tabii.

▼Küçük yafllarda Bursa’ya geldin. Basamaklar› teker teker
ç›kararak A tak›ma kadar yükseldin. Kendinden bahseder misin?
▲1991, ‹zmir Konak do¤umluyum. 4 çocuklu ailenin en
küçü¤üyüm. 2005 y›l›nda Bursaspor’a transfer oldum. Futbola
Göztepe Spor Okulu’nda bafllad›m. 3-4 ay sonra Balçovaspor’da
lisans ç›kard›m. Yani ilk kulübüm Balçovaspor. Orada forvet
oynuyordum. 70’e yak›n gol atm›flt›m. Daha sonra Ege Karmas›
formas›yla Bursa’da, Bursa Karmas› ile karfl›laflt›k. Orada hocalar›m
beni be¤enmifller. Balçovaspor’da lisans›m yeni ç›kt›¤› için bedel
ödemeden, küçük bir ücretle Bursaspor’a transfer oldum. Altyap›da

Bursaspor’un altyap›s›ndan yetifltirdi¤i genç
oyuncular›n A tak›mdaki son temsilcisi.
Geçti¤imiz sezondan itibaren Ertu¤rul

Sa¤lam’›n verdi¤i flanslar› çok iyi
de¤erlendirdi ve müthifl süratiyle,

“Türkiye’nin en iyisi” dedi¤i Volkan fien’in
alternatifi olmay› baflard›. Befliktafl’la oynanan

flampiyonluk maç›nda flans bulmas›,
yeteneklerine ve kalitesine ne kadar güven

duyuldu¤unun kan›t›. 

Erhan Tamiş
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Futbola Göztepe Spor Okulu’nda başladım. İlk lisansım
Balçovaspor’da çıktı. Orada forvet oynuyordum ve 70’e yakın
gol atmıştım. Ege Karması ile Bursaspor’a karşı oynarken
beğenildim ve Bursaspor’a transfer oldum. 

Bursa’ya geldiğimde lise birinci sınıf öğrencisiydim ve
başlangıçta oldukça zorlandım. Ama şimdi İzmir’e gitmek
istemiyorum. Bursa, maneviyatı çok yüksek bir yer. Ailemi de
buraya getirdim. Bursa’da çok iyi yaşıyoruz.

Altyapıda A takımda oynayabilecek yetenekte oyuncular var
ama öncelikle çok çalışmaları lâzım. İlhan Depe bayağı süratli
ve yetenekli bir arkadaşım. Abdulmuttalip ve Tahacan var.
İleride A takıma çok yararlı olacaklarına inanıyorum. 

Ertuğrul Hocaya çok şey borçluyum. Geçen sezon bana güvenip
Beşiktaş’la oynanan şampiyonluk maçında bile şans tanıdı.
Şampiyonluk maçında, tıklım tıklım dolu statta genç oyuncusunu
oynatıyor. Onu babam gibi seviyorum. 

Sa¤ kanattaki
rüzgâr
Sa¤ kanattaki
rüzgâr

Kendi mevkiimde Volkan Şen
ağabeyi beğeniyorum.

Türkiye’nin şu an en iyi ve tek
sağ açığı bence. Genel

anlamda da Emre
Belözoğlu’nu beğeniyorum.

Savaşçı ruhu hoşuma gidiyor. 

Geçen sezondaki gibi devam
edersek yine şampiyon

olabiliriz. Çünkü
Trabzonspor’un zorlanacağını

düşünüyorum. Şu an üç
büyüklerin hepsinden iyiyiz. 

O yüzden ligi en kötü ihtimalle
ilk üç içinde bitiririz.

Foto¤raflar: Orçun Olukçu

İsmail Haktan Odabaşıİsmail Haktan Odabaşı
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A
sl›nda bu sezon Bank Asya
1. Lig’de eskiye göre
heyecan›n biraz azalaca¤›n›

düflünüyorduk. Lig 17 tak›mdan
oluflmufltu. Art›k her hafta 9 yerine
8 maç izlenecekti. Bu ligi özel
olarak takip edenler için bir maç
eksiklik, önemli bir kay›p. Fakat
tahminlerimiz tutmad›. Her hafta
oynanan 8 maç, büyük bir
heyecan yaflanmas›na yetti. 
Puan durumunda da tak›mlar›n
birbirlerine bu kadar yak›n olmas›,
al›fl›k olmad›¤›m›z bir durum.
Geçen sezon Karabükspor devreyi
37 puanla kapat›rken, 7. s›radaki
Boluspor ile puan fark› 12’ydi. Bir
önceki sezon devreyi lider kapatan
tak›m Manisaspor’du. Onlar da 
7. s›rada bulunan Kartalspor’a 
10 puan fark atm›flt›. Bu sezon ise
lider Denizlispor ile 7. Erciyesspor
aras›ndaki puan fark› sadece 3.
Sezonun ilk yar›s› Adana’da,
Adanaspor-Mersin ‹dman Yurdu
derbisiyle bafllad›. ‹lk hafta, üç
maç golsüz berabere bitti ve 8
maçta 10 gol at›ld›. Bu durum,
golsüz bir sezon beklentisi do¤ursa
da ilerleyen haftalarda goller
ya¤maya bafllad›. 136 maçta 285
gol at›ld›. Maç bafl›na 2.10’luk bir
ortalama yakaland›. 

Denizlispor

Süper Lig’de geçen uzun y›llardan
sonra Bank Asya 1. Lig’e geri
dönen Denizlispor, sezona Süper
Lig tecrübesinin etkisiyle f›rt›na
gibi bafllad›. 12 hafta boyunca
yenilmeyen, 21 gol atan ve 9 gol
yiyen yeflil-siyahl›lar, 13. haftada
ilk yenilgisini ald›. Ligin son
s›ras›ndaki Diyarbak›rspor’a
ma¤lup olan Ege temsilcisi, 
15. haftada ise liderli¤i kaybetti.
Hamza Hamzao¤lu bu kötü gidifl
esnas›nda 5 futbolcuyu kadro d›fl›
b›rakarak çözüm aray›fllar›na girdi.
Kötü geçen Aral›k ay›na ra¤men
Denizlispor, son hafta
Orduspor’dan ald›¤› 1 puanla
liderlik koltu¤una yeniden oturdu.
Yeflil-siyahl›lar istikrars›z bir ilk

yar› geçirmesine ra¤men hâlâ bu
ligin en güçlü tak›mlar›ndan biri.
Öne Ç›kan: Emin Alada¤
Tak›m›n 10 numaras› sezona f›rt›na
gibi bafllad›. Bütün maçlarda
oynad›, 6 gol att›. O gol at›nca
Denizlispor kazand›, sadece
Mu¤la’da oynanan maçta
Karfl›yaka ile berabere kald›lar. Son
haftalarda att›¤› tek gol de o oldu.
Bir anlamda Emin durunca
Denizlispor da durdu. 

Çaykur Rizespor

Geçen sezon küme düflmekten son
maçta kurtulan Karadeniz ekibi bu
sezona iyi bafllad›. Asl›nda geçen
sezona da iyi bafllam›flt›. Geçen

sezon da, bu sezon da ilk 6 haftay›
nama¤lup geçtiler. Daha ilginç bir
tesadüf ise sezonun ilk yenilgilerini
iki sezondur 7. haftadaki
Gaziantep BB maçlar›nda almalar›
oldu. Bu sene al›nan ma¤lubiyet,
geçen sezonun s›k›nt›l› günlerini
unutamayan taraftarlar› korkutsa da
Ümit Kay›han yönetimindeki tak›m
ilerleyen haftalarda düflüfl
yaflamadan zirve takibini sürdürdü.
Bu takibin mükâfat›n› 15. haftada
Adanaspor’u yenerek ç›kt›¤›
liderlik koltu¤uyla ald›. Ama son
iki hafta maç kazanamay›nca ilk
yar›y› ikinci s›rada noktalad›.
Öne Ç›kan: Ersin Güreler
Bank Asya 1. Lig’de ‹brahim
Üzülmez tarz› bir performans

sergiliyor. Yaflland›kça formay›
ondan kapmak zorlafl›yor. 
Sol bekte belki de ligin en iyisi. 
32 yafl›ndaki futbolcu 2 sezon
önce Diyarbak›rspor formas›yla, 
3 sezon önce Eskiflehirspor ile
Süper Lig’e ç›kma sevinci
yaflam›flt›. Bu sezon da Rizespor’un
güvendi¤i isimlerden biri.

Orduspor

“Mor Menekfleler” sezona çok
formda girmiflti. Oynad›klar›
tempolu futbolla haftalar boyunca
yenilmediler. Tek s›k›nt›lar›,
girdikleri say›s›z gol f›rsat›ndan çok
az sonuçla ç›kmalar›yd›. Özellikle
Gaziantep deplasman›nda kaçan 

2 puan›n sebebi, gol vurufllar›ndaki
beceriksizlikti. Altay karfl›s›nda ise
ilk ma¤lubiyetlerini ald›lar. Bu
maçtan sonra istikrars›z bir görüntü
çizen Orduspor, her fleye ra¤men
zirve yar›fl›ndan uzaklaflmad›.
Öne Ç›kan: Müslüm Yelken
Orduspor’un kalbi, ruhu, her fleyi.
Henüz 22 yafl›nda. Altyap›dan ç›kt›
ve tak›m›n en önemli ismi oldu. 
‹ki sezondur devaml› oynuyor ve
bu süre içinde görev yapmad›¤›
mevki kalmad›. Daha çok sa¤
tarafta kullan›l›yor. Buna ra¤men
tak›m›n en golcü ismi. Bu sezon da
5 golü var.

Samsunspor

Uzun y›llard›r Bank Asya 1. Lig’de
küme düflmeme mücadelesi veren
Samsunspor, bu sezon zirve
yar›fl›na dâhil oldu. Oktay
Delibalta, Turgut Do¤an fiahin gibi
y›ld›zlar›n› Süper Lig’e u¤urlayan
Karadeniz tak›m›, yepyeni
kadrosuyla golcü bir ekip kimli¤ine
büründü. ‹ki yabanc›s› Agbetu ve
Zenke, kendilerine ait bir hayran
kitlesi yarat›rken, tak›m› da zirveye
tafl›d›. Toplam 9 gole ulaflan

ikilinin gol att›¤› maçlarda
Samsunspor sadece yar›da kalan
ve daha sonra tamamlanan Mersin
‹dman Yurdu karfl›laflmas›n›
beraberlikle tamamlad›. Özellikle
16. hafta maç›nda ligin en dirençli
savunmalar›ndan birine sahip
Gaziantep BB Spor’a 4 gol atarak
gövde gösterisi yapan Samsunspor,
son hafta Rize’den çok de¤erli bir
3 puanla döndü ve ilk yar›y› güzel
noktalad›. Samsunsporlular hasret
kald›klar› flampiyonluk heyecan›n›
iyiden iyiye hissetmeye bafllad›.
Öne Ç›kan: Simon Zenke
Güçlü, golcü, h›zl›. Samsunspor
taraftar› kendi Emenike’sini buldu.
Samsun’a k›sa süre içinde uyum
sa¤lad› ve gollerini s›ralad›. 
Fransa Ligi geçmifliyle Bank Asya
1.Lig’de fark yarat›yor.

Boluspor

Ligin flampiyon teknik
adamlar›ndan Levent Erifl’i tak›m›n
bafl›na getiren Boluspor, istikrars›z
sonuçlar›yla taraftarlar›n›n
beklentilerini karfl›layamad›. 
Alt s›ralarda yer alan Giresunspor,
Altay, Diyarbak›rspor, Akhisarspor

gibi tak›mlara puan
kapt›rd›lar. At›lan 30
golle ligin en golcü
tak›m› olarak dikkat
çekmelerine ra¤men
ligin Güngören
Belediyespor’dan
sonra en çok yiyen
tak›m› onlar. 
Son hafta ‹stanbul’da
al›nan 3 puan tekrar
zirveye
yaklaflmalar›na
neden oldu.
Öne Ç›kan: 
Ferhat Kiraz
‹ki sezon önce
Karfl›yaka’n›n en
önemli ismiydi ve
henüz 19
yafl›ndayd›. 
Play-Off finalinin 2.
dakikas›nda att›¤› gol
Karfl›yaka için yeterli
olmam›flt›. Geçen
sezon devre aras›nda
Hacettepe’ye kat›ld›
ve bu sefer de küme
düflme üzüntüsü
yaflad›. ‹ki sezondur
ligin hüsranlar›n›
yaflayan tak›mlar›nda
oynayan Ferhat, bu
kez Boluspor’la
flampiyonluk
yaflamak istiyor ve
bu iste¤ini de att›¤› 
6 golle kan›tl›yor.

Tavflanl› Linyitspor 

Sezonun en büyük sürprizlerinden
biri. Sezonu alt s›ralarda geçirece¤i
tahmin edilen Kütahya temsilcisi,
ald›¤› puanlarla kendini Play-Off
yar›fl›n›n içinde buldu. Lige biraz
bocalayarak bafllayan tak›m, ilk 5
haftay› gol atamadan al›nan tek
puanla kapad›. Giresunspor’u
deplasmanda Mehmet Akyüz’ün
tek golüyle ma¤lup ederek ilk
galibiyetini elde ettikten sonra ise
ç›k›fl süreci bafllad›. Ekim, Kas›m
ve Aral›k’› kapsayan 3 ayl›k süreçte
sadece 2 defa ma¤lup oldular.
(Ekim bafl›nda Adanaspor ve Kas›m
ay›nda Denizlispor deplasmanlar›).
Kendi evlerinde hiç yenilmediler.
‹lk 10 s›ran›n en az gol atan tak›m›
oldular (14 gol), 8 maç› gol
yemeden bitirdiler. Geçen sezonun
bir baflka ilçe tak›m› Bucaspor’un
gerçeklefltirdi¤ini bu sezon da
Tavflanl› Linyitspor yapar m›? ‹kinci
yar›n›n bafllamas›n› beklemek için
önemli bir neden Tavflanl›. 
Bu arada, baflar›n›n mimar› olan,
kiflisel internet sitesinin giriflinde
“antrenör pedagojik sihirbazd›r,

cebinden her türlü
çözümü
ç›karabilmelidir”
yazan teknik direktör Mustafa
Akçay’›n ad›n› anmam›z gerekiyor.
Akçay, flapkadan tavflan ç›kartma
iflini Tavflanl›’da gerçeklefltirecek
gibi.
Öne Ç›kan: Mehmet Akyüz
Tavflanl› Linyitspor 16 maçta
sadece 14 gol atabilmesine ra¤men
Türk futboluna yeni bir hücumcu
kazand›rd›. Tak›m›n›n att›¤› 14
golün 7’sinde imzas› bulunan
Mehmet Akyüz, Tavflanl›
Linyitspor’un 1 golden fazla atan
tek futbolcusu olarak dikkat
çekiyor. Futbolcu tarlas›
Sakarya’dan yetiflen Mehmet
Akyüz, geçen sezon Hacettepe
formas›yla ilk defa Bank Asya 
1. Lig’de yer ald›, goller ise bu
sezona denk geldi.

Kayseri Erciyesspor

Ligin en çok berabere kalan tak›m›
olan Erciyesspor, buna ra¤men üst
s›ralarda yer almaya devam ediyor.
Bunun nedeni ilk yar› boyunca
sadece tek bir maç› puans›z
kapatmas›. Son oynad›¤› 10 maç›n
6 tanesinden 1-1’lik skorlarla
ayr›lan, son 10 maçta sadece 1 kez
kazanan Erciyesspor, buna ra¤men
liderin 3 puan gerisinde yer al›yor. 
Öne Ç›kan: Bikoko
Geçen sezonu sakatl›klarla geçiren
Bikoko’nun dönüflü muhteflem
oldu ve flimdiden 6 gole ulaflt›.
Kamerunlu futbolcu 2.5 sezonda
21 gol att› ve belki de en yüksek
say›s›na bu sezon ulaflacak.

Gaziantep BB Spor

Güneydo¤u Bölgesi’nin tak›m›
sezona pek iyi bafllayamad›. ‹lk
galibiyeti için Ekim ay›n› bekledi
ve 6. maç›nda Giresunspor’u
ma¤lup etti. Bu, mavi-beyazl›
ekibin ç›k›fl maç› oldu ve arka
arkaya oynad›klar› 6 maçta 16
puan toplayarak üst s›ralara
ilerledi. Mersin deplasman›ndan 
3 puanla döndükten sonra maç
kazanmakta zorlanan tak›m için
asl›nda k›sa bir düflüfl normal
say›labilirdi. Fiziksel mücadeleye
dayal› futbollar› sezon içinde bir
dönem aksayacakt›. Onlar için tek
sorun bu düflüflün ne kadar
sürece¤i. Yine de Kas›m ve Aral›k
aylar› boyunca sadece iki defa
(Boluspor ve Samsunspor
deplasmanlar›) yenildiler. Son hafta
Diyarbak›rspor’u yenerek ilk yar›y›
mutlu kapad›lar.
Öne Ç›kan: Serdar Deliktafl
Y›llard›r mücadele etti¤i 1. Lig’de
istikrarl› kadro yap›s› ve güçlü
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Rekabetin zirvesiRekabetin zirvesi
Bank Asya 1. Lig

Kutay Ersöz

Bank Asya 1. Lig 2010-2011 sezonu müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Yaz döneminde başlamasını merakla
beklediğimiz lig, dört ayı sonlandırdı ve yolun yarısını geçti. Bu aydan sonra mücadele, heyecan, stres, coşku giderek

artmaya başlayacak. Ligin ikinci yarısına girmeden önce ilk yarının nasıl geçtiğini ve öne çıkanları hatırlayalım,
sezon arasından faydalanarak hafızaları tazeleyelim.



tak›mlara ters gelen futboluyla
dikkat çeken Gaziantep temsilcisi,
her zaman tak›m olgusunu ön
plana ç›karm›fl ve “tak›m›n y›ld›z›”
etiketli futbolculara sahip
olmam›flt›. Bu sezon ise ilk defa
tak›m›n özel bir y›ld›z› oldu.
Serdar Deliktafl att›¤› 10 golle tüm
dikkatleri üzerine çekti. 10 golün
9’unu üst üste oynad›¤› 6 maçta
atan Serdar, bir dönem 5 maç
suskun kald›, bu dönemde
Gaziantep BB Spor da sadece 
1 gol atabildi.

Mersin ‹dman Yurdu

‹lk devrenin en flanss›z tak›m›
unvan›n› tart›flmas›z elinde
bulunduran tak›m, Mersin ‹dman
Yurdu. Akdeniz ekibi, sezona
Yüksel Yeflilova ile bafllad›.
Samsunspor deplasman›nda Yüksel
Yeflilova, a¤abeyi taraf›ndan
b›çakland›. Futbolculardan Mustafa
Ayd›n ise ‹zmir dönüflü trafik
kazas› geçirdi. Genç futbolcunun
niflanl›s› kazada hayat›n›
kaybederken, Mustafa Ayd›n uzun
süre yo¤un bak›mda kald›. Buna
ra¤men Mersin ‹dman Yurdu,
Nurullah Sa¤lam’›n da tak›m›n
bafl›yla geçmesiyle üst s›ralara
t›rmand›. Kas›m ay› içinde 4 maçta
al›nan 12 puanla bir anda ilk 6’n›n
içine girdiler. Süper Lig patentli
futbolculara Bank Asya 1. Lig’in
tecrübeli futbolcular›n› dâhil eden
k›rm›z›-lacivertliler, Avrupa kupas›
tecrübesi bulunan teknik
direktörleriyle Süper Lig hedefine
do¤ru yürümeye bafllad›.
Öne Ç›kan: Veysel K›l›ç
Birçok tecrübeli ismin aras›ndan
sivrilen genç futbolcu Veysel, bu
sezon ilk defa Bank Asya 1. Lig’de

oynuyor. 23 yafl›ndaki futbolcu iki
sezon önce Akdeniz ekibi Bank
Asya 1. Lig’e ç›karken tak›ma katk›
sa¤lam›fl, geçen sezonu ise bofl
geçirmiflti. Nurullah Sa¤lam’›n
gelmesinden sonra tak›ma daha s›k
girmeye bafllad›. 

Karfl›yaka

Son iki sezonun Play-Off ma¤lubu
Karfl›yaka bu sezona istedi¤i gibi
bafllayamad›. Geçen sezonun
ortas›nda göreve getirilen Erdo¤an
Ar›ca, 2010-11 sezonunda sadece
iki maç görebildi. 3. haftada
tak›m›n bafl›nda yer alan isim ise
Kemal K›l›ç oldu. Kemal K›l›ç
geçen sezona Bucaspor ile
bafllam›fl ve sezon içinde ald›¤› ani
bir kararla Adanaspor’un bafl›na
geçmiflti. Eski tak›m› Bucaspor,
Süper Lig’e ilk ikide ç›karken,
Adanaspor, Bucaspor ile ayn›
puan› toplamas›na ra¤men 
Play-Off oynamak için ‹stanbul’un
yolunu tutmufltu. Kemal K›l›ç, bu
sezonun içinde de tak›m de¤ifltirdi
ve ‹zmir’e geri döndü. 
K›l›ç-Karfl›yaka birlikteli¤inin ilk
yar› itibariyle pek olumlu
yans›mad›¤›n› görüyoruz. Transfer
dönemini hareketli geçiren Kaf Kaf,
buna ra¤men istediklerini henüz
alamad›. 19 puanla 10. s›rada
bulunan tak›m›n en büyük s›k›nt›s›
‹zmir’de maç kazanamamak. 
‹ç sahada sadece 1 maç kazanmas›
ve Süper Lig kalitesindeki
taraftar›ndan faydalanamamas›
oldukça düflündürücü.
Öne Ç›kan: Tiago
Tiago’yu bu ligi yak›ndan
tan›yanlar iyi bilir. ‹ki sezon
boyunca Altay’da dikkat çeken
Brezilyal›, Karfl›yaka ile zirve

noktas›na ulaflt›. ‹ki sezonu
s›ras›yla 8 ve 9 golle tamamlam›flt›.
Bu sezon ise flimdiden 6 lig golüne
ulaflt›. Buna ilave olarak 2 golü de
Türkiye Kupas›’nda kaydetti ve
Karfl›yaka’y› grup aflamas›na tafl›d›.
Bir di¤er ilginç nokta ise Tiago’nun
Kartalspor maç›nda att›¤› gol
d›fl›nda tüm gollerini Karfl›yaka
ma¤lup durumdayken veya maç
berabereyken kaydetmifl olmas›.

Adanaspor

Turuncu-beyazl› tak›m geçen
sezon son haftaya kadar Süper Lig
iddias›n› sürdürdü ama Bucaspor’a
Adana’da kaybetti¤i maç›n
etkisiyle ilk iki f›rsat›n› kaç›rd›.
Devam›nda oynanan Play-Off’ta
da beklenen olmad›. Sezona
Kemal K›l›ç’la bafllayan
Adanaspor, 2. haftada K›l›ç’›n
ayr›lmas›yla flok yaflad›. 
Bu flok ilk yar› boyunca istikrar›n
sa¤lanamamas› sonucunu do¤urdu.
Buna transfer döneminde kadroya
dâhil edilen Efecan, Özgürcan,
Ahmet Dursun, Kemal Aslan gibi
futbolcular›n bekleneni
verememesi de eklenince,
Adanaspor istedi¤i bafllang›c›
yapamad›. ‹lk yar› boyunca üç
farkl› teknik adamla çal›flan

turuncu-beyazl›lar, son olarak
Osman Özdemir’in gelmesiyle
biraz daha iyi sonuçlar alsa da
hâlâ beklenen seviyede de¤il.
Öne Ç›kan: Mbilia Etame
Kamerunlu futbolcu yine Çukurova
tak›m›n›n en gözde
oyuncular›ndan. 14 maçta 7 gol
att›. ‹kinci yar›da 4 gol daha atarsa
Türkiye’ye geldi¤inden beri en çok
gol att›¤› sezonu geçirmifl olacak.

Akhisar Belediyespor 

T›pk› Tavflanl› Linyitspor gibi ligin
bir di¤er yeni tak›m› gösterdi¤i
performansla flafl›rtt›. Tavflanl›
kadar üst s›ralara ç›kamam›fl olsa
bile Manisa temsilcisi de ald›¤›
sürpriz puanlarla “kesin düfler”
diyen otoriteleri flaflk›na u¤ratt›.
Lige 4 beraberlik ve 
3 ma¤lubiyetle bafllayan Akhisar,
ilk galibiyeti için Giresunspor
maç›n› bekledi. Son haftalarda 
3 kritik maç kazanarak düflme
hatt›n›n üzerine ç›kan 
sar›-yeflilliler, ikinci yar›da daha
dikkatli olmak zorunda.
Öne Ç›kan: Murat Gürbüzerol
15 maç oynay›p 4 gol atan 22
yafl›ndaki Murat Gürbüzerol
tak›m›n en önemli kozu olarak
dikkat çekiyor.
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Altay

Bank Asya 1. Lig’in kaybedeni
Altay, bu sezon yar›fltan erken
koptu. Y›llard›r Play-Off’a kalan ve
her Play-Off seferinden üzgün
dönen siyah-beyazl›lar transfer
sezonunda kadroda revizyona gitti.
Tak›m kaptanlar›ndan biri olan
Onur, forvette gol yükünü çeken
fiehmus, genç y›ld›z Musa Ça¤›ran,
yabanc› y›ld›zlar Tiago ve Molina,
savunmac›lar Mehmet Budak,
Ercan Ünal ve Mesut Çaytemel,
kaleciler K›l›çarslan ve Soner
tak›mdan ayr›lan isimlerin
baz›lar›yd›. Bu oyuncular geçen
sezon tak›m›n iskeletini
oluflturuyordu. Yeni bir kadro
kurman›n s›k›nt›lar›yla karfl›laflan
siyah-beyazl›lar ilk 6 haftada
sadece derbi maç›nda Karfl›yaka’y›
yenebildi. Bu süreçte teknik
direktör de¤iflikli¤ine gidildi ve
tak›m›n bafl›na Coflkun
Demirbakan getirildi.
Demirbakan’›n tak›m› Ordu’dan 3
puanla dönünce taraftarlar yeniden
umutland› ama biri ‹zmir’de
Güngören’e olmak üzere al›nan iki
ma¤lubiyet karamsar havay› geri
getirdi. ‹stikrars›z gidiflini sürdüren
siyah-beyazl›lar için devre aras›
ilaç olacak gibi gözüküyor.
Öne Ç›kan: Cenk Ahmet Akk›l›ç
Genç futbolcu daha önceki
sezonlarda ofansif özellikleriyle

dikkat çekiyordu. Bu sezon sa¤ bek
oynamaya bafllad›. Buna ra¤men
yeni yerini yad›rgamad› ve tak›m›n
ayakta kalan isimlerinden biri
oldu.

Güngören Belediyespor

‹ki sezon önce Bank Asya 
1. Lig’deki ilk deneyimini geçiren
ve dramatik maçlar sonunda lige
veda eden ‹stanbul ekibi Güngören
Belediyespor, bir sezonluk aradan
sonra Bank Asya 1. Lig’e geri
döndü. Güngören de birçok tak›m
gibi ilk galibiyeti için Giresunspor
maç›n› bekledi. Zaman zaman
baflar›l› sonuçlar alarak (Altay ve
Samsunspor galibiyetleri) tehlike
hatt›n›n hemen üzerine ç›kan
bordo-beyazl›lar yine de küme
düfltükleri sezonun ilk yar›s›n›
arat›yor. O sezon ilk yar›da ilk 10
s›ra içine ç›kan tak›m›n düflüflü
ikinci yar›da bafllam›flt›. Belki bu
sefer yavafl ve emin ad›mlarla
ilerlemek ‹stanbul ekibini ligde
tutacakt›r.
Öne Ç›kan: Mustafa Ün
Dar kadronun en fazla oynayan
futbolcusu. 2004 y›l›ndan beri
tak›mda. Kulübün havas›n› en iyi
bilenlerden. ‹ki flampiyonluk, bir
de küme düflme yaflad›. Bu sezon
da tak›ma katk› sa¤lamaya devam
ediyor.

Giresunspor

Sezonun en büyük hayal
k›r›klar›ndan biri, belki de en
büyü¤ü Giresunspor. Güçlü bir
kadroyla üst s›ralar› hedefleyen
Çotanaklar bir türlü istedi¤i
sonuçlar› alamad›. Sezona
Boluspor galibiyetiyle bafllamak
camiaya umut saçsa da, ilk 4
haftada al›nan 2 galibiyetin
üzerine ekstra puanlar konulamad›.
9 hafta boyunca kazanamayan,
sadece 1 kez Diyarbak›rspor ile
berabere kalan Giresunspor’un
galibiyet hasretini lider Denizlispor
karfl›s›nda dindirip rakibini de
liderlikten etmesi ilk yar›n›n en
flafl›rt›c› sonuçlar›ndan birisiydi. 
9 haftal›k maç kazanamama
döneminde 5 maç üst üste gol
atamayan tak›m, ilk yar› boyunca
10 gol kaydedebildi. Bu 10 golün
5’ine ad›n› yazd›ran Ümit
Tütünci’nin ise geçti¤imiz günlerde
tak›mdan ayr›lmas› asl›nda
Giresunspor’un saha içinden çok
saha d›fl›nda problem yaflad›¤›n›n
bir kan›t› olarak dikkat çekiyor.
Öne Ç›kan: fienol Demirci
Eskisi kadar olmasa da yine
Giresunspor’un her fleyi. Tak›m›n
iki sezondur en iyi futbolcusu. 
En isteklisi, en çal›flkan›. Taraftarlar
onu seviyor, o da bu sevgiyi hak
ediyor.

Kartalspor

‹stanbul tak›m›
sadece Bank
Asya 1. Lig’in
de¤il Türkiye
Ligleri’nin en
ilginç
performans›na
imza att›. Puan
durumundan 
16. s›rada
bulunmas›na
ra¤men ligin en
az gol yiyen
ikinci tak›m›
Kartalspor. Tak›m
12 gol yerken,
lider Denizlispor
kalesinde 14 gol
gördü. Buna
ra¤men
Kartalspor küme
düflme hatt›nda
yer al›yor. Bunun
ilk sebebi ise
at›lamayan
goller. ‹stanbul
temsilcisi 16
maçta sadece 
4 gol atabildi.
‹flin daha ilginç
noktas› da
burada ortaya
ç›k›yor. Gol

yollar›nda büyük s›k›nt› çeken
Kartalspor, att›¤› 4 golü de
deplasmanda kaydetti. Geçen
sezon May›s ay›nda oynanan
Samsunspor maç›ndan beri kendi
taraftar› önünde gol sevinci
yaflayamad›. Kartalspor bu
özelli¤iyle ligde alt s›ralara do¤ru
gerilerken, sporseverlerin ilgisini
çekerek popülerleflmeye de
bafllad›. Son haftalarda Bank Asya
1. Lig’de maç sonucu en çok
merak edilen tak›mlardan biri
Kartalspor oldu.
Öne Ç›kan: Kaya Tarakç›
Kartalspor için baflar›l› bir isim
bulmak zor. Fakat ligin en az gol
yiyen tak›m›n›n kalecisinin
görevini yapt›¤›n› söylemek hata
olmaz. Birkaç maçta tak›m›na 
1 puan kazand›ran Kaya,
Kartalspor tribününün güvendi¤i
tek isim.

Diyarbak›rspor

‹ki sezon önce Bank Asya 1. Lig’de
bir peri masal›na imza atan ve
k›s›tl› flartlara ra¤men güçlü
rakiplerini geçip Süper Lig’e
yükselen Diyarbak›rspor, bu sezon
TFF 2. Lig’e düflmemek için
çabal›yor. Diyarbak›rspor’un tak›m
olarak hikâyesi Kocaelispor’a çok
benziyor. Kimsenin flans vermedi¤i
bir sezonu, maddi yetersizliklere
ra¤men üst s›rada tamamlay›p
Süper Lig’e ç›kmak, ard›ndan Bank
Asya 1. Lig’e geri dönmek ve ligin
son s›ras›na yerleflmek. 
Yeflil-k›rm›z›l›lar lige oldukça kötü
bafllasa da son haftalarda biraz
toparlan›r gibi oldu. Son 5
maç›nda 2 beraberlik, 1 galibiyet
elde etti ve çok önemli 5 puan›
hanesine yazd›rd›. Üstelik elde
edilen tek galibiyet, lider
Denizlispor’a karfl› deplasmanda
al›nd›. Diyarbak›rspor bölgenin en
önemli kulüplerinden biri. Bank
Asya 1. Lig’de ilk ikiye girilen
sezonda taraftarlar tak›mlar›na
sahip ç›km›fl ve birçok maçta
Diyarbak›r Atatürk Stad› sezon
rekoru k›rm›flt›. Bu sezon ise
Atatürk Stad›’n›n zemininde
yaflanan bozukluk nedeniyle tak›m
baz› maçlar›n› flehir d›fl›nda
oynamak zorunda kald›. ‹kinci
yar›da maçlar›n› Diyarbak›r’da
oynayacak olan yeflil-k›rm›z›l›lar›n
ligde kalmas› için en çok
güvenece¤i etkenlerin bafl›nda
taraftar› gelecek.
Öne Ç›kan: Engin Öztonga
Diyarbak›rspor’un son baflar›s›nda
tak›mda bulunan Engin, kötü
günde Diyarbak›r’a geri döndü.
Hem sahada futbolunu oynayan
hem de saha d›fl›nda tak›m›
toparlamaya çal›flan tecrübeli
futbolcu, herkesin takdirini
kazan›yor. 
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K
amuoyunda hakemlerin nas›l
bir dönem geçirdi¤i
tart›fl›ld›¤›nda, genellikle

birkaç özel durum hat›rlanarak
sübjektif de¤erlendirmeler yap›l›r.
Bu özel durumlar kamuoyunda
çok tart›fl›lm›fl veya
de¤erlendirmeyi yapan kiflinin
dikkatine tak›lm›fl hakem kararlar›
olabiliyor. 
MHK olarak de¤erlendirme
yapmam›z gerekti¤inde, en uygun
yöntemin, hakemleri daha önceki
sezonlardaki performanslar›yla
karfl›laflt›rmak oldu¤unu görüyoruz.
Bunu en objektif flekilde yapman›n
yolu da gözlemci notlar›n›
karfl›laflt›rmakt›r.
Gözlemci notlar›n›n standart
olmad›¤› söylenebilir. Ancak son 3
y›ld›r ayn› gözlemcilerin görev
yapt›¤› ve de¤erlendirme
yöntemlerinde bir de¤ifliklik
olmad›¤› dikkate al›nmal›d›r. Bir
baflka deyiflle, kullan›lan terazi
hatal› olabilir ama hepsi ayn›
teraziyle tart›l›yor diyebiliriz.
Gözlemci notlar›n›n ayn› zamanda
kamuoyunun de¤erlendirmesiyle
örtüfltü¤ü de söylenebilir. Haftal›k

not grafikleri
incelendi¤inde, gözlemci
notlar›n›n düflük oldu¤u
haftalarda kulüplerin de
fazla tepki gösterdi¤i,
kamuoyunun da bu
yönde yorum yapt›¤›
hat›rlanmaktad›r.
Son üç y›l›n ilk yar›
haftal›k not ortalamalar›
incelendi¤inde, her y›l
bir öncekine nazaran not
ortalamas›n›n yükseldi¤i
gözlenmektedir. 
Bunun nedenlerinden
biri, hakemlerin
deneyimlerinin artm›fl
olmas›d›r. Son üç y›lda
profesyonel liglerde
görev yapan hakem
kadrolar›nda çok az
de¤ifliklik olmufltur.

Hakem
say›s›n›n

makul seviyede olmas› ve eskiye
oranla daha çok maça ç›kmalar›
nedeniyle deneyimleri artm›flt›r.
Hakemlerin deneyimleri üç y›l
öncesiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda,
yaklafl›k iki kat artarak 64.4’e
ulaflm›flt›r. Bu say›n›n ideali 90-95
aras›d›r. Sistemdeki ve
kadrolardaki istikrar devam etti¤i
taktirde bu sezon sonunda 71.7,
2011-12 sezonu sonunda 86.2 ve
tam iki y›l sonra bu zamanlar 93.5
olacakt›r.
Ayn› kadro, ald›¤› yo¤un ve etkili
e¤itim ile daha donan›ml› hale
gelmektedir. Bunlar›n do¤al
sonucu olarak sahadaki
performanslar›n›n her geçen gün
artmas› normal karfl›lanmal›d›r.
Hakemlerin performans›yla ilgili
bir baflka somut kriter uluslararas›
müsabakalarda ald›klar› görevler
ve UEFA s›n›fland›rmas›ndaki
yerleridir. Üç y›l önce 

1. kategoride hakemimiz yoktu, 
2. kategoride iki hakemimiz
(Selçuk Dereli, Cüneyt Çak›r), 
3. kategoride üç hakemimiz (F›rat
Ayd›nus, Bülent Y›ld›r›m, Hüseyin
Göçek) ve 4. kategoride iki
hakemimiz (Yunus Y›ld›r›m, Halis
Özkahya) vard›. Bugün ise 
1. kategoride bir hakemimiz
(Cüneyt Çak›r), 2. kategoride üç
hakemimiz (F›rat Ayd›nus, Bülent
Y›ld›r›m, Hüseyin Göçek), 
3. kategoride bir hakemimiz (Halis
Özkahya), 4. kategoride iki
hakemimiz (Yunus Y›ld›r›m, 
Tolga Özkalfa) var.
Bu tablo, hakemlerimizin
uluslararas› alandaki
performanslar›yla orant›l›d›r.
Kategori yükselme ayn› zamanda
görevlerin daha üst düzeyde
olaca¤› anlam›na geliyor.
Önümüzdeki sezonda bir
hakemimiz fiampiyonlar Ligi’nde,
3 hakemimiz Avrupa Ligi’nde
görev yapacak.

Hakemlerimiz ne zaman
istenen düzeye gelecek?

Bu tabloya bakarak
hakemlerimizin istenen düzeye
geldiklerini söyleyemeyiz. ‹ki sene
sonra sistem olarak ideal koflullara
ulafl›lm›fl olacak. Mevcut
kadrolardan en iyi verim al›nmaya
bafllayacak. Ancak, daha az hata
ile görev yapacak kadrolar için
birkaç sene daha beklemek
gerekecek. Bugün görev yapan
kadrolar geleneksel yöntemlerle
belirlenmifltir. fiu anda
yapabileceklerinin en iyisini

yapmaya çal›flmaktad›rlar. 
Gelecek nesil kadrolar daha
modern yöntemlerle ve teknoloji
kullanarak belirlenecektir.
Bu modern yöntemlerin
uygulanmas›na 2010 Eylül ay›nda
UEFA taraf›ndan bafllanm›flt›r. 
K›sa ad› CORE olan projeye göre,
UEFA’ya üye ülkelerin her birinden

bir hakem, iki yard›mc› hakem
UEFA’n›n merkezi Nyon’a iki
haftal›¤›na davet edilmektedir. 
Her kampa 8 ülkeden hakem ve
yard›mc›lar kat›lmaktad›r. Bu 15
günlük kamp s›ras›nda temel sa¤l›k
testleri, fiziksel testler, temel teorik
dersler, saha uygulamalar›
yap›lmakta ve hakemler ikifler maç

yönetmektedir. Saha
uygulamalar› ve
yönetilen maçlar ikifler
kamera ile
kaydedilmektedir.
Kameralardan biri
pilot kamera olarak
çekim yaparken, di¤er
kamera sadece
hakeme
odaklanmaktad›r. Saha
uygulamalar› ve
maçlardan sonra her
hakemin görüntüleri
üzerinden ayr› ayr›
analiz yap›lmaktad›r.
Bu süreç içinde
hakemler güçlü

taraflar›n› ve geliflmesi gereken
yönlerini tespit etmekte ve bir
sonraki kampa kadar bu konularda
özel olarak çal›flmaktad›r. ‹kinci
gelifllerinde aradaki geliflmeyi
tespit için gözlemler yap›lacakt›r.
Bu uygulama sayesinde hem
hakemlere temel bilgiler ve
yöntemler verilmekte hem de

gelece¤in hakemlerini tespit etmek
için bir gözlem yap›lmaktad›r.
UEFA’n›n 2010 Eylül ay›nda
bafllatt›¤› bu proje ülke baz›nda ilk
defa 14 Aral›k 2010’da Türkiye’de
bafllat›lm›flt›r. 8 bölgeden birer
hakem ve ikifler yard›mc› hakem
bir haftal›k bir kamp için TFF Riva
Tesisleri’ne davet edilmifltir.
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Hakemlerin deneyimi    iki kat artt›Hakemlerin deneyimi    iki kat artt›
MHK

Oğuz Sarvan

Hakemlerin deneyimleri üç yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, yaklaşık iki kat artarak 64.4’e ulaştı. 
Bu sayının ideali 90-95 maç arası. Sistemdeki ve kadrolardaki istikrar devam ettiği takdirde bu sezon sonunda 71.7,

2011-12 sezonu sonunda 86.2 ve tam iki yıl sonra bu zamanlar 93.5 maç sayısına ulaşılacak. 

MHK Baflkan›

2008 14 2 1 9 1 5 - - 32
2009 21 1 - 12 1 12 1 3 51
2010 15 1 - 27 6 12 5 2 68
Toplam 50 3 1 48 8 29 6 5 150
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MHK taraf›ndan hayata geçirilen ve hakemlere
uzun vadeli yat›r›m› hedefleyen “Hakem
Geliflim Kamp›” düzenlendi. 2010-2011
sezonundan itibaren UEFA’da uygulanmaya
bafllanan CORE (Mükemmel Hakemli¤in
Merkezi) projesinin benzer bir uygulamas› olan
“Hakem Geliflim Kamp›”n›n ilkine 30 yafl›n
alt›ndaki 8 hakem ve 16 yard›mc› hakem ile
hakemlerin olmad›¤› bölgelerden dört hakem
koçu kat›ld›. MHK çal›flmalar› çerçevesinde
ülkemize uyarlanan bu program› uygulayan ilk
ülke Türkiye oldu. Bir hafta süren ve TFF’nin
Riva’daki tesislerinde yap›lan kampta hakem
koçlar› ve toplam 24 hakem flu konu
bafll›klar›nda e¤itim gördü: 
l Hakemler sürat, dayan›kl›l›k, çabukluk ve
koordinasyon testlerinden geçti.
l FIFA atletik testinin video çekimi yap›larak

hakemlerimizin koflu stilleri incelendi ve
kendilerine geri bildirimleri yap›ld›.
l 8 teknik sunum UEFA CORE Program›ndan
uyarlan›p hakemlerimize aktar›ld›.

l Hakem Geliflim Kamplar›n›n en önemli
noktalar›ndan biri olan “Kiflisel Geliflim ve
De¤erlendirme” olgusu kapsam›nda hakem
koçlar›, TFF spor psikoloji mentörü ve hakemler
geçirdikleri 1 hafta sonucunda oluflturduklar›
kiflisel hedefleri Merkez Hakem Kurulu’na
sundu. 
24 hakemden oluflan toplam 8 trio, bir hafta
süren kamp›n sonunda e¤itimlerin tatbiki
amac›yla 18-19 Aral›k’ta ‹stanbul Amatör Ligi
maçlar›nda görev ald›. MHK Baflkan ve
yöneticilerinin de bizzat izledi¤i maçlar kamera
sistemiyle kaydedilerek, hakemlerin performans
takibi gerçekleflti. Kamp›n son günü
gerçekleflen vido analize MHK Baflkan› O¤uz
Sarvan ve MHK yöneticilerinin yan› s›ra üst
klasman hakemlerden Cüneyt Çak›r ile
Süleyman Abay da kat›ld›.

▼‹lk defa Millî Tak›m formas›yla
bulufluyorsun. Bank Asya 1. Lig
futbolcusu olarak böyle bir daveti
bekliyor muydun? 
▲Genç tak›mda oynad›¤›m
dönemlerde beklemifltim asl›nda.
Ama aç›kças› A2 Millî Tak›m›’na
ça¤r›lmak benim için de sürpriz
oldu. Bu kampa davet almadan önce
Millî Tak›m yetkililerinin sa¤l›k
durumumla ilgili araflt›rma yapt›¤›n›
ö¤rendim önce. Sonra da takip
etmeye bafllad›m. Futbol
Federasyonu’nun web sitesinde tak›m
aç›kland›¤›nda ismimi görünce önce
inanamad›m ve tekrar tekrar bakt›m.
Sonra kulüpten de haber verdiler.
‹nan›lmaz bir heyecan ve gurur
duydum tabii. Haberi hemen birlikte
yaflad›m babaannemle paylaflt›m. O
da bafllang›çta inanamad› ve floke
oldu. 
▼Futbolla nas›l tan›flm›flt›n? 
▲Ben Karfl›yakal›y›m. Futbola önce
okul tak›m›nda bafllad›m. Sonra
okuldaki ö¤retmenlerimin
yönlendirmesiyle Karfl›kaya’n›n
altyap›s›na girdim ve o gün bugündür
de Karfl›yaka’n›n oyuncusu olarak
kariyerimi sürdürüyorum. 
▼Bafllang›çta da stoper mi
oynuyordun?
Bir ara forvet oynad›m, sonra
fizi¤imden dolay› kaleci yapmak
istediler. Sonunda stoperde karar
k›ld›k. 
▼Ailen futbolcu olmana nas›l bakt›?
▲Hiçbir zaman önüme engel

koymaya çal›flmad›lar. Çünkü ben
futbolla okulu bir arada
yürütebiliyordum. Zaten bir yandan
futbol oynarken üniversiteyi de
kazand›m. Ege Üniversitesi Beden
E¤itimi ve Spor Yüksekokulu’na
girdim. Ama askerlikle ilgili bir
problem nedeniyle kayd›m› sildirdim,
tecil ifllemlerimi futbolculuk
üzerinden yapt›m. Tekrar okula
dönmem de futbol hayat›m›n
yo¤unlu¤u nedeniyle zor görünüyor.
Bu arada babam›n futbolcu olmam
konusundaki deste¤ine de teflekkür
etmem gerekiyor. Kendisi de eski bir
futbolcu. Daha önce amatör
tak›mlarda futbol oynam›fl. San›r›m
futbolcu olmam› biraz da genlerime
borçluyum. Çünkü dedem de
Almanya’da futbol oynam›fl. 
▼Bugüne kadar pek çok antrenörle
çal›flt›¤›n› biliyoruz. Üzerinde en
fazla eme¤i bulunan teknik adamlar
hangileriydi? 
▲Karfl›yaka’da pek çok teknik
adamla çal›flma f›rsat› buldum. fiu
anda A Millî Tak›m’da antrenörlük
yapan Engin ‹peko¤lu’nun yan› s›raSaffet Gurur YazarSaffet Gurur Yazar

Bank Asya 1. Lig tak›mlar›ndan Karfl›yaka’n›n altyap›s›ndan yetiflti ve
halen yeflil-k›rm›z›l› formay› giyiyor. Uzun boyu, çabuklu¤u ve topu

oyuna iyi sokma özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu özellikleri ona 
A2 Millî Tak›m›’n›n kap›s›n› 23 yafl›nda açt›. Babadan ve dededen

futbolcu olan genç oyuncu, Süper Lig’de oynama iste¤ini, 
“Çünkü A Millî Tak›m’a giden en k›sa yol” sözleriyle aç›kl›yor. 

Mazlum Uluç
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Futbolculu¤umu  
genlerime 
borçluyum

Futbolculu¤umu  
genlerime 
borçluyumAyr›ca, bu bölgelerin d›fl›ndaki 

4 bölgeden de bu hakemlere
koçluk yapacak dört gözlemci
davet edilmifltir. Bir hafta süren
kampta UEFA’n›n orijinal
sunumlar› kullan›lm›fl, ayn› saha
uygulamalar› ve testler

yap›lm›flt›r. Hakem üçlüleri birer
maç yönetmifl ve ikifler kamera
ile yap›lan çekimler üzerine her
hakem için ayr› analiz
yap›lm›flt›r. Saha uygulamalar› ile
ilgili fikir verebilecek k›sa
görüntüler tff.org sitesinde

mevcuttur. 
‹lk kamp sonunda edindi¤imiz
olumlu izlenim bekledi¤imizin
çok üzerinde olmufltur. 
l Bir hakemin, geleneksel
yöntemlerle y›llar sonra bölük
pörçük ö¤renebildi¤i bilgiler ve

yöntemler bir
hafta içinde planl›
ve derli toplu
olarak
aktar›lm›flt›r.
l Hakemlerin
fiziksel yetenekleri
konusunda arfliv
oluflmaya
bafllam›flt›r.
l Gelecek nesil
hakem
kadrolar›n›n bu
kamplardakine
benzer somut
yöntemlerle
belirlenmesi

gerekti¤i aç›kça görülmüfltür.
Bu kamplar›n (Hakem Gelifltirme
Kamp›-HGK) her ay yap›lmas›
planlanmaktad›r. Birkaç y›l
içinde, do¤ru kiflilere yat›r›m
yap›larak her düzeydeki hakem
kalitesinin artmas› sa¤lanacakt›r.
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Reha Kapsal’la, Feyyaz Uçar’la,
Erdo¤an Ar›ca’yla çal›flt›m. Yani
futbol camias›nda isim yapm›fl
teknik adamlarla çal›flma f›rsat›
buldum ve hepsine bana yapt›klar›
katk›lardan dolay› teflekkür
ediyorum. Reha Kapsal’›n yeri ise
benim aç›mdan biraz daha farkl›.
Reha Hoca özellikle genç
oyuncular› gelifltirme konusunda
çok genifl bir bilgiye sahip ve bana
da çok önemli katk›lar› oldu. 
▼Reha Kapsal’›n sana neler
kazand›rd›¤›n› düflünüyorsun?
▲Öncelikle oyun mantalitesi
hakk›nda geliflimimi sa¤lad›,
pozisyon almada çok ciddi katk›lar›
oldu. 
▼Futbol oynayan her genç
oyuncunun kafas›nda “Onun gibi

olay›m” dedi¤i y›ld›zlar vard›r.
Senin de benzemek istedi¤in böyle
bir oyuncu var m›yd›?
▲Genç tak›mlarda oynad›¤›m
dönemlerde Millî Tak›m’da Bülent
Korkmaz, Alpay Özalan gibi
oyuncular forma giyiyordu. Benim
de hayalim bir gün onlar gibi
olabilmekti. San›r›m A2 Millî
Tak›m›’na seçilerek o hayalime
yaklaflt›m. Bundan sonras› benim
elimde diye düflünüyorum ve çok
çal›flarak A Millî Tak›m’da da
oynayabilece¤ime inan›yorum.
Puyol ve Pique de dünya
futbolunda be¤endi¤im stoperler. 
▼Modern futbol stoperlerden
sadece topu kesmesini de¤il ayn›
zamanda oyuna da iyi sokmas›n›
bekliyor. FIFA’n›n yay›nlad›¤›
Dünya Kupas› raporunda, “‹yi

tak›m› di¤erlerinden ay›ran en
önemli özellik, stoper ve

beklerinin oyun karakteri”
deniliyor. Mesela örnek

ald›¤›n oyunculardan
Pique bu konuda
örnek
gösterilebilecek bir
isim. Bu anlamda
bakt›klar›nda
antrenörlerin seni
nas›l bir stoper
olarak
de¤erlendiriyor? 
▲Topu oyuna

sokabilme
kabiliyetimin,

teknik
kapasitemin

bir stopere
göre

baflar›l› oldu¤umu
söylüyorlar. Bu yönden bir
s›k›nt›m yok ama yine de
kendimi daha da
gelifltirmem gerekti¤ini
biliyorum. Uzun boylu
olmam hava toplar›nda
baflar›l› olmam› sa¤l›yor.
Pozisyon alma konusunda
da bir s›k›nt›
yaflam›yorum. D›flar›dan
bak›ld›¤›nda boyum uzun
oldu¤u için hantal
görünsem de saha içinde
a¤›r oldu¤um söylenemez. 
▼Sen genç bir oyuncusun
ve biraz önce söyledi¤in
gibi gelifltirmen gereken
yönlerin mutlak vard›r. Bu
konuda ne gibi tavsiyeler
al›yorsun?
▲Hocalar›m olun,
arkadafllar›m olsun, hepsi
fiziksel aç›dan biraz daha
kuvvetlenmem gerekti¤ini

söylüyor. Bu san›r›m altyap›dan
gelen bir eksiklik. Çünkü o
düzeyde fiziksel geliflmeyi çok s›k›
tutmuyorlar. Ço¤u tak›m›n
altyap›s›nda fitnesse girilmiyor.
Daha çok mental ve teknik
özelikler ön plana ç›k›yor. Bu
nedenle fiziksel olarak kendimi
biraz daha gelifltirmem gerekiyor.
▼Bank Asya 1. Lig’de oynanan
futbolun düzeyi ve izledi¤in
kadar›yla Süper Lig’den fark› ne?
▲Bank Asya 1. Lig’de futbol daha
çok mücadeleye ve koflmaya dayal›
oynan›yor. Süper Lig’de ise
tak›mlar daha çok oyun oynamaya
çal›fl›yor. Bank Asya maçlar›nda iyi
konsantre olursan›z bir s›k›nt›
yaflamazs›n›z.
▼Seni zorlayan santrforlar var m›?
▲Geçti¤imiz sezon Kardemir
Karabükspor’un santrforu Emenike
vard› ve bütün stoperlere oldukça
s›k›nt› ç›kar›yordu. Zaten o ligde
büyük bir sükse yapm›flt›. Emenike
güçlü, süratli, son vurufllarda
baflar›l›, yetenekli, k›sacas› komple
bir futbolcu. Adanaspor’da
oynayan Mbamba da stoperle için
zorlu bir rakip.
▼Tak›mlar›m›zda çok s›k teknik
direktör de¤ifliklikleri yaflan›yor.
Bunlar oyuncuyu nas›l etkiliyor?
▲Biz geçen sezon dört teknik
direktör de¤ifltirdik. Tam birisinin
yapt›rd›¤› antrenmanlara, maçlarda
verdi¤i takti¤e, futbol mantalitesine
al›fl›yorsunuz, o gidiyor yerine bir
baflkas› geliyor. Bu sefer her fley 
sil bafltan oluyor. Hem oyuncu
hem de tak›m için kötü bir fley bu.
Kiflisel düflüncem, bir teknik
direktöre sonuna kadar güvenilmesi
gerekti¤i. Bafllang›çta teknik
direktörün kim olaca¤›na çok iyi
düflünülüp karar verilmeli ve sonra
da arkas›nda durulmal›. Bu yol
izlendi¤inde baflar›n›n kesinlikle
elde edilece¤ine inan›yorum. 

Arda, genç futbolculara 
bak›fl› de¤ifltirdi

▼Türkiye’de genç oyunculara verilen flans› yeterli
buluyor musun?
▲Son zamanlarda daha fazla flans bulduklar›n›
düflünüyorum. Eskiden böyle de¤ildi ama flimdi
genç oyunculara daha fazla flans veriliyor. Ç›k›fl
yapan ve fark oluflturan oyuncular sayesinde
böyle bir de¤iflim yafland›. Mesela Arda Turan’›n
Manisaspor’da bafllay›p Galatasaray’da devam
eden performans›, tüm tak›mlarda genç
oyunculara bak›flta bir farkl›l›¤a yol açt›. 
Bu farkl›l›¤›n genç bir oyuncu olarak benim için
de avantaj oldu¤u düflünüyorum. 
▼Arda d›fl›nda be¤endi¤in genç oyuncular var m›?
▲Befliktafl’ta Necip önemli bir ç›k›fl yapt›.
Galatasaray’da Emre Çolak öyle. Bence kendisine
özgü çok güzel bir stili var. Sol aya¤› çok güçlü ve
hücum özellikleri çok geliflmifl bir oyuncu.
Befliktafl’ta Ersan da oldukça iyi bir ç›k›fl yapt›.
Onunla geçti¤imiz sezon Adanaspor formas›n›
giydi¤i dönemde karfl›l›kl› oynam›flt›k. Fizik
kapasitesi oldukça yüksek, topu oyuna sokma
özelliklerine sahip bir oyuncu. fians bulmaya
devam ederse baflar›l› olaca¤›n› düflünüyorum.
▼Gelecekte senin Millî Tak›m’daki rakiplerinden
birisi diyebilir miyiz Ersan için?
▲Elbette diyebiliriz. Ama bakars›n›z partner de
olabilir (Gülüyor). 
▼Türkiye’deki sorunlardan birisi, ç›k›fl yapan
genç oyuncular›n bir süre sonra beklentileri
karfl›layamamas›. Umut ba¤lanan pek çok genç
oyuncunun bir süre sonra kaybolup gitti¤ini
üzüntüyle görüyoruz. Sence genç oyuncular
neden sonunu getiremiyor? 
▲Belki de bulunduklar› yer yeterli geliyor. 
Bu oyuncunun psikolojisiyle alâkal›. Hiçbir zaman
yetinmemek gerekiyor. “Buras› bana yeter”
dedi¤inizde ya oldu¤unuz yerde kal›rs›n›z ya da
gerilemeye bafllars›n›z. Futbolda ve hayatta hep
bir üstü var çünkü. En üste geldi¤inizi
zannetti¤inizde bilmeniz gereken en önemli fley
onun da bir üstü bulundu¤u. Ben hayata da
futbola da böyle bak›yorum. 

▼Bugüne kadar Millî Tak›mlar›n gündemine hiç
girmemeni nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲2005-06 sezonunun ikinci yar›s›nda profesyonel
oldum ama tak›m›mda yeterince flans
bulam›yordum. ‹ki sezondur devaml› oynamaya
bafllay›nca san›r›m dikkat çekmeyi baflard›m.
▼Profesyonel olarak oynad›¤›n ilk maç› hat›rl›yor
musun?
▲Oyuna sonradan girdi¤im bir Kocaelispor
maç›nda ilk Bank Asya 1. Lig tecrübemi
yaflam›flt›m. Zaten Kocaelispor’un benim futbol
hayat›mda ilginç bir yeri var. ‹lk defa kadroya
girdi¤im, ilk defa oyuna girdi¤im ve ilk defa 
on birde yer ald›¤›m maçlar›n hepsi Kocaelispor
karfl›laflmalar›yd›. 
▼Biraz önce stoperlerin görevlerinden söz ettik.
Günümüzde çok say›da gol atan stoperler de var.
Mesela geçti¤imiz sezonun flampiyonu
Bursaspor’da Ömer Erdo¤an att›¤› 6 golle ciddi
bir fark oluflturmufltu. Senin golle aran nas›l?
▲Geçti¤imiz sezon üç gol att›m. Bu sezon da bir
golüm var. Hepsini kafayla att›m. Duran toplarda
öne ç›k›yorum. Zaten Karfl›yaka’n›n duran top
organizasyonlar›nda böyle bir görevim var ve
att›¤›m goller de çal›fl›lm›fl pozisyonlar›n ürünü. 
▼Baz› oyuncular vard›r, kulüpleriyle özdeflleflir.
Sen de bugüne kadar hep Karfl›yaka’da
oynam›fls›n. 
▲Bana da “4 numaral› formay› müzeye
kald›raca¤›z” diyorlar zaten (Gülüyor). fiu anda
kadroda altyap›dan gelerek oynayan Erdi ve ben
var›z. Semtin çocu¤u olmam›zdan dolay› insanlar
bize farkl› bir gözle bak›yor. Altyap›dan gelip
sürekli oynayabilmek kolay de¤il. Tabii bu durum
sorumlulu¤umuzu art›yor ama ayn› oranda destek
de görüyoruz. 
▼Bundan sonra kariyerine nas›l bir yön vermeyi
düflünüyorsun?
▲Süper Lig’de oynamak tabii ki benim de
hedeflerim aras›nda. ‹nflallah bunu Karfl›yaka’yla
baflar›r›m. Ama öyle olmasa bile ben bir baflka
tak›mda da Süper Lig heyecan›n› yaflamak
istiyorum. Gelen teklifler de var. Amac›m üç
büyüklerden birisinde oynamak.

As›l hedef Millî Tak›m

▼Türkiye’de art›k üç büyükler kavram›
da tart›fl›l›yor. Ligin üstüne
bakt›¤›m›zda al›fl›lm›fl›n d›fl›nda
tak›mlar› görüyoruz. Geçti¤imiz
sezonu da Bursaspor flampiyon olarak
tamamlam›flt›. Sen de bu tak›mlardan
birinin parças› olmak istemez misin?
▲Olabilir elbette. Dedi¤iniz gibi
Türkiye’de futbol yap›s› de¤ifliyor. Her
tak›m›n birbirini yenebildi¤i yeni bir

dönemi yafl›yoruz. Bursaspor
geçti¤imiz sezon

tabular› y›kt›.
Benim için önemli

olan A Millî
Tak›m’›n kap›s›n› açabilmek. Millî
Tak›m yolumu k›saltacak hangi tak›m
olursa onun formas›n› giyebilirim. 
▼Art›k Bank Asya 1. Lig’de de yabanc›
oyuncular yer alabiliyor. Bu de¤ifliklik
ligin kalitesine bir katk› yapt› m›
sence?
▲Ben kalitenin çok fazla yükseldi¤ine
inanm›yorum. Elbette öne ç›kan
oyuncular var. Adanasporlu Mbamba
ya da bizim tak›m›m›zdaki Tiago gibi.

Ama ben ligde genç yerli oyuncular›n
oynamas›n›n Türk futboluna daha fazla katk›
sa¤layaca¤›na inan›yorum. 
▼Karfl›yaka çok köklü bir kulüp olmas›na ra¤men
uzun y›llard›r Süper Lig’de yer alam›yor. Asl›nda
genel olarak ‹zmir futbolunun sorunu da bu.
Koskoca ‹zmir flehrinin futboldaki gerilemesini
nas›l aç›klamak gerekir?
▲Bence ‹zmir’in Süper Lig’de yeterince tak›m›
olmamas› büyük bir eksiklik. Karfl›yaka’s›, Altay’›,
Göztepe’si camialar› ve tarihleriyle Süper Lig’de
bulunmay› hak eden kulüpler. Ama san›r›m
yeterince destek verilmiyor. Gereken
kurumsallaflma sa¤lanamam›fl olabilir. Bunlar
sa¤lansa ‹zmir’den flampiyon bile ç›kabilir. 
Çünkü taraftar olarak bak›ld›¤›nda ‹zmir tak›mlar›
son derece güçlü.
▼Karfl›yaka’n›n güçlü bir taraftar grubu var.
Senin o semtin çocu¤u olarak taraftarlarla
iliflkilerin nas›l?
▲Ben de bir taraftar›m asl›nda. Futbolcu olmadan
önce ben de tribünde yer al›yordum. Kulübe gelen
oyuncular›n Karfl›yaka’y› tercih etmesinin temel
sebeplerinden birisi de taraftar deste¤inin çok
güçlü olmas›. O tak›m›n taraftar› olarak formas›n›
giymek ise çok farkl› bir duygu. O formay›
giymenin heyecan› anlat›lamaz.
▼Bucaspor’un Süper Lig’e ç›k›fl› di¤er ‹zmir
tak›mlar› için bir örnek ve motivasyon teflkil
ediyor mu?
▲Bucaspor Bank Asya’ya ilk ç›kt›¤›nda hiç kimse
bu noktaya gelebilece¤ini tahmin etmiyordu.
Hatta küme düfler gözüyle bak›l›yordu. Ama
tesisleri, altyap›s›, akademi tak›mlar›yla Bucaspor
projesi uzun vadeli bir çal›flmayla baflar›l› oldu.
Bence tebrik edilmesi ve örnek al›nmas› gerekiyor.
▼Özel hayat›nda neler var? 
▲Bekâr›m, bir k›z arkadafl›m var. ‹zmir çok güzel
bir flehir. Hayat daha basit ve kolay. Orada
yaflamaktan mutluyum. 
▼Profesyonelce yaflamak aç›s›ndan ‹zmir
oyuncular› zorlayan bir flehir mi?
▲Bence bu oyuncunun kendisiyle ilgili bir durum.
Kendinizi bildi¤iniz zaman sorun yaflamazs›n›z.
‹zmir benim memleketim ve neyin ne oldu¤unu
çok biliyorum. Bu nedenle beni zorlad›¤›n›
söylemem. 
▼Bofl vakitlerinde neler yap›yorsun?
▲Müzik dinliyorum, dizi seyrediyorum. 
Favori dizim Genifl Aile.
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Babamın futbolcu olmam
konusundaki desteğine teşekkür
etmem gerekiyor. Kendisi de
eski bir futbolcu. Daha önce
amatör takımlarda futbol
oynamış. Sanırım futbolcu
olmamı biraz da genlerime
borçluyum. Çünkü dedem de
Almanya’da futbol oynamış. 

Reha Kapsal’ın yeri benim
açımdan biraz daha farklı.
Özellikle genç oyuncuları
geliştirme konusunda çok geniş
bir bilgiye sahip ve bana da
çok katkı sağladı. Oyun
mantalitemi geliştirdi, pozisyon
almada çok ciddi katkıları oldu. 

Hocalarım topu oyuna
sokabilme kabiliyetimin, teknik
kapasitemin bir stopere göre
iyi olduğunu söylüyor. Uzun
boylu olmam hava toplarında
başarılı olmamı sağlıyor.
Dışarıdan bakıldığında hantal
görünsem de saha içinde ağır
olduğum söylenemez. 

Geçen sezon dört teknik
direktör değiştirdik. Tam
birisinin yaptırdığı
antrenmanlara, maçlarda
verdiği taktiğe, futbol
mantalitesine alışıyorsunuz, 
o gidiyor yerine bir başkası
geliyor. Bu sefer her şey 
sil baştan oluyor. 

“Burası bana yeter”
dediğinizde ya olduğunuz
yerde kalırsınız ya da
gerilemeye başlarsınız.
Futbolda ve hayatta hep bir
üstü var çünkü. En üste
geldiğinizi zannettiğinizde
bilmeniz gereken en önemli
şey onun da bir üstü
bulunduğu. 

Süper Lig’de oynamak
hedeflerim arasında. Benim
için önemli olan A Millî
Takım’ın kapısını açabilmek.
Millî Takım yolumu kısaltacak
hangi takım olursa onun
formasını giyebilirim.



2
014 K›fl Olimpiyat
Oyunlar›’ndan sonra Rusya,
2018 Dünya Kupas›’na 

ev sahipli¤i yapacak. Asl›nda
Kuzey komflumuzun futbol
dünyas›n›n en önemli
organizasyonunu düzenleme
hakk›n› kazanmas› sürpriz
say›lmamal›. TamSaha’n›n A¤ustos
2008 say›s›nda yay›nlanan 
“Rusya: Bir Devin Uyan›fl›” bafll›kl›
de¤erlendirmede, Ruslar›n 2018’in
hayalleriyle yaflad›¤› aç›k bir dille
belirtiliyordu. 

Putin ve vatandafllar›n›n hayalleri
flimdi gerçek oldu ve ülke
tarihlerinin en önemli spor
organizasyonuna ev sahipli¤i
yapacaklar. 2010 için Güney
Afrika ve 2014 için Brezilya’y›
tercih eden FIFA’n›n, 2018 için
Rusya, 2022 için de Katar’› 
ev sahibi olarak seçmesi, futbol
pazar›n›n s›n›rlar›n› büyütme
arzusu olarak yorumlan›yor. Bu
dev organizasyon için Rusya’n›n
harcayaca¤› toplam miktar›n 50
milyar dolar olaca¤› ifade ediliyor. 

Çekiflme yaflanmad›

Rusya ile birlikte 2018’in di¤er
adaylar› ‹ngiltere, ‹spanya-Portekiz
ve Hollanda-Belçika’yd›. Yap›lan
tahminlerde favori olarak, futbolun
anavatan› ‹ngiltere’nin ismi ön
plana ç›k›yordu. Ancak Adal›lar ilk
turda 2 oy al›p, çok erken havlu
att› (*). Bu olumsuzlu¤un belki de
en önemli nedeni, seçimden üç
gün önce ‹ngilizlerin TRT’si
konumundaki BBC’nin ekranlara
tafl›d›¤› programd›. “Kirli
Gerçekler” ad›n› tafl›yan Panorama
program›nda; FIFA’n›n baz›

üyelerinin seçim sürecinde rüflvet
ald›klar› iddia ediliyordu. Oy
kullanan üyelerden Belçikal›
Michel d’Hooghe, “Elbette bu
program›n FIFA üyeleri üzerinde
bir etkisi olmufl olabilir” demekten
kaç›nm›yor. Bu noktada ak›llara iki
soru tak›l›yor: “Böyle bir iddia BBC
taraf›ndan ortaya at›lmasayd›,

‹ngiltere 2018’i kazanabilir miydi?”
Di¤er soru ise, “‹ngilizler 2018’i
kazanamayacaklar›n› bildikleri için
mi BBC böyle bir yay›na
baflvurdu?” 
Bu iki sorunun cevab›n› ö¤renmek
belki k›sa vadede mümkün
olmayacak ama gelecekte mutlaka
birileri bu konuda bir aç›klama
yapacak. Oylamaya geri dönecek
olursak; iki turda da en çok oyu
Ruslar (**) ald›. ‹lk turda 9 oy
toplayan Rusya, ikinci turda
oylar›n› yüzde 50’nin üstüne
ç›kart›p, mutlu sonu yakalad›.
Sadece iki tur süren oylamada
Putin’in vatandafllar›n› en çok
‹spanya-Portekiz ortakl›¤› s›k›flt›rd›.
‹ki turda da 7 oy toplayan
Güneyliler, ilk turda Ruslar›n
sadece 2 (9-7) puan gerisinde

kal›p, “Sizi üzebiliriz” mesaj›n›
vermeye çal›flt›larsa da, ikinci
turda Ruslar 6 oy (13-7) farkla ifli
bitirdi. 
Her ne kadar ‹ngiltere favori olarak
ön plana ç›ksa da Ruslar› en çok
‹spanya-Portekiz birlikteli¤i
korkutuyordu. Rakibi do¤ru tahmin
eden Ruslar, son derece ak›ll› bir

politika izleyip, söylemlerini,
“Dünya Kupas› ‹lk Kez Do¤u
Avrupa’da” slogan› üzerine kurdu.
Seçim sürecinde Ruslar›n bir baflka
art›s› da Vladimir Putin’di. 2014
K›fl Olimpiyat Oyunlar›’n› ülkesine
kazand›ran Rusya Baflbakan›n›n,
ülke olarak hiçbir fedakârl›ktan
kaç›nmayacaklar›n› aç›klamas›,
FIFA’n›n tercihinde belirleyici
oldu. Ayr›ca Putin’in uluslararas›
arenadaki olumlu imaj›n›n da
Rusya’n›n hem 2014 K›fl
Olimpiyatlar› hem de 2018’i
kazanmas›nda büyük rol
oynad›¤›n›n alt›n› çizelim. 
Bu süreçte ilginç olan, aday
ülkelerin baflbakanlar› içinde bir
tek Putin’in seçim günü ‹sviçre’de
bulunmamas›yd›. FIFA üzerinde
herhangi bir bask› oluflturmamak

için Zürih’e gitmedi¤ini söyleyen
Putin, ülkesinin 2018’i kazanmas›
üzerine solu¤u FIFA’n›n
merkezinde ald›. Ortaya ç›kan
tabloya bak›p, insan›n akl›na
“Acaba Putin, Rusya’n›n 2018’i
kazanaca¤›ndan emin de¤ildi de
prestij kayb› yaflamamak için mi
önceden Zürih’e gitmedi?” sorusu
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tak›l›yor. Ruslar›n yorumu ise, “Putin, Sochi
örne¤indeki gibi Rusya’n›n kazanaca¤›ndan o
kadar emindi ki, önceden Zürih’e gitme ihtiyac›
duymad›” fleklinde.

50 milyar dolar harcanacak

Rusya 2018’de maçlar 13 kentte (***)  ve 
16 farkl› statta oynanacak. Bu kentlerin hepsi,
Ekaterinburg d›fl›nda ülkenin bat›s›nda yer
al›yor. Böylece ülke co¤rafyas›n›n getirdi¤i
dezavantaj, büyük ölçüde ortadan kalk›yor. 
Her ne kadar Putin, “Yeni statlar ve gerekli
altyap› için 10 milyar dolar harcanacak” dese
de, bu dev organizasyonun Ruslara maliyetinin
50 milyar dolar› bulaca¤› iddia ediliyor. 
Bu 50 milyar›n 35 milyar›, 7.700 km. otoyol ve
2.000 km’lik demiryolu inflaat›na gidecek.
Moskova ve Sochi d›fl›ndaki kentlerdeki
havaalanlar›n›n pistleri ve terminal binalar› da
yenilenecek. Bunun maliyetinin de 1.5 milyar
dolar civar›nda olaca¤› ifade ediliyor. Ayr›ca

konaklama ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için de yeni
oteller gerekli (****). Bunun da maliyetinin 
10 milyar dolar› bulaca¤› konufluluyor. Ortaya
ç›kan mali portreyi gördükçe, “Ruslar neden
böyle bir yükün alt›na giriyor?” diye bir soru
sorulabilir. Cevab› Putin veriyor: “H›zla geliflen
Rusya, dünyaya kap›lar›n› aç›p, So¤uk Savafl
döneminden kalma ön yarg›lar› k›rmal›d›r.”

Yat›r›mlar oligarklar›n omuzlar›nda

Rus hükümeti yat›r›mlar›n bir bölümünü
oligarklar›n omuzlar›na y›kmay› planl›yor.
Zaten onlar da haz›r bir flekilde bekliyor. 
Putin, Moskova’daki bir stad›n ülkenin büyük
flirketlerinden Lukoil taraf›ndan, bir baflka stad›n
da VTB Bankas›’n›n deste¤iyle yap›laca¤›n›
söylüyor. St. Petersburg’taki stat inflaat› ise
Gazprom’un sorumlulu¤unda. Bu arada
Zürih’teki seçimlerde Chelsea’nin Rus sahibi
Roman Abramovich’in, Rus organizasyon
komitesinin yan›nda yer almas›, elini cebine

ataca¤›n›n bir
göstergesi. Putin
de zaten, “Onun
harcayacak
paras› çok”
demekten pek
kaç›nm›yor! 
Bu arada
maçlar› izlemek
için Rusya’ya
gidecekler için
ülke baflbakan›
çok önemli bir
mesaj
gönderiyor: “Bir
tak›m yenilikler
getiriyoruz.
Bunlardan bir
tanesi, maç
bileti olanlar
Rusya’ya vizesiz
girecek. Ayr›ca
maçlar›n
oynanaca¤›
kentler
aras›ndaki
ulafl›m› da
ücretsiz
yapmay›
planl›yoruz.” 
Zürih’teki
seçimlerde Rus
delegasyonuyla

birlikte olan Rus y›ld›z Arshavine’in, “Kimse
merak etmesin, her fley mükemmel olacak.
Ayr›ca Putin bir fleyler yapmak isterse, onun en
iyisini yapar” sözleri de Ruslar›n 2018’de
görkemli bir gösteriye haz›rland›klar›n›n
sinyallerini veriyor.

(*) ‹ngilizler seçim sonuçlar›n›, “Bu bir
ma¤lubiyet de¤il, küçük düflürme” fleklinde
yorumlad›.
(**) Aday kentlerin seçimi kazanmas› için
oylar›n %50’sinden fazlas›n› kazanmas›
gerekiyor. Rusya ikinci tur sonunda bu baflar›y›
sa¤larken, Katar mutlu son için 4 tur beklemek
zorunda kald›.
(***) 13 kent, Moskova, Saint-Petersburg,
Kaliningrad, Kazan, Nijni-Novgorod, Yaroslavl,
Samara, Volgograd, Saransk , Krasnodar,
Rostov, Soçi ve Ekaterinburg.
(****) Böyle bir organizasyon için 100 bin oda
gerekiyor. Bu odalar›n %12’si 5, %22’si 4 ve
%63’ü 3 y›ld›zl› otellerde olacak.

Dr. Cem Çetin
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2018 Dünya Kupası için İngiltere’nin yanı sıra 
Belçika-Hollanda ve İspanya-Portekiz ortaklıklarıyla çekişen

Rusya, hiç zorlanmadan iki tur oylama sonucu istediğini
almayı başardı. Rusya’nın bu dev organizasyon için 50 milyar

dolarlık harcama yapacağı öngörülüyor. Maçlar 13 kentte, 
16 farklı statta oynanacak. Ülkede 7 bin 700 kilometre otoyol,

2 bin kilometre demiryolu inşa edilecek, Moskova ve Sochi
dışındaki havaalanları yenilenecek, konaklama ihtiyacının

karşılanması için de yeni oteller yapılacak.

Oy kullanan 22 üye 
(FIFA Yönetim Kurulu)

Joseph Blatter (‹sviçre), Julio H.
Grondona (Arjantin), Issa

Hayatou (Kamerun), Chung
Mong-joon (G. Kore), Jack

Warner (Trinidad), Agel Maria
Villar Llona (‹spanya), Michel

Platini (Fransa), Geoff
Thompson (‹ngiltere), Michel
d'Hooghe (Belçika), Ricardo

Teixeira (Brezilya), Mohammed
bin Hammam (Katar), fienes

Erzik (Türkiye), Chuck Blazer
(ABD), Worawi Makudi
(Tayland), Nicolas Leoz
(Paraguay), Junji Ogura

(Japonya), Marios Lefkaritis
(K›br›s Rum Kesimi), Jacques
Anouma (Fildifli Sahili), Franz

Beckenbauer (Almanya), Rafael
Salguero (Guatemala), Hany
Abo Rida (M›s›r) ve Vitaly

Mutko (Rusya)
Not: 24 Yönetim Kurulu

üyesinden 22’si oy kulland›.
Tahitili Reynald Temarii ve

Nijeryal› Amos Adamu, rüflvet
olay›na kar›flt›klar› için FIFA Etik

Kurulu taraf›ndan üyelikleri
ask›ya al›nd›¤›ndan oy

kullanamad›. 

Oylar›n Da¤›l›m›
1.Tur
‹ngiltere 2
Belçika-Hollanda 4
‹spanya-Portekiz 7
Rusya 9
‹ngiltere elendi

2. Tur
Belçika-Hollanda 2
‹spanya-Portekiz 7
Rusya 13

Rusya’dan 50 milyar    dolarl›k yat›r›m... Rusya’dan 50 milyar    dolarl›k yat›r›m... 



ülkelere gönderilmesiydi. Böylece
Japonya ve Güney Kore’nin de önceden
yaflad›¤› gibi çok yüksek maliyetlerle
yap›lan stadyumlar›n turnuva bittikten
sonra iflletilememesi durumunun önüne
geçilmesi planlan›yor. Ayn› zamanda da
yüksek kalitede stadyumlara ihtiyac› olan
Ortado¤u ülkelerinin bu eksikliklerinin
giderilmesi hedefleniyor. Modüler
stadyum teknolojisiyle turnuvadan sonra
parçalara ayr›lacak tribünlerin toplam 
22 stadyumda kullan›lmas› amaçlan›yor.
Ancak tribünlerin tafl›nmas›n›n da çok
yüksek maliyet gerektirdi¤ini belirtmek
gerek.

Zidane faktörü

Katar’›n 2022 Dünya Kupas›’n› ülkesinde
düzenlemeye hak kazanma sürecine
geldi¤imizde ise Frans›zlar›n Cezayir
kökenli efsane oyuncusu Zinedine
Zidane’›n propaganda döneminde
oldukça etkili oldu¤unu söyleyebiliriz.
Euro 2016 adayl›k sürecinde Fransa’n›n
sunumunda da önemli rol oynayan Zizu, karardan önceki
dönemlerde Katar’›n tan›t›m› için düzenledi¤i toplant›larda, “Dünya
Kupas›’n›n daha önce Ortado¤u’da organize edilmedi¤ini”
belirterek, “Bu bölgedeki çocuklara futbolu sevdirmek için 
ev sahipli¤inin mutlaka Katar’a verilmesi gerekti¤ini” savunmufltu.
Bu söylemleriyle Katar’›n turnuvan›n düzenleme hakk›n›
kazanmas›nda etkili oldu¤u düflünülen Zidane’›n tan›t›m için
Katar’dan 11 milyon euro ald›¤› da dedikodular aras›nda yer al›yor. 
Bu kararla FIFA’n›n cebine para koydu¤u iddialar›na karfl›l›k veren
Baflkan Blatter ise, “Bu kararla futbolun geliflimi için yeni marketler
açt›k. Bu karar bize ne kadar gelir getirir diye düflünseydik 2022’yi
ABD’ye verirdik. Çünkü en ucuza mal olacak organizasyon oydu.
Ancak Katar’›n bu turnuvay› almak için sarf etti¤i çabalar› ve 1995’te
de U20 Dünya Kupas›’n› düzenleyerek belirli bir tecrübeye sahip
oldu¤unu unutmamak laz›m” diyerek bu söylemlere sert bir yan›tla
karfl›l›k verdi. 
Ortado¤u’daki ilk Dünya Kupas›… Oldukça dar bir alana yap›lacak
tesisler… S›cakl›k tehdidine karfl›n klimal› stadyumlar… Katar’›n
2022 Dünya Kupas›’n›n ev sahipli¤ini kazanmas› gerek politik,
gerekse de organizasyonel aç›dan çok konufluldu. Bir o kadar daha
da konuflulacak gibi gözüküyor. Bulundu¤u co¤rafi konumdan ötürü
güvenli¤i sa¤laman›n da bir hayli zor olaca¤› kupada, Katar bakal›m
bu sorunlarla nas›l bafl edecek ve adayl›k dosyas›nda vaat etti¤i
projeleri yap›p, gerekli kriterleri yerine getirebilecek mi, hep birlikte
görece¤iz. Öte yandan da ço¤u yönüyle ilklerin yaflanaca¤› bir
organizasyona tan›kl›k etmek de oldukça keyifli ve heyecan verici
olacak.

9
Aral›k’ta FIFA’n›n 2022 Dünya Kupas›’n›n
nerede düzenlenece¤i karar›n›
aç›klamas›ndan önce 1 milyon 680 bin

nüfuslu Katar’›n rakipleri aras›nda ABD,
Avustralya, Japonya ve Güney Kore vard›. 
1. Tur’da kullan›lan 22 oyun yar›s›n› alan Katar,
kendisinden sonra en çok puan› toplayan
Güney Kore’ye 7 oyluk bir fark atm›flt› bile.
Avustralya’n›n elendi¤i bu turun ard›ndan, 
2. Tur’da Katar 10, ABD ile Güney Kore de 5’er
oy ald› ve Japonya 2022 hakk›n› kaybetti. 
3. Tur’da ise yine Katar oylar›n yar›s›n› ald› ve
6 oyla kendisini takip eden ABD ile birlikte
Final Turu’na yükseldi. ABD’nin sunumunda
Bill Clinton ve Morgan Freeman gibi isimler
sahnede söz al›p konuflmufltu. Katar’›n ise
propagandalar›nda Frans›z oyuncu Zidane
vard›. Sonuç olarak, Katar, ABD’yi 14-8’lik
oylama sonucuyla geride b›rakarak Ortado¤u
tarihinde ilk defa bir Dünya Kupas›’na ev
sahipli¤i yapma hakk› kazand›. fiimdi Katar’›n
Dünya Kupas›’n› nas›l organize etmeyi
planlad›¤›n›, organizasyon risklerini ve bu karar
hakk›ndaki yorumlar› inceleyelim…
Öncelikle adayl›k sürecinin ve yap›lacak
olanlar›n ayn› zamanda Katar için bir ulusal
kalk›nma politikas› oldu¤unu söyleyerek söze
bafllamak gerek. 2022 adayl›¤›nda Katar’›n tüm
rakipleri 1. Dünya Ülkesi olarak kabul edilen,
ekonomisi güçlü ülkelerdi. Katar ise geliflmekte
olan bir ülkeydi ve bu durumu da sunumda
“Ortado¤u’da yap›lacak ilk Dünya Kupas›”
slogan› ile birlefltirerek kulland›.

Birbirine çok yak›n 
stadyum ve tesisler

Katar, yüzölçümü oldukça küçük bir ülke.
Hatta bu durum 2018 Dünya Kupas›’n›
alamayan ‹ngilizler taraf›ndan, “Yüzölçümü
Manchester’dan küçük olan Katar bile Dünya
Kupas› düzenliyor” fleklinde yorumland›.
Katar’daki organizasyonda stadyumlar›n,
antrenman sahalar›n›n ve organizasyonla ilgili
di¤er tüm tesislerin ço¤u 60 kilometre içindeki
bir alanda olacak. Bu anlamda da turnuva
tarihinde bir ilk yaflanacak. Çünkü insanlar
belki de stadyumda bir günde birden fazla
Dünya Kupas› maç› izleme flans› bulabilecek.
Ayr›ca ulafl›m da bu aç›dan oldukça kolay
sa¤lanacak. Maçlar›n oynanmas›n›n planland›¤›

toplam 7 flehir
aras›ndan en uzak
mesafenin 128 km.
oldu¤unu
gördü¤ümüzde
durumu daha iyi
anlam›fl oluyoruz.
Maçlar›n yap›laca¤› 
12 stadyumun 10’unun
sadece 30 km’lik bir
alan›n içinde olaca¤›
kupada, aç›l›fl maç› ile
finalin Al-Daayen’de
infla edilecek yaklafl›k 
86 bin 250 kiflilik
kapasiteye sahip Lusail
Iconic Stadyumu’nda
oynanmas›
planlan›yor. 
662 milyon dolara 
mal olmas› beklenen
bu stadyumun yan› s›ra
kullan›lacak 
12 stadyum için
toplam 3 milyar dolar
civar›nda para
harcanacak.

S›cakl›k tehdidi
ve klimal› 
statlar

Sadece stadyumlar için
bu kadar para
harcanacak olmas›n›n
tek sebebi Katar’›n flu
an FIFA’n›n istedi¤i
kriterlere sahip
stadyumlar›
bulunmamas› de¤il.
Turnuvan›n yap›laca¤›
Haziran ve Temmuz
aylar›na rastlayan dönemde Katar’daki akflam
vakti ortalama s›cakl›k oran› 33 ile 40, nem
oran› da %50 ile 60 aras›nda seyredecek.
Dolay›s›yla yüksek s›cakl›k ve nem oran›,
organizasyonun düzgün yap›lmas›n› tehdit eden
unsurlar›n bafl›nda geliyor. Öyle ki, bu
nedenden ötürü UEFA Baflkan› Michel
Platini’nin geçti¤imiz günlerde kupan›n k›fl›n
oynanma ihtimalinin bulundu¤unu söylemesi

bir anda ortal›¤› kar›flt›rd›. Katar ise bu soruna
çözüm olarak klima sistemine sahip stadyumlar›
adayl›k dosyas›nda FIFA’ya sundu. 
Yüksek maliyetteki bu projeye göre turnuvada
kullan›lacak tüm stadyumlar, antrenman
sahalar› ve stadyum d›fl›ndaki taraftar alanlar›,
özel yap›lacak klima sistemleriyle so¤utulacak.
Çevre dostu ve yeniden kullan›labilir enerjiye
sahip bu so¤utma sistemleri, karbon sal›m›

2022 Dünya Kupas› 
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yapmayaca¤› için de dünyada bir ilk olacak. Ayn› zamanda afl›r› s›cakl›klara
karfl› çimlerin korunmas› amac›yla gölge alt›nda da faaliyetini sürdürebilecek
güneflten yararlanma sistemleri infla edilecek. Bunun yan› s›ra konaklama için
FIFA’n›n istedi¤i 60 bin odan›n oldukça üstüne ç›k›larak 84 bin odan›n
yap›lmas› planlan›yor. En az sorunun yaflanaca¤› düflünülen ulafl›m ise
a¤›rl›kl› olarak metro ve trenlerle sa¤lanacak. Ana ulafl›m merkezi ise restore
edilecek olan baflkent Doha’daki Yeni Doha Havaalan› olacak. 
Katar’›n sunumdaki bir di¤er önemli vaadi ise modüler olarak yap›lacak olan
stadyumlar›n bir k›sm›n›n turnuvadan sonra parçalara ayr›l›p ihtiyac› olan

Aydın Güvenir
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FIFA Yönetim Kurulu, 2022 yılında düzenlenecek olan Dünya
Kupası’nı ABD, Avustralya, Japonya ve Güney Kore yerine

Katar’a vererek bir ilke imza attı. 2022 yılında ilk kez
Ortadoğu’da düzenlenecek olan Dünya Kupası’nda maçlar

mesafeleri birbirine oldukça yakın olan ve özel klima sistemleri ile
donatılacak 12 stadyumda oynanacak. Her şeye rağmen yüksek

sıcaklık şimdiden Katar’ın önündeki en büyük tehdit. 

Oylar›n Da¤›l›m›
1. Tur
Avustralya 1 
ABD 3
Japonya 3
Güney Kore 4
Katar 11
Avustralya elendi

2. Tur
Japonya 2
ABD 5
Güney Kore 5
Katar 10
Japonya elendi

3. Tur
Güney Kore 5
ABD 6
Katar 11
Güney Kore elendi

4. Tur 
ABD 8
Katar 14

Ortado¤ulu ilk ev sahibi    KatarOrtado¤ulu ilk ev sahibi    Katar

● 2022 Dünya Kupas›’ndaki
maçlar Doha, Al-Rayyan, 
Al-Wakrah, Al-Daayen, Umm
Slal, Al-Shamai ve Al-Khor
olmak üzere toplam 7 flehirde
oynanacak. Kullan›lacak 12
stadyumun 4’ü Al-Rayyan’da,
3’ü ise baflkent Doha’da 
yer alacak. 
● Turnuvada kullan›lacak 
12 stadyum aras›ndan flu an
var olan 3’üne iyilefltirme
çal›flmalar› yap›l›rken, 
9 stadyum da bafltan infla
edilecek. Tüm stadyumlar›n
yap›m› yaklafl›k 3 milyar

dolara mal olacak.
● Turnuvan›n organizasyon
bütçesi 2021’de yine bu
ülkede yap›lacak
Konfederasyonlar Kupas›
maliyeti ile birlikte toplam
645.5 milyon dolar olacak.
● Turnuva için yaklafl›k 
2 milyon 869 bin bilet
haz›rlanmas› bekleniyor.
● Katar daha önce 1995 
U20 Dünya Kupas›’na ve 
2006 Asya Oyunlar›’na 
ev sahipli¤i yapm›flt›. 
2011’de de Asya Kupas›
burada düzenlenecek.
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Yak›n zaman nostaljileri

fiampiyonlar Ligi büyüdükçe,
bar›nd›rd›¤› hikâyeler de artmaya
bafllad›. Baz›lar›na ters gelen “belal›”
tak›mlar ve medyan›n gündeminden
düflmeyen ezeli rekabetler ortaya
ç›kt›. Grup maçlar› ve ikinci tur
kuralar›na göz att›¤›m›zda, Real
Madrid-Lyon eflleflmesinin geçmifliyle
yüzlerde tebessüm b›rakt›¤›n›
söyleyebiliriz. 2005-06 sezonunda iki
tak›m›n ayn› gruba düflmesiyle
bafllayan rekabette Lyon, güçlü
rakibine sadece tek puan vererek
liderli¤i kapm›flt›. Ayn› durum bir
sonraki sezon da tekrar etti. As›l darbe
ise geçti¤imiz sezon geldi. Devler
Ligi’nde 5 sezondur çeyrek finali
göremeyen Real Madrid, bu seriyi
yine Lyon ile devam ettirdi. K›sacas›
‹spanyol ekip, ikinci tur kuralar›ndaki
alt› tak›m aras›ndan yine belal›s›n›
bulmay› baflard›.
Mourinho’nun ekibi grup
müsabakalar›nda da Milan ile nostalji
yaflad›. ‹ki tak›m geçen sezon da ayn›
aflamada karfl›laflm›fl, rakibine sadece
tek puan kapt›rmas›na ra¤men Milan
liderlik koltu¤una kurulamam›flt›. 
Bu sezonki grupta ‹talyan ekibine
yabanc› olmayan bir tak›m daha
vard›. Ajax, fiampiyonlar Ligi’ndeki
son baflar›l› y›l› olan 2003’te yar› final
flans›n› Milano’da kaybetmiflti. 
O günden 8 y›l önceki maçta ise iki
ekip finalde karfl›laflm›fl, Ajax’›n
üstünlü¤üyle sonuçlanan maç tüm
Devler Ligi tarihine ifllenmiflti.
Barcelona da yak›n tarihin
tekerrürlerine yakalanan ekiplerden.
Guardiola’n›n geçti¤imiz sezon grup
maçlar›nda bile¤ini bükemedi¤i tek
ekip Rubin Kazan’d›. Ancak Rus
temsilcisi bu kez üstünlük kurmay›
baflaramad›. ‹kinci turda ise rakip,
henüz Nisan ay›nda karfl›lafl›lan
Arsenal’den baflkas› de¤ildi. 
O günden dersini alan Wenger’in bu
kez Messi’ye nas›l bir önlem
düflenece¤i merak konusu. Ayr›ca
Fabregas’›n da eski tak›m›na karfl›
hepsinden büyük bir nostalji
yaflayaca¤› kesin.

Bursaspor’un ac› dersi

Süper Lig’i flampiyon bitirerek
az›msanmayacak bir ilke imza atm›flt›
Bursaspor. T›pk› Tottenham gibi
fiampiyonlar Ligi’nde siftah yaparak
yeni denizlere aç›lmaya da devam
etmiflti. Ne var ki bugün Timsahlara
dair Londra ekibininki gibi bir baflar›
hikâyesinden bahsedemiyoruz.
Geçmiflinde en fazla Intertoto baflar›s›
bulunan Bursaspor’dan beklenenler
aras›nda ikinci tura yükselmek
öncelikli de¤ildi. Hatta grubu üçüncü
bitirip Avrupa Ligi’ne geçmek de pek

âlâ baflar› say›lacakt›. Ancak bu
derece kötü bir form grafi¤ini de
kimse hayal etmemiflti.
Peki, temsilcimizin ald›¤› ac› derslere
sebep olan ne? Öncelikli olarak
Bursa’da fiampiyonlar Ligi havas›n›n
hiç koklanmam›fl oldu¤u bir gerçek.
Bu kadar derin bir tecrübe eksikli¤i
söz konusuyken Devler Ligi’nin
karakteristik oyun tarz›na 6 maçta
adapte olmak elbette çok zor. Topa
sahip oldu¤unda onu olumlu
kullanacak teknik beceriyi ve bilhassa
so¤ukkanl›l›¤› gösteremedi Bursal›lar.
Ayn› flekilde rakip ataklar› karfl›larken
de tak›m bütünlü¤ünden çok
uzakt›lar. ‹flte tüm bunlar,
fiampiyonlar Ligi kültürünü
benimsemifl bir ekibin rahatl›kla
ortaya koyabilece¤i özellikler. 
1 puanl› Bursaspor ile ondan sadece
tek gol fazla atarak 6 puan elde eden
Glasgow Rangers aras›ndaki küçük
ama önemli fark tam da bu.
Belki de Ertu¤rul Sa¤lam’›n sezon
bafl›ndaki eksi¤i, tak›m›n
tecrübesizli¤ini gidermek ad›na
fiampiyonlar Ligi’ne aflina futbolcular›
transfer etmemek oldu. Insua, Nunez
ve Svensson gibi oyuncular bu gedi¤i
kapatmak için yetersiz kald›. Roberto
Carlos’un ilk sezonunda
Fenerbahçe’nin çeyrek finale uzanan
oyun anlay›fl›n› hat›rlayal›m. Bu
kulvarda oynad›¤› 100’den fazla maç,
tek bir adam›n bile tak›m›n sahadaki
duruflunu de¤ifltirmesine yetmiflti.
Tottenham da Bursaspor gibi ilk defa
Devler Ligi’nde mücadele etmesine
ra¤men turnuvan›n belki de en büyük
sürprizlerini gerçeklefltirdi. Ayn›
flekilde Kopenhag da tur atlarken,
Braga ve Twente gibi di¤er çaylaklar
en az›ndan gruplar›n› üçüncü s›rada
tamamlad›. Bu noktada Bursaspor’un
tek eksi¤inin tecrübe olmad›¤›n›

söyleyebiliriz. Özel bir baflar›
yakalayan Kopenhag’› d›flar›da
tutarsak, sayd›¤›m›z di¤er tak›mlar›n
lig baz›nda Türkiye’den üstün
oldu¤unu görüyoruz. UEFA’n›n ülke
puan› s›ralamas›nda ‹ngiltere ilk s›rada
yer al›rken Portekiz alt›nc›, Hollanda
ise Türkiye’nin önünde onuncu s›rada.
Yani tak›mlar aras› rekabetten do¤an
lig kalitesi, bu ülkelerin Avrupa’daki
performans›na da yans›m›fl durumda.
Hâl böyleyken ilk yar› sonunda Süper
Lig’de geçen sezonkinden bile fazla
puan alan Bursaspor, Avrupa’da
tan›nmaz duruma geliyor.

Para konuflur

fiampiyonlar Ligi’ni do¤uflundan beri
cezbedici hâle getiren unsur, onu
kulüpler baz›nda bir numara yapan
sayg›nl›¤›yd›. Son y›llarda
organizasyonun gelir kaynaklar›
fazlalaflt›kça kat›l›mc›lar için para
musluklar› aç›ld›. Böylece kulüpler,
prestij elde etmek kadar para
kazanmak için de Devler Ligi’ne
girmeye can atar hâle geldi.
Hâlen yürürlükte olan sistem
do¤rultusunda UEFA, gruplara kalan
her ekibe 3.9 milyon euro vererek 
hofl geldin diyor. Ayr›ca maç bafl›na
550 bin euro alan kulüpler bir
galibiyet ile 800 bin, beraberlik
sonucu ise 400 bin euroyu cebe
indiriyor. Yani 6 müsabakaya ç›kan
bir tak›m›n 7.2 milyon eurosu
garantiyken, bu mebla¤ performansa
göre artabiliyor. ‹kinci tura ç›kmak 
3 milyon daha getirirken, çeyrek final
3.3, yar› final 4, final 5.6 ve
flampiyonluk 9 milyon euro bonus
getiriyor. Ayr›ca kulübün ba¤l› oldu¤u
ülkenin di¤er kat›l›mc›lar aras›ndaki
pay›na göre de¤iflkenlik gösteren TV
yay›n gelirlerini de unutmamak gerek.

fiampiyonlar Ligi’nin kulüplere
sa¤lad›¤› maddi gücü bu sezonki
rakamlarla çok daha net anlatabiliriz.
Geride b›rakt›¤›m›z maçlar sonucu
son 16’ya yükselen ekipler ortalama
3.75 oran›nda galibiyet al›p birer kez
berabere kald›. Yani tur atlayan
ortalama bir kulüp, sadece
performans›na ba¤l› olarak 3.4 milyon
euro elde etti. 7.2 milyonluk 
“hofl geldin paras›” ile 3 milyon
tutar›ndaki tur atlama bonusunu da
ekleyince mebla¤ 13.6 milyon euroya
yükseldi. TV gelirleri konusunda
henüz resmi veri olmasa da, geçen
sezon son 16’ya kalan kulüplerin
ortalama 13.5 milyon euroyu TV geliri
olarak deftere yazd›¤› aç›kland›.
Ekonomik krizden dolay› bu rakam›n
sabit kald›¤›n› düflünsek bile, ikinci
turdaki ortalama bir kulübün
toplamda 27 milyon euro kazand›¤›n›
görüyoruz.
27 milyon euro, y›ll›k geliri 400
milyon euro civar›nda olan Real
Madrid veya Barcelona için kilit rol
oynam›yor olsa bile önemli bir
kaynak. Ayn› flekilde 335 milyon euro
büyüklü¤ündeki Manchester United
ve ona yak›n Bayern Münih için de.
Ancak senede 120 milyon euro
kazanabilen Tottenham’a göre bu
para gayet kritik. Zira gelirlerde
yaklafl›k yüzde 23’lük bir art›fl› temsil
ediyor. Devler Ligi’ne lig flampiyonu
olarak kat›lan Chelsea’nin kazanc›,
‹ngilizlerin TV yay›n havuzundan en
çok pay› almalar›yla birlikte 
35 milyon euroyu flimdiden geride
b›rakt›. Temsilcimiz Bursaspor ise 
7.6 milyon euroluk kazanc›n üstüne
13 milyon euroya yak›n (geçen sezon
Befliktafl 12.8 milyon euro alm›flt›) 
TV geliri ekleyerek kasas›na 20
milyon euro civar›nda para koyacak.
K›sacas› her yönüyle büyük bir tiyatro
fiampiyonlar Ligi. Avrupa’n›n zengin

ve köklü kulüpleri için gaye,
y›ld›zlarla bezeli o sahnede
flov yap›p alk›fl toplamakt›r. 
Günden güne ticarileflen
ortamda bunun ad› “marka
de¤erini art›rma” olsa da biz
“baflar› peflinden koflma”
olarak görelim. Öte yandan
daha mütevaz› olanlar için
sahnede çaylakl›ktan ustal›¤a
evrilme f›rsat›d›r ayn›
zamanda. Birçok “usta”
tak›m›n yan›nda bu sezon
Tottenham ve Shakhtar
gibilerinin olgunlaflma
belirtilerini görüyoruz. 
fiu bir gerçek ki, bu sahnede
kazan›lan maddi veya manevi
her olgu, do¤ru yönetildi¤i
anda meyvesini fazlas›yla
veriyor. Peki, efli bulunmaz
bir de¤iflim geçiren Süper
Lig’in Anadolulu büyüklerini
neden bu tiyatroda daha s›k
görmeyelim?

Sahne yine ustalara kald› Sahne yine ustalara kald› 

H
angi ülkede top koflturursa
kofltursun, sadece kendi ligiyle
yetinmek bir futbolcunun

rüyalar›na dar gelir. Çünkü
çocuklu¤undan beri izledi¤i efsane
tak›mlara karfl› forma giymeyi, hatta
kupa kald›rmay› hayal eder. ‹flte
fiampiyonlar Ligi, bu tarz yüzlerce
rüyay› gerçek k›lmak ad›na bafllad› bu
sezon da. Baz›lar›n›nki kâbusa
dönüflürken, baz›lar› da bir peri
masal›n›n içinde buldu kendini.
Gelinen noktaya bakt›¤›m›zda Devler
Ligi’nde en dikkat çekici durumlardan
biri, maçlar›n gayet gollü geçiyor
olmas›. Öyle ki, a¤lar›n toplamda
7’fler kez sars›ld›¤› tam 4 tane maç
sayabiliyoruz. Bunlardan ilki,
Guiseppe Meazza’da oynanan ve 4-3
biten Inter-Tottenham mücadelesinin
ta kendisi. Ondan iki hafta sonra bu
kez ayn› skoru Benfica ve Lyon
aras›ndaki maçta gördük. Bu iki
karfl›laflma, birbirine yak›n güçlerin
çarp›flmas› oldu¤u üzere gollü ve
zevkli oldu¤u kadar da çekiflmeliydi.
Ancak Slovakya’da oynanan 90
dakika sonucu Marsilya’n›n Zilina’y›
7-0 ma¤lup etmesi, sezonun en farkl›
skorunu oluflturdu. Keza temsilcimiz
Bursaspor’un ‹spanya’da Valencia’ya
6-1 kaybetmesi de en gollü dört
maç›n sonuncusuydu.
fiampiyonlar Ligi gibi görkemli bir
organizasyonun elefltiri alabilece¤i
noktalardan biri tam da bu. ‹lk olarak
sadece liglerini lider tamamlam›fl
kulüplerin kat›ld›¤› turnuva, itibar
kazand›kça daha çok tak›m›
bünyesine ald›. Öyle ki, bu sezon son
16’ya kalan ekiplerden sadece 
7 tanesi flampiyon s›fat› tafl›yor. 

Kendini aflanlar

Devler Ligi’nde tecrübesi olmayan her
kulübün kaderi, grubun dibini görmek
olmad›. Örne¤in Kopenhag, ikinci kez
kat›ld›¤› turnuvada Panathinaikos ve
Rubin Kazan gibi nispeten tecrübeli
rakiplerini geride b›rakarak üst tura
ç›kt›. Ayr›ca Shakhtar Donetsk ile
adeta devrim yapan Lucescu’yu

unutmamak gerek. 6 y›ll›k
Ukrayna maceras›nda ad›m
ad›m “Ben geliyorum” dedi
Rumen teknik adam. Önce
fiampiyonlar Ligi grup
maçlar› sayesinde tak›m›na
kazand›rd›¤› Avrupa
tecrübesini 2009 y›l›ndaki
UEFA Kupas› flampiyonlu¤u
ile somutlaflt›rd›. Bu sezon
ise ç›tay› yükselterek
Shakhtar’› tarihinde ilk kez,
üstelik Arsenal’in önünde
lider olarak ikinci tura
yükseltti.
Tottenham için ayr› bir
parantez açmak gerek. Premier
Lig’de y›llard›r üst s›ralar› zorlayan
Londra tak›m›, Ada’n›n büyük
dörtlüsünü geride b›rakmay› pek
baflaramam›flt›. Ancak geçti¤imiz
sezonu 4. s›rada tamamlay›p
fiampiyonlar Ligi vizesini tarihinde
ilk kez ald›¤›nda kimse bugünkü
kadar pembe bir tablo beklemiyordu.
Etkili oyunu ve direkt kaleye
gidebilen karakteriyle sadece tur
atlamay› baflarmad› Tottenham.
Grubu son flampiyon Inter’in hemen
önünde lider olarak tamamlad›.
Üstelik sahada neler yapaca¤› belki
de Barcelona’n›n ard›ndan en çok
merak edilen tak›m oldu. Onlar›n
bulundu¤u A Grubu’nun en gollü
geçen maçlara sahne olmas› tesadüf
de¤ildi. Özellikle Inter’le art arda
yap›lan iki nefes kesen karfl›laflma,
gözleri bir anda Gareth Bale ve
arkadafllar›na çevirdi.
Harry Redknapp’in son 16’daki
rakibi Milan olacak. Bir baflka
deyiflle, Tottenham bu sefer
Milano’nun di¤er yar›s›na heyecan
dolu anlar yaflatacak. Özellikle
Maicon’a kariyerinin en zorlu 180
dakikas›n› “hediye eden” Bale ile
Milan’da kimin bafl edece¤i daha
flimdiden tart›flma konusu oldu.
K›sacas› 40 y›ld›r fiampiyonlar
Ligi’nde oynuyormufl gibi bir görüntü
çizen Tottenham, bu kupada bahar
aylar›na ulafl›rsa ço¤u kiflinin
flafl›rmayaca¤› bir gerçek.

Zihinde yer edenler

Grup müsabakalar›n›n en ak›lda kal›c›
olay› Ajax Amsterdam Arena’da
yafland›. Real Madrid’i konuk eden
Hollanda ekibi, maçtan 4-0 gibi bir
ma¤lubiyetle ayr›lmay› beklemedi¤i
gibi rakibin 9 kifli kalaca¤›n› da
ummuyordu flüphesiz. Ne var ki
sevilse de sevilmese de Mourinho’nun
her zamanki gibi planlar› vard›.
Sahadaki skorla birlikte grup liderli¤i
de garantiyken sar› kartl› oyuncular›n›
sonraki turda garanti almak istedi
Portekizli. Ancak tüm dünyan›n
gözüne sokarcas›na Sergio Ramos ve
Xabi Alonso’ya bilerek kart
görmelerini iletince ceza almaktan
kurtulamad›.
Barcelona, oyunun hâkimi olma
konusundaki hünerini Devler Ligi’nde
de sürdürdü. 6 maç sonucunda
ortalama yüzde 70 oran›nda topla
oynayarak bu dalda eflsiz oldu¤unu
kan›tlayan Katalan ekibine en yak›n
tak›m, yüzde 62 ile son finalist Bayern
Münih oldu. Geçen sezon bu iki top
cambaz›ndan birini yar› finalde,
di¤erini de finalde alt eden
Mourinho’nun “topsuz oyun”
konusunda ilginç s›rlar bildi¤i bir
gerçek.
Her tak›m›n bir oyun karakteri oldu¤u
gibi her ligin de kendine has bir
kimli¤i vard›r. fiampiyonlar Ligi de
uluslararas› bir organizasyon oldu¤u
üzere zamanla apayr› bir oyun tarz›

oluflturdu. Tecrübesiz tak›mlar›n ilk
anda çoklukla s›k›nt›s›n› çekti¤i bu
durumu, gollerin zamanlamas›na
bakarak bile anlayabiliriz. Geride
b›rakt›¤›m›z karfl›laflmalarda at›lan 
276 golün 119 tanesi, maçlar›n 
60. dakikas›ndan sonra gerçekleflti. 
Bu rakam, ilk yar›larda at›lan 117
golden bile daha fazla. Yani say›lar
diyor ki, Devler Ligi’nin oyun
karakteri öncelikle rakibini uzunca bir
süre tartmay› gerektiriyor. ‹ki tak›m
yeflil sahada bir yandan satranç
oynuyor asl›nda. Kenardan gelen
hamlelerin s›klaflt›¤› anlarda ise skor
tabelas› de¤iflmeye bafll›yor. Özellikle
daha denk güçlerin çarp›flaca¤› ikinci
turdan itibaren bu istatisti¤in daha da
belirginleflmesini bekleyebiliriz.
Bir üst tura kalan tak›mlarda gelenek
pek de¤iflmedi. Avrupa’n›n
zirvesindeki 5 ülkenin temsilcileri
aras›na sadece Kopenhag ve Shakhtar
girebildi. ‹ngilizler, son dört sezonun
üçünde oldu¤u gibi bu sefer de son
16’ya dört tak›mla birden girdi.
Üstelik bunlar›n üç tanesi grup lideri
oldu. ‹spanya cephesinde ise kupaya
ön elemelerde veda eden Sevilla
haricindeki üç ekip yoluna devam
ediyor. Serie A için de benzer durum
söz konusu. Nitekim gruplara
kalamayan Sampdoria d›fl›ndaki üç
ekip hiç de fena gitmiyor. Schalke 04
ve Bayern Münih Almanya’y› temsil
ederken, Ligue 1’dan Marsilya ve
Lyon fiubat ay›nda tur peflinde olacak.

fiampiyonlar Ligi

Dünya Kupaları futbolun Everest’i ise, Şampiyonlar Ligi
için K2 diyebiliriz. Tarih boyunca topun etrafında
dönen hikâyelerin birçoğu bu iki zirvede türedi. Hatta
ara sıra K2’nin Everest’i geçtiği bile tartışıldı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Everest’ten inen yıldızların
bu sezon Wembley’de sonlanacak K2 macerası tüm
hızıyla devam ediyor.

Mustafa Akkaya
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V.Ç Küçükken önce
forvette bafllad›m.
Gol atmaya çal›flt›m.
Zaten hep ileriye
do¤ru oynuyorduk. 
O y›llarda gerçek bir
Hakan fiükür
hayran›yd›m ve onun
gibi bir oyuncu
olman›n hayalini
kuruyordum.
H.Ç Küçükken hep
Volkan’la aram›zda oynard›k. 
Sanki tak›mda sadece biz vard›k. 
12-0 kazan›yorsak Volkan 6 gol, 
ben 6 gol at›yorduk. Çok komikti
(gülüyorlar). Ben o dönemde
Hagi’nin futbolunu çok be¤enirdim.
▼Sonra mevkilerinizde nas›l
de¤ifliklikler oldu? 
H.Ç Ben y›llarca farkl› pozisyonlarda
oynad›m. Forvette ve orta sahan›n
her bölgesinde görev yapt›m. Sadece
defansta oynamad›m. fiimdi de

defans d›fl›nda her
bölgede oynuyorum. 
V.Ç Ben de geçen
sezon forvette
oynad›m. Bu sezon
sol aç›kta bafllad›m,
flimdi yavafl yavafl
sol beke do¤ru
gidiyorum. 
▼Geriye do¤ru
gidiyorsun. Kaleci
olmazs›n her halde. 

V.Ç Bir defa kaleci de oldum.
Hamburg’da oynarken bir turnuva
maç›nda kalecimiz sakatland›.
Antrenörümüz, “Kim kaleye geçmek
istiyor?” diye sordu. Neden
bilmiyorum ama kaleye geçmek
istedim. Girdim de. Dört tane gol
yedim ve ç›kt›m. Ç›k›fl o ç›k›fl. 
O kadar küçüktüm ki topa
yetiflemiyordum. 
▼Almanya’da oynayan
futbolculardan be¤endikleriniz var

m›? Mesela sizin
gibi ikiz kardefller
olan ve A Millî
Tak›m›m›zda
oynayan Halil ve
Hamit Alt›ntop’u
kendinize örnek
al›yor musunuz? 
H.Ç Evet, biz de
Halil ve Hamit
Alt›ntop kardefller
gibi olmak istiyoruz.
Zaten onlar da
bizim gibi Türk, ikiz
ve Almanya’da
yetifltiler.
Alternatifleri haz›r. 
V.Ç ‹nflallah onlar
gibi oluruz. 

▼‹kiz oldu¤unuz için olumlu ya da
olumsuz yaflad›¤›n›z olaylar var m›? 
V.Ç Ben Hertha Berlin’e gitti¤imde
kardeflimden ayr›lmak çok zor
gelmiflti. Hayat›m›zda ilk defa ayr›
yaflayacakt›k. Bir de orada ben hem
çal›fl›p hem de futbol oynuyordum.
Bu nedenle daha da çok
zorlan›yordum. 
▼Futbol yetene¤inizden biraz
konuflal›m. Eksik oldu¤unuz
yönleriniz neler? 
V.Ç Benim eksi¤im kafa vurufllar›m.
Savunmada iyiyim ama hücumda
kafa vurufllar›nda yetersizim. Onun
için kornerleri ben at›yorum, hiç
içeri girmiyorum. 
H.Ç Ben de ayn› durumday›m. 
Kafa vurufllar›m yetersiz. ‹kimizin de
bu konuda kendimizi gelifltirmemiz
gerekiyor. 
▼Peki, iyi oldu¤unuz yönleriniz
neler? 
V.Ç Kornerleri ve duran toplar› iyi

kullan›r›m, ortalar›m iyidir. 
H.Ç Benim de top tekni¤im ve
driplingim be¤enilir. 
▼Geçen sezon Hansa Rostock’la
Almanya flampiyonu oldunuz. 
Bu flampiyonlu¤u anlat›r m›s›n›z? 
V.Ç Bizim için çok güzeldi, çok
önemli bir tecrübeydi. Hansa
Rostock’a transfer oldu¤umuz ilk
sezonda Almanya flampiyonu olduk.
Baflar›l› bir sezon geçirip sonunda
flampiyon olmam›z bizi çok mutlu
etti. 
H.Ç Kuzey Ligi’nde flampiyon
olduktan sonra Almanya flampiyonu
olmay› da baflard›k. Almanya’n›n en
iyi tak›m›yd›k. Yeni geldi¤imiz bir
tak›mda, ilk sezonumuzda
flampiyonluk yaflamak da ayr› bir
mutluluk verdi bize. 
▼Hansa Rostock’un U19 tak›m›nda
oynuyorsunuz. Profesyonel tak›mla
antrenmanlara kat›ld›¤›n›z da 
oluyor mu?
H.Ç Profesyonel tak›mla
antrenmanlara ç›k›yoruz. Zaten
profesyonel olmam›z için teklifte de
bulundular ama 5 y›ll›k sözleflme
imzalamam›z› istediler. fiimdilik
imzalamad›k. 
V.Ç 5 y›ll›k sözleflme uzun oldu¤u
için imzalamak istemedik. 
Biz 1 y›ll›k anlaflma yapmak
istiyoruz. 5 y›ll›k teklifi kabul
etmedi¤imiz için sezon sonuna
kadar A Genç Bundesliga’da
oynamak zorunday›z. 
▼Genç Millî Tak›mlara ilk ne zaman
seçildiniz ve davet ald›¤›n›zda neler
hissettiniz? 
H.Ç Avrupa’da oynayan Türk
futbolcular için U15 Millî Tak›m›
seçmeleri yap›lm›flt›. Biz de kat›ld›k

▼‹kiz kardeflleri bir arada görmek
futbolda çok s›k rastlanan bir fley
de¤il. Futbola kaç yafl›n›zda ve nas›l
bafllad›n›z?
H.Ç Futbola bafllad›¤›m›zda henüz 4
yafl›ndayd›k. Türkiye’den bak›ld›¤›nda
tuhaf görünebilir ama Almanya’da
genellikle bu yafllarda futbola
bafllan›yor.
V.Ç Babam›z bize bir top ald›,
aya¤›m›zla vurduk ve öyle bafllad›k
(gülüyorlar). Babam›z bize
küçüklü¤ümüzden beri yetenekli
oldu¤umuzu söylüyordu.
H.Ç Önce evde biraz oynad›k. Sonra
4 yafl›nda Hamburg’da bafllad›k. Tabii
o yafllardaki çocuklar›n oynad›¤›
futbol çok farkl›yd›. Bafllang›çta hiç
kimse ne yapaca¤›n› ya da hangi
mevkide oynad›¤›n› bilmiyordu.
Herkes topun peflinde kofluyordu. 
▼Sizin yetene¤iniz gören ve futbola
bafllaman›z› isteyen baban›z m›yd›?
H.Ç Yetenekli olsak da olmasak da

bafllat›rd›. Çünkü kendisi de futbol
oynam›fl ve bu nedenle futbolu çok
seven birisi babam›z. Türkiye’deyken
Çorum Gençlerbirli¤i’nde oynam›fl,
Almanya’ya geldikten sonra da futbola
devam etmifl. 
▼Futbolla birlikte e¤itiminize de
devam ettiniz mi? 
V.Ç Bu sene liseyi bitirdik, flimdi
sadece futbol oynuyoruz. 
Futbola bafllang›c›n›zda ve kariyeriniz
sürerken kimlerden destek ald›n›z? 
H.Ç Babam›z her zaman bize destek
oldu, olmaya da devam ediyor. 
Her maç›m›za gelirdi. fiimdi biz
Rostock’ta yafl›yoruz. Ailemiz
Hamburg’da oturuyor. Babam›z
çal›flt›¤› için sadece Hamburg’da
oynad›¤›m›z maçlar›m›za gelebiliyor.
Biz de onu yan›m›zda görünce
seviniyoruz tabii.
▼Transferleriniz nas›l geliflti?
V.Ç Ben önce Hamburg’dan Hertha
Berlin’e transfer oldum. Ancak orada

hiç mutlu olmad›m. Futbol oynaman›n
yan› s›ra çal›fl›yordum. Ünlü bir
kuaförde berberlik yap›yordum. 
Bir yandan çal›flmak, bir yandan da
futbol oynamak çok zor oluyordu.
Kafam çok doluydu. Bu nedenle
kendimi gösteremedim. 
H.Ç O s›rada bana Hansa Rostock’dan
teklif geldi. Volkan da Hertha
Berlin’de mutlu de¤ildi. 2009-2010
sezonunun bafl›nda ikimiz beraber
Hansa Rostock’a transfer olduk. 
▼‹kiniz de berberlik e¤itimi mi
alm›flt›n›z? 
H.Ç Evet, ikimiz de berberlik e¤itimi
ald›k. Baz› kamplarda yan›m›za t›rafl
setimizi de al›yoruz. Hem birbirimizin
hem de tak›m arkadafllar›m›z›n
saçlar›n› kesiyoruz. 
▼4 yafl›nda futbola bafllad›¤›n›zda
herkesin topun peflinde kofltu¤unu,
kimsenin mevkii olmad›¤›n›
söylemifltiniz. Daha sonra hangi
mevkilerde oynad›n›z? 

Haydar Çekirdek
Futbola başladığımızda henüz 4 yaşındaydık.
Babamız Türkiye’deyken Çorum
Gençlerbirliği’nde oynamış, Almanya’ya
geldikten sonra da futbola devam etmiş.
Bizim de futbolcu olmamızı istiyordu.

Volkan Çekirdek
Önce Hertha Berlin’e transfer olduk. Aynı
zamanda berberlik yapıyordum. Bir yandan
çalışmak, bir yandan da futbol oynamak çok
zor oluyordu. Bu nedenle kendimi
gösteremedim. Haydar’a gelen teklif üzerine
Hansa Rostock’a transfer olduk.

Haydar Çekirdek
Avrupa’da oynayan Türk futbolcular için 
U15 Millî Takımı seçmeleri yapılmıştı. Biz de
katıldık ve seçildik. Türk bayrağı kalbimizin
üzerinde olunca çok heyecanlanmıştık. 
Millî Takım’da oynamak, şampiyon olmak,
kupa kazanmak gibi bir şey.
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Volkan-Haydar ÇekirdekVolkan-Haydar Çekirdek

Alt›ntop
kardefller gibi
onlar da ikiz,
onlar da gurbetçi.
15 yafllar›ndan bu
yana Genç Milli
Tak›mlar›m›zda
forma giyiyorlar.
Biri orta saha ve
forvette, di¤eri
ise sol kanatta
görev yap›yor.
Geçti¤imiz sezon
transfer olduklar›
Hansa Rostock’un
U19 tak›m›nda
Almanya
flampiyonlu¤u
yaflad›lar.
Gö¤üslerinin
üzerinde 
ay-y›ld›z›
tafl›maktan büyük
bir gurur duyuyor
ve bir gün Süper
Lig’de oynaman›n
hayalini
kuruyorlar.

Selim Şakarcan
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Çekirdek
kardefller kimdir?

6 fiubat 1992’de
Hamburg’da do¤dular.
Aileleri Çorum kökenli.
‹ki ablalar› var. Babalar›

Hamburg’da otel
iflletiyor, anneleri 

ev han›m›. Almanya
kulüplerinden Hansa

Rostock’un U19
tak›m›nda futbol

oynuyorlar. 

Ay-y›ld›z›n
yeni 
ikizleri

Ay-y›ld›z›n
yeni 
ikizleri



TamSaha58

ve seçildik. ‹lk defa millî formay›
giymek çok güzel bir duyguydu.
Türk bayra¤› kalbimizin üstünde
olunca çok heyecanlanm›flt›k. 
Millî Tak›m’da oynamak, flampiyon
olmak, kupa kazanmak gibi.
V.Ç En büyük amac›m›z Türk Millî
Tak›m›’nda oynamakt›. Almanya için
oynamay› akl›m›zdan bile
geçirmedik. Kalbimizde her zaman
Türk Millî Tak›m› var.  
▼Alman Millî Tak›m›’ndan hiç teklif
ald›n›z m›? 
H.Ç Evet, U16 tak›m›ndan teklif
alm›flt›k ama kabul etmedik. Bizim
tek amac›m›z Türk Millî Tak›m›’nda
oynamakt›. 
▼Biliyorsunuz, Avrupa flampiyonas›
elemelerinde Almanya ile ayn›
gruptay›z ve Almanya’daki ilk maçta
da 3-0 yenildik. Almanya’da o
günlerde neler yafland›?
V.Ç Do¤ruyu söylemek gerekirse
tak›m arkadafllar›m›z bu yüzden bize
çok tak›ld›. Maçtan önce biz, “4-0,
5-0 kazanaca¤›z” demifltik. Sonra
kaybedince çok üzüldük. Tak›m
arkadafllar›m›z da do¤al olarak
bizimle dalga geçtiler tabii
(gülüyorlar).
H.Ç Hatta teknik direktörümüz
Roland Kroos da bizimle dalga geçti.
Onun o¤lu Bayern Münihli Toni
Kros, Almanya-Türkiye maç›nda ilk
on birde oynad›. O yüzden teknik
direktörümüz daha çok tak›ld› bize.
▼Kariyer planlaman›z› nas›l
yap›yorsunuz? Gelecekle ilgili
hedefleriniz neler?
V.Ç En büyük hedefim kesinlikle 
A Millî Tak›m formas› giymek. Kulüp
tak›m› olarak ise Almanya ya da
Türkiye fark etmez ama Bundesliga
ya da Süper Lig’de oynamak
istiyorum. 

H.Ç Ben Türkiye’de
oynarsam daha çok
sevinirim, çünkü ben
Türküm ve Almanya’da
futbol oynamak daha zor
oluyor. Türkiye’de
oynarsam daha mutlu
olaca¤›m› düflünüyorum. 
▼Sizce Türkiye’de genç
oyunculara yeterince flans
veriliyor mu? 
H.Ç Türkiye’de genç
oyunculara flans verilirse
daha çok y›ld›z oyuncu
ç›kaca¤›n› düflünüyorum.
Bu Türk futbolu için de çok
yararl› olur. 
V.Ç Genç Millî Tak›mlarda
da yetenekli birçok
arkadafl›m›z var. Yeter ki
flans verilsin. Baflar›l›
olacaklar›ndan kesinlikle
eminim. 
▼Almanya’daki altyap›
sistemi nas›l? Türkiye’ye
göre neler farkl›? 
H.Ç Almanya’da her fley
çok profesyonel. Türkiye’ye

göre sistem daha oturmufl. Daha
fazla yat›r›m yap›l›yor altyap›lara.
Asl›nda Almanya’da da A tak›ma
geçerken gençlere çok flans
verilmiyor. 
V.Ç Almanya’da da A tak›mlarda
gençlere flans verilmedi¤i oluyor.
Önemli bir fark da futbola bafllama
yafl›. Daha önce de söylemifltik, biz
4 yafl›nda bafllad›k futbola.
Türkiye’de ortalama 10-11
yafllar›nda bafllan›yor. 
▼Almanya ve Türkiye’deki futbolu
karfl›laflt›r›r m›s›n›z, nas›l farklar
var? 
V.Ç ‹ki ülkede futbol çok farkl›
oynan›yor. Almanya’da daha çok
güce ve fizik üstünlü¤e dayal› bir
futbol var. Türkiye’de ise oyuncular
daha çok teknik
özelliklerini
kullan›yor. Sertlik
dozaj›n›n da
Almanya’da daha
yüksek oldu¤unu
söyleyebilirim. 
H.Ç Bir de
Almanya’da futbol
Türkiye’ye oranla
daha h›zl› ve
tempolu
oynan›yor. 
▼Türkiye’ye her
geçen sene daha
büyük futbolcular,
kariyerli
yabanc›lar
transfer oluyor.
Bu durum
Almanya’da nas›l
yorumlan›yor?
V.Ç Evet,
Türkiye’ye çok
önemli futbolcular
transfer oluyor. 

Bu durum Almanya’da oynayan
futbolcular›n da ilgisini çekiyor. Art›k
daha çok futbolcu Türkiye’de
oynamak istiyor. Türk futbolu daha
popüler oldu Almanya’da. 
▼Türkiye’deki yabanc› futbolcu
say›s› hakk›nda ne düflünüyorsunuz? 
H.Ç Bence biraz fazla. Türk
futbolculara, özellikle gençlere daha
çok flans verilmesi lâz›m. Y›ld›z
transferi yapmaktansa gençlerden
yeni y›ld›zlar yarat›lmal›. 
V.Ç Bu yöntem daha düflük maliyetli
olur. Yabanc›lara o kadar yüksek
paralar ödenece¤ine, altyap›lara
yat›r›m yap›l›p, genç y›ld›zlar
yetifltirilmeli. 
▼‹kiz oldu¤unuz için bafl›n›za gelen
ilginç bir hat›ran›z var m›?
Rakipleriniz flafl›r›yor mu sizi
görünce?
H.Ç Antrenörümüz her zaman
kar›flt›r›yor bizi. Bazen Millî
Tak›m’daki hocalar›m›z da
kar›flt›r›yor. 
V.Ç Eskiden okulda flaka olsun diye
s›n›flar›m›z› de¤ifltirirdik.
Arkadafllar›m›z bilirdi ama
ö¤retmenlerimiz anlamazd›. 
Mesela birimizin matemati¤i iyiyse,
di¤erinin matematik dersine girerdi.
Bir kere birbirimizin yerine s›nava da
girmifltik ama ama sonra
ö¤retmenimiz anlam›fl ve k›r›k not
vermiflti. Bir de babam›zla
konuflmufltu (gülüyorlar).
▼Sizi ay›rt edebilmemiz için
belirgin bir özelli¤iniz var m›?
V.Ç Kafam›z›n arkas›ndaki yara bile
ayn›. 
H.Ç Volkan’›n iki yaras› var, benim
bir, ama yaralar›m›z ayn› yerde. 
Ben portakal soyarken parma¤›m›
kesmifltim, bir de o farkl›
(gülüyorlar). 
▼Tabii bunlar ilk bak›flta ay›rt

edilebilecek farklar de¤il. Boyunuz
da, kilonuz da ayn› bildi¤im
kadar›yla.
V.Ç Evet, boyumuz 1.75, kilomuz
72.5. 
▼‹kinizde de yüzük var, bir anlam›
var m› bu yüzüklerin?
H.Ç Ben öylesine tak›yorum ama
Volkan sözlendi. 
▼Evlilik ne zaman?
V.Ç Evlili¤e daha var. Sözlüm
okulunu bitirsin. O da benim gibi
berber, zaten orada tan›flt›k. 
▼Almanya’da futbol d›fl›nda, özel
hayat›n›zda neler yap›yorsunuz? 
H.Ç Asl›nda çok farkl› de¤il özel
hayat›m›z. ‹dman ve maçlar d›fl›nda
fitness yap›yoruz, kendimizi
gelifltirmek için çal›fl›yoruz. 
Pek gezmiyoruz.
V.Ç Rostock’ta yapacak pek bir fley
yok zaten. Bir de orada sadece 
1 y›ld›r yaflad›¤›m›z için fazla
arkadafl edinemedik. Sadece tak›m
arkadafllar›m›z var. 
H.Ç Tak›m arkadafllar›m›z partiye
gitti¤inde biz onlarla gitmiyoruz.
Çünkü biz kendimize bak›yoruz,
kendimizi gelifltirmek istiyoruz. 
Bu noktada kalmak gibi bir niyetimiz
yok. Daha büyük yerlere gelmek ve
çok baflar›l› olmak istiyoruz. 
V.Ç Futbolu b›rak›nca partiye
gideriz. 38 yafl›na geldi¤imizde
mesela (gülüyor).
▼Rostock’ta nerede kal›yorsunuz,
kulübün tesislerinde mi? 
H.Ç Kulüp bize ev verdi, orada
kal›yoruz. Tesislere mesafesi
yürüyerek 30, bisikletle 15 dakika. 
▼Antrenmanlara bisikletle mi
gidiyorsunuz? 
V.Ç Evet, ama Haydar’›n bisikleti
çal›nd›, benimkinin de tekerle¤i
patlad›. Onun için art›k yar›m saat
yürüyoruz (gülüyorlar). 



A
vrupa Ligi, yani eski ad›yla
UEFA Kupas›, ço¤u zaman
Avrupa’n›n ikinci ligi olarak

görüldü. Hem prestij hem de gelir
aç›s›ndan fiampiyonlar Ligi’nin
gerisinde kald›kça nispeten mütevaz›
ekiplerin yeri olarak alg›land›. 
Ancak yine de birçok sezonda
flapkadan tavflan ç›karan kulüpler
oldu ve kupan›n heyecan› ayakta
kald›. Hatta Zenit, Shakhtar, Sevilla,
Fulham gibi ekipler, son y›llardaki
ç›k›fllar›n› UEFA Avrupa Ligi’nin
deste¤iyle iyice h›zland›rd›. Nitekim
bu sezon da gayet çekiflmeli bir grup
aflamas›n› geride b›rakt›k. Öyle ki,
Dublin Aviva Stad›’ndaki finale
giden yolda birçok favori ekip
saymak mümkün.

Denk güçlerin mücadelesi

Avrupa Ligi her ne kadar
fiampiyonlar Ligi’nin gölgesinde
kalsa da en az›ndan ondan avantajl›
oldu¤u bir nokta sayabiliriz; sürpriz
ihtimali. Zira Avrupa Ligi’ne kat›lan
ekip say›s› yüzde 50 daha fazla ve
tak›mlar›n güçleri nispeten homojen
da¤›lm›fl durumda. Mesela Premier
Lig flampiyonu ile Spor Toto Süper
Lig flampiyonunun direkt karfl›laflma
ihtimali yok. Böyle olunca da
üçüncü ve dördüncü torbadan
kat›lan ekiplerin bile flans›, Devler
Ligi’ndeki kadar azalm›yor.
Juventus, Atletico Madrid, 
AZ Alkmaar, Borussia Dortmund,
Palermo, Sampdoria gibi tak›mlar›
ele alal›m. Bu ekipler ilk bak›flta pek
âlâ gruplar›n›n favorisi olarak
görülebilirdi. Hatta son flampiyon
Atletico Madrid’in yan› s›ra Juventus
ve AZ Alkmaar da gruplar›na seri
bafl› olarak girmiflti. Ne var ki, futbol
topunun yuvarlak oldu¤u bir kez
daha kan›tland› ve bu tak›mlar son
32 aras›na girmeyi baflaramad›. 
Öte yandan Aris, PAOK, Lech
Poznan ve Young Boys gibi tak›mlar
gruplara son torbadan dâhil
olmalar›na ra¤men tur atlamay›
baflard›. fiampiyonlar Ligi’nde ise son
torbada yer alan ekiplerden hiçbiri
üst tura geçemedi. Ayr›ca tur atlayan
tak›mlar aras›nda üç ve dördüncü
torbadakilerin oran› Avrupa Ligi için

yüzde 33’ken, fiampiyonlar Ligi’nde
yüzde 19 ile sadece 3 kulübe
tekabül ediyor.
Son y›llarda Avrupa kupalar›nda
‹talya’y› h›zla geride b›rakan
Almanya, ç›k›fl›n› Avrupa Ligi’ne de
yans›tt›. Kupadaki dört Serie A
tak›m›ndan sadece Napoli üst tura
ç›karken, Juventus tüm maçlar›n›
berabere tamamlayarak ilginç bir
istatistik elde etmifl oldu. 
Öte yandan üç Alman ekibinden
Bayer Leverkusen ve Stuttgart 
son 32 içinde yer almay› baflard›.
Ligde neredeyse kümede kalma
mücadelesi veren Stuttgart grup
lideri olurken, tarihinin en iyi
Bundesliga performans›yla zirvede
tek kalan Borussia Dortmund’un
elenmesi ilginç bir tezat oluflturdu.
Peki, sezon bafl›nda “Dört
Büyükler”den üçünün elenmesine
yol açan tak›mlar ne yapt›?
Trabzonspor’un sonuna kadar
zorlay›p y›kamad›¤› Liverpool,
rekabeti bol olan K Grubu’nu lider
bitirmeyi baflard›. Galatasaray’›n
yoluna tafl koyan Karpaty Lviv ise 
J Grubu’nda tam anlam›yla bir averaj
tak›m› oldu. Fenerbahçe’nin
fiampiyonlar Ligi hayallerini
erkenden bitiren Young Boys,
Getafe’yi geride b›rak›p tur atlarken,
sar›-lacivertlileri eleyip Avrupa
Ligi’ne giren PAOK da son 32’ye
kalmay› baflard›.

Öne ç›kanlar

2008 y›l›nda UEFA Kupas›’n›
kald›rarak ani yükseliflini perçinleyen
Rus ekibi Zenit St. Petersburg,
Luciano Spalletti yönetiminde bu

sezon da kupan›n
iddial›lar›
aras›nda. Grup
aflamas›nda hiçbir
s›k›nt› yaflamad›lar
ve 6 maç›n
tamam›n› kay›ps›z
atlatan tek tak›m
oldular. Ayn›
zamanda CSKA
Moskova ile
birlikte 18 golle
turnuvan›n flu ana
kadarki en golcü
tak›m› olmalar› da
göze bat›yor. 
Bu karfl›laflmalar
devam ederken
Zenit’in lig
flampiyonlu¤unu
da garantiledi¤ini
belirtmek gerek.
Ayr›ca sahadaki
potansiyellerine
bakarak Porto ve
Manchester City’yi
de muhtemel
Dublin yolcular›
aras›nda
gösterebiliriz.
Her grubun lideri
Zenit kadar rahat
de¤ildi tabii.
Gayet çekiflmeli
geçen 
K Grubu’nun
zirvesindeki
Liverpool ile
sonuncu Utrecht aras›ndaki puan
fark› sade 5’te kald›. Öyle ki,
Hollanda ekibinin son maçlar
oynan›rken bile hâlâ tur atlama flans›
vard›. J Grubu’ndaki rekabetin de

pek altta kal›r taraf›
yoktu. Karpaty
Lviv’in erkenden
havlu atmas› üzerine
Paris St. Germain,
Sevilla ve Borussia
Dortmund gibi denk
ekiplerin mücadelesi
gayet zevkli geçti.
Ayn› zamanda
kupan›n bu sezonki
en gollü maç› da bu
grupta oynand›. Nuri
fiahin’in aç›l›fl

golünü att›¤› karfl›laflmada Borussia
Dortmund, Karpaty Lviv’i
deplasmanda 4-3’lük skorla geçti.
A¤lar›n en çok havaland›¤› gruba
bakacak olursak, maç bafl›na 3.5 gol
ortalamas›yla F Grubu’nu görüyoruz.
CSKA Moskova ve Sparta Prag’›n ilk
iki s›ray› ald›¤› grup, ayn› zamanda
kaleyi tutan toplam 150 flutla baflka
bir rekorun da sahibi. Bu alandaki
lider futbolcu ise Napoli’den Edinson
Cavani. Y›ld›z› Dünya Kupas›’nda
iyice parlayan Uruguayl› oyuncu,
çekti¤i 27 flutun 15’inde kaleyi
bulmay› baflard›. Bunlardan 5 tanesi
a¤lar› bulsa da gol krall›¤›nda 
5 maçta att›¤› 7 golle Portolu Falcao
bulunuyor.
Palermo, beklentilere yan›t

UEFA Avrupa Ligi

TamSaha60

veremeyip gruptan ç›kamam›fl
olabilir. Ancak yine de ön planda
oldu¤u bir alan yok de¤il. 
‹talyan ekip, tak›m olarak gördü¤ü 
4 k›rm›z› ve 14 sar› kartla Avrupa
Ligi’nin bu sezonki en h›rç›n kulübü
unvan›n› tafl›yor. Ayr›ca tak›m›n
cevheri olan Arjantinli Pastore, 
2 k›rm›z› ve 4 sar› kartla ayn›
unvan›n oyuncu baz›ndaki sahibi.

Yaln›z savaflç› Befliktafl

Avrupa Ligi gruplar›ndaki tek
temsilcimiz olan Befliktafl, bu
kupadaki yoluna çok daha erken
ç›km›flt›. Siyah-beyazl›lar sezonun ilk
resmi maç›na ç›kt›¤›nda, 2010
Dünya Kupas›’nda Iniesta’n›n son
golü atmas›n›n üzerinden sadece 
4 gün geçmiflti. Ön eleme turlar›nda
art arda gelen Vikingur, Viktoria
Plzen ve Helsinki gibi ekipleri
geçmek, kâ¤›t üzerinde göründü¤ü
gibi nispeten kolay oldu. Tak›m,
sezonu erken açman›n dezavantaj›n›
ligde fazlas›yla yaflasa da bu durumu 
Avrupa Ligi’ne pek yans›tmad›. 

6 maçta al›nan 4 galibiyet ve 1
beraberlik, beklentileri karfl›lamaya
fazlas›yla yetti.
L Grubu’nu 16 puanla lider kapatan
Porto ise tek puan kayb›n› Befliktafl’a
karfl› yaflad›. Onlar› gündeme tafl›yan
baflka bir nokta, Teknik Direktör
Andre Villas Boas’›n sadece 33
yafl›nda olmas›yd›. Hatta bu sezon
yafl ortalamas› iyice yükselen

Befliktafl’ta Guti, ‹brahim
Üzülmez ve Rüfltü gibi
Boas’tan daha yafll›
oyuncular sahada yer ald›.
Portekiz ekibinde turnuvan›n
gol kral› Falcao’nun yan› s›ra
fevkalade oyunuyla Hulk
göz kamaflt›rd›.
Kupan›n son 32 tak›m›
aras›nda Befliktafl’› bekleyen
ekip, t›pk› 8 sezon önce
Lucescu dönemindeki gibi
Dinamo Kiev oldu. 
O dönemden ak›llarda kalan
bir nokta da Pascal
Nouma’n›n ‹nönü’de att›¤›
ve tak›m› son 16’ya tafl›yan
müthifl afl›rtma goldü.
Ukrayna ekibi eski
günlerinden uzak olsa da
sonuçta Maslov ve
Lobanovsky gibi isimlerin
ekolünü tafl›yor. Dolay›s›yla
Schevchenko’nun
kaptanl›¤›ndaki Dinamo
Kiev’i kolay lokma olarak
görmek elbette anlams›z.
E¤er 100. y›ldaki gibi tarih
tekerrür ederse de, bir
sonraki turda rakip büyük
ihtimalle kupan›n en sükseli
tak›m› Manchester City
olacak.
Bernd Schuster, Avrupa
heyecan›n› kariyerinde ilk
kez yaflam›yor. UEFA
Kupas›’ndaki siftah›n› 
2003-04 sezonunda
Shakhtar’›n bafl›ndayken

yapan Alman teknik adam, daha ilk
turda Dinamo Bükrefl’e elenmekten
kurtulamam›flt›.
2007 bahar›nda
Getafe ile bir
sonraki sezonun
UEFA Kupas›’na
kat›lmay›
garantilese de, o
yaz Real
Madrid’den
gelen teklifi
reddedemedi.
Galacticos ile
fiampiyonlar
Ligi’nde vard›¤›
son nokta ise
ikinci tur oldu. 

Ülke puanlar›

Avrupa kupalar›nda mücadele eden
tak›mlar›n performans›na göre
belirlenen ortalama ülke puanlar›,
her ligin kaderini derinden etkileyen
bir sistem. Bir ülkeden kat›lan tüm
tak›mlar›n elde etti¤i puanlar›n
ortalamas› al›n›yor ve buna göre
ülke s›ralamas› olufluyor. 
Ön elemeler haricindeki maçlarda
galibiyet 2, beraberlik 1 puan
de¤erinde. Ayr›ca çeyrek finalden
itibaren her turda bonus puanlar da
ekleniyor. 
Örne¤in Avrupa maceras›na 5
tak›mla kat›lan Türkiye, geriye
sadece Bursaspor ve Befliktafl kal›nca
ciddi bir dezavantaj yaflad›.
Bursaspor da fiampiyonlar Ligi’nde
beklentilerin çok alt›nda kal›nca tüm
yük Befliktafl’a bindi ve böylece tek
tak›m›n ald›¤› puanlar sürekli 5’e
bölündü.
Ülke puanlar›na göre yap›lan
s›ralamada ilk beflin aras›na baflka
bir ligin girmesine daha çok zaman
var gibi görünüyor. 10. s›radaki
Türkiye’nin amac› ise öncelikle
Hollanda, Ukrayna, Rusya ve
Portekiz gibi ülkelerle mücadele
ederek temsilci say›s›n› art›rmak.
Ancak bu sezonki k›s›rl›k sonucu
hemen arkam›zdaki Yunanistan bile
bizim için tehdit haline geldi. ‹flte bu
rakiplerin as›l puan toplad›¤› mecra
Avrupa Ligi oldu¤u için di¤er büyük
tak›mlar›m›z›n elenmesi Türkiye’yi
rekabette geride b›rakt›.
Aris ve PAOK’un beklenmedik
baflar›s›, “Komflu”nun bu sezon
toplad›¤› puanlar›n neredeyse
yar›s›n› oluflturdu. Avrupa Ligi’nden
elenen AEK bile ortalamaya katk›da
bulunabildi. Hemen üstümüzde
bulunan Hollanda’da sadece PSV
Avrupa Ligi’nde üst tura ç›kabildi.
Ancak fiampiyonlar Ligi’nden
Avrupa Ligi’ne dâhil olan Ajax ve
Twente’yi de düflünürsek
önümüzdeki aylarda fark›n aç›lmas›
iflten bile de¤il. 
Bu arada Hollanda’y› geride

b›rakmak, iki sezon sonra Avrupa
Ligi’ne fazladan bir tak›m
göndermek anlam›na geliyor ancak
tek tak›mla bu baflar› imkâns›z gibi.
Hollanda’dan sonraki üç ülke
birbirine ne kadar yak›nsa Türkiye’ye
o kadar uzak. Ukrayna ad›na
Metalist Kharkiv ve Dinamo Kiev,
ülke puan›n› büyütmeye yard›mc›
oldu. Befliktafl’›n tek bafl›na toplad›¤›
puanlar›n yan› s›ra Dinamo Kiev’le
yapaca¤› maçlar bu aç›dan da kritik.
Rus ekipleri Zenit ve CSKA ise
Ukraynal›lardan da baflar›l›
durumda. Üstelik fiampiyonlar
Ligi’nden gelen Rubin Kazan ve
Spartak Moskova sayesinde yollar›na
doludizgin devam ediyorlar. 
Bu sezon ülke puan›nda patlama
yaflayan Portekiz ise Sporting Lizbon
ile Porto’nun yan› s›ra Devler
Ligi’nden eklenen Benfica ve
Braga’ya duac›. Portekiz’in de
Türkiye gibi sezona 5 Avrupa
temsilcisi ile bafllad›¤›n›, ne var ki 
an itibariyle toplad›¤› puan›n
Türkiye’nin iki kat›ndan fazla
oldu¤unu eklemekte fayda var. 
‹smi büyük bir transfer yapan hemen
her tak›m›m›z, Avrupa Ligi’nde finale
yükselmekten kolayl›kla bahsediyor. 
Oysa ki bu iflin o kadar basit
olmad›¤›, yak›n zamanda kupay›
kald›rm›fl tak›mlar›n oraya gelene
dek göstermifl oldu¤u sab›rdan belli.
Shakhtar, Zenit, Sevilla, hatta
Galatasaray gibileri kupay› alana dek
en az›ndan birkaç y›l tak›m›n
demlenmesini bekledi. 
Ayr›ca Avrupa Ligi’nde elde etti¤i
puanlarla aç›k ara üstümüzde
bulunan Portekiz, bu baflar›s›n› ayn›
zamanda oyuncu yetifltirmeye
borçlu. 
Peki, biz hangisine önem veriyoruz?
‹flte bu soruya tutarl› bir cevap
bulabildi¤imiz anda futbol
dünyam›zda birçok fley düzene
girecek. En az›ndan finalini çok
yak›nm›fl gibi görerek istemeden de
olsa küçümsedi¤imiz Avrupa
Ligi’nde daha fazla tak›m›m›z fiubat
ay›n› görebilecek.

Mustafa Akkaya
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Eylül ayında 48 takımın Dublin’deki final hayaliyle başlayan Avrupa Ligi’nde son 32’ye gelindi. “Kupa-2”, birbirine yakın takımların
“ben de varım” deme mücadelesinde tatlı bir rekabetle ilk yarısını tamamladı. Ülke olarak kupaya tek temsilciyle katılmanın sıkıntısını

yaşasak da en azından Şubat ayını görecek olmanın tesellisiyle avunuyoruz.

Dublin yolu yar›land›Dublin yolu yar›land›

Cavani S›ra Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 Puan
1 ‹ngiltere 16.625    17.875 15.000 17.928 13.642 81.070    
2 ‹spanya 19.000    13.875 13.312 17.928 12.214 76.329    
3 Almanya 9.500    13.500 12.687 18.083 13.166 66.936    
4 ‹talya 11.928    10.250 11.375 15.428 10.857 59.838    
5 Fransa 10.000 6.928 11.000 15.000 9.750 52.678    
6 Portekiz 8.083 7.928 6.785 10.000 9.800 42.596    
7 Rusya 6.625 11.250 9.750 6.166 8.250 42.041    
8 Ukrayna 6.500 4.875 16.625 5.800    7.750 41.550    
9 Hollanda 8.214 5.000 6.333 9.416 8.166 37.129    
10 TÜRK‹YE 6.100 9.750 7.000 7.600 4.600 35.050    
11 Yunanistan 4.666 7.500 6.500 7.900 7.200 33.766 

Ülkelerin Avrupa Kupalar› Kulüpler S›ralamas›
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‹
lk Ballon D’Or için oy kullanan
Hanot’un arkadafllar›n›n tercihi,
bir Blackpool efsanesi olan Sir

Stanley Matthews’ten yanayd›. 
O günden itibaren giderek önem
kazanan ve çizgisini 40 y›la yak›n
koruyan ödül, sadece Avrupal›
oyuncular› dâhil etti¤i için elefltiri
al›yordu. Nitekim 1995 y›l›ndan
itibaren Avrupa’da top koflturan tüm

futbolcular,
pasaportuna
bak›lmaks›z›n
“Alt›n Top”
sahibi
olabilecekti.
Tam da bu

karar› beklermiflçesine Milan’l›
George Weah, o y›l Avrupal›
olmay›p ödülü kazanan ilk oyuncu
unvan›n› ald›. Bunu baflaran ilk
Brezilyal› ise 1997’de Barcelona ve
Inter’deki kusursuz performans› ile
Ronaldo oldu.
2007’ye gelindi¤inde Ballon D’Or
kazanma f›rsat› her ligden her
futbolcuya sunuldu. Art›k Alt›n
Top’un ›fl›lt›s› tüm dünyay›
kaplam›flt› ve onu kazanan
oyuncuyu 96 gazetecinin oylar›
belirliyordu. Ne var ki Avrupa
d›fl›ndan Alt›n Top’u evine
götürebilen halen ç›kmad›. Ödülün
son format›n› almas› ise 2010’u
buldu. Nitekim “FIFA Y›l›n
Oyuncusu” gibi baflka bir prestijli
ödülle yap›lan birleflme sonucu
“FIFA Ballon D’Or” ortaya ç›kt›.

Gazetecilerin yan›na millî tak›m
teknik direktörleri ve kaptanlar›n›n
oylar› da ekleniyordu. Ayr›ca art›k
teknik direktörler de Alt›n Top
kazanma flans› buldu.

Yeflil sahalardan gökyüzüne

Yapt›klar›yla zirveye ç›kan birçok
ligden futbolcu, Ballon D’Or
ödülünü kazanarak adeta Oracle
karfl›s›na ç›k›p hediyesini alan Eski
Yunan imparatoru gibi oldu. Onlar
için sadece emeklerinin karfl›l›¤›
de¤il, ayn› zamanda s›radan bir
futbolcu hüviyetinden ç›k›p efsane
olmaya do¤ru uzanan bir köprü
niteli¤indeydi Alt›n Top. Bu köprüye
ulaflmak, kimileri için di¤erlerinden
daha kolay oldu. Mesela Avrupa’da
oynamak ve özellikle hücum
oyuncusu olmak önemli art›lard›.
Öyle ki, flu ana kadar ödüle lây›k
görülen futbolculardan sadece
Beckenbauer, Sammer ve Cannavaro

defansta görev yap›yordu. Bir kaleci
olarak Ballon D’Or kazanan tek
oyuncu s›fat›n› ise Rus efsanesi Lev
Yashin 1963 y›l›ndan bu yana elinde
tutuyor. Geriye kalan ödül
sahiplerinin tamam› hücuma yönelik
oyunculardan olufluyor.
1999 y›l›nda France Football,
yüzy›l›n en iyi futbolcusunu seçmek
amac›yla Ballon D’Or ödülünü
kazanm›fl olan 30 kiflinin oylar›na
baflvurdu. Puanlama sonucu oluflan
listedeki ilk 5 s›ray› Pele, Maradona,
Cruyff, Di Stefano ve Platini ald›. 

Bu oyuncular›n tamam›n›n
hücumcu olmas› pek
flafl›rt›c› de¤il. Ancak
Avrupa’da oynamayan
hiçbir oyuncunun Alt›n
Top’u yokken, kariyeri
boyunca Brezilya ve
ABD’nin d›fl›na ad›m
atmam›fl olan Pele’nin
yüzy›l›n en iyi oyuncusu
seçilmesi tam anlam›yla
ironik.
Futbol tarihinde her
dönem, kendi kahraman›n›
ön plana ç›kard›. 70’lere Cruyff ve
Beckenbauer a¤›rl›¤›n› koyarken,
80’lerde Platini, Van Basten, Gullit
ve daha nicesi hayranl›kla izlendi.
Bu durum haliyle Ballon D’Or
ödüllerine de yans›d›. Nitekim
Cruyff, Platini ve Van Basten üçlüsü,
ödülü 3’er kez ile en çok kazanan
oyuncular olarak tarihe geçti.
Özellikle Platini, 1983’ten 85’e
kadar 3 y›l art arda Alt›n Top’a

ambargo koyarak baflka bir rekorun
da sahibi oldu. Frans›z oyuncu,
ayr›ca 5 kez ilk üç içinde yer ald› ve
Beckenbauer ile birlikte bu dalda da
lider durumda. 
Son olarak, ödülün ilk sahibi olan
Stanley Matthews ayn› zamanda bu
onura ulaflan en yafll› futbolcu
konumunda. 
‹ngiliz oyuncu, Ballon D’Or’u eline
ald›¤›nda tam 41 yafl›ndayd›. 
En genç kazanan ise bunu 21
yafl›ndayken baflaran Brezilyal›
Ronaldo oldu.

Ekol yaratanlar

Kariyerinde zirveye ç›k›p Ballon
D’Or kazanan neredeyse her
futbolcu, bu baflar›s›n› o dönemde
ekol yaratm›fl olan ülkesine veya
kulübüne borçlu. Bir anlamda, zaten
yüksek debiyle akan nehrin gücünü
arkas›na al›p en önde yüzenler onlar
oldu. Portekiz Millî Tak›m› ve
Benfica’ya s›n›f atlatan futboluyla

Eusebio’yu bu
“yüzücüler”
aras›nda
gösterebiliriz.
Benzer biçimde
onunla ayn› y›llarda
top koflturan
Manchester
United’l› Bobby
Charlton ve George
Best ile daha
sonraki
dönemlerden Cruyff,
Blokhin, Müller,
Keegan gibilerini

de… Ne var ki hiçbir ekol, 80’lerin
bafl›nda Platini’nin yükünü çekti¤i
Juventus ile 90’lara gelirken
Hollandal› futbolculardan beslenmifl
olan Milan’›nkine benzemez.
‹talya’n›n 80’li y›llarda iz
b›rakmas›n› sa¤layan bu iki kulübün
ayn› zamanda 6’flar farkl› futbolcuyla
8’er kezle en çok Alt›n Top kazanan
ekipler olmas› flafl›rt›c› de¤il. Bu
y›llardaki 4 ödül Platini ve Rossi ile
Juventus’a giderken, Milan 3 kez art
arda Gullit ve Van Basten’le güldü.
Üstelik 1988 ve 89 y›llar›nda son

Alt›n Top’un 55 y›l› Alt›n Top’un 55 y›l› 
Ballon D’Or
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üçe kalan futbolcular›n
tamam› Milan’dand›. 
Bu baflar›, 10 Ocak’taki
ödül töreninde
Barcelona’l› Messi, Xavi
ve Iniesta’n›n sahneye
ç›kacak olmas›yla
tekrarland›.
Ballon D’Or tarihine
damga vurmufl ekollere
ülke baz›nda bakacak
olursak, ödülü 7’fler defa
kazanan Alman ve
Hollandal› oyuncular› bu
dalda zirvede görüyoruz. 1972 ve 81
y›llar›nda Bat› Almanya, 1988’de ise
Hollandal› oyuncular ilk 3 s›ray›
“iflgal” etti. En fazla birincilik ödülü
Serie A’ya giderken, onun hemen
arkas›ndaki La Liga’n›n iki y›ld›r
zirveyi “üçlemesi” dikkat çekici. 

K›ymeti bilinmeyenler

Baz› oyuncular vard›r ki, her ne
kadar mükemmel bir kariyere sahip
olsalar da ufak bir detay›n
eksikli¤inden dolay› hikâyelerinde
Ballon D’Or eksik kal›r. 
Bazen onlar›n yoluna mevkileri tafl
koyarken, bazen de o müthifl
performans›n baflka bir
futbolcununkiyle çak›flmas›
dezavantaj olabilir. 1995’e kadar
sadece Avrupal›lara verilen Ballon
D’Or’u hak etti¤i halde kurallar
gere¤i alamayan bir sürü oyuncu
sayabiliriz. Ancak 1995’teki kural
de¤iflikli¤i sonras›na bakt›¤›m›zda
ödülü kazanamayan baz› isimler
dikkat çekici. Örne¤in 90’lardaki
mahalle maçlar›nda kaleye geçen
hemen her çocu¤un ad›n› ald›¤›

Peter Schmeichel, 1999 y›l›nda Alt›n
Top’a gayet yak›flan bir performans
göstermiflti. Manchester United’la
Avrupa’n›n en büyü¤ü olma yolunda
özellikle de finalde müthifl oynayan
Danimarkal›, kaleci olmas› sebebiyle
oy verenleri yeterince etkileyememifl
olacak ki ilk 3’e bile kalamad›. 
O y›l ödül, Barcelona’n›n 100. y›l
flampiyonlu¤unda baflrol oynayan
Rivaldo’ya gitti. Manchester United
kontenjan›ndan kat›lan Beckham ise
ikincilikle yetindi.
Real Madrid’le kazanmad›¤› kupa ve
k›rmad›¤› rekor kalmayan Raul da
hiçbir zaman Ballon D’Or’u elde
edemeyenlerden. Hücum oyuncusu
olup bir y›¤›n gol atmas›na ra¤men,
belki de hiç bol s›f›rl› transfere imza
atmad›¤›ndan ötürü tak›mdaki di¤er
y›ld›zlar›n aras›nda nispeten sönük
kald› o. Ayn› flekilde Henry de bir

golcüydü ve
Arsenal tarihine
geçen bir kariyer
sahibiydi.
Bulundu¤u her
tak›mda
kazanabilece¤i tüm
büyük kupalar›
elde etmesine
ra¤men kiflisel
anlamda Alt›n Top
hep eksik kald›
onun için.
Tarihte sadece üç
defans
oyuncusunun
Ballon D’Or
kazand›¤›n›
düflünürsek, Cafu

ve Thuram gibilerinin bu onura aday
bile gösterilmemeleri pek de ilginç
gelmiyor asl›nda. Ne var ki çeyrek
as›rl›k istikrarl› futbolculu¤u
sonras›nda Maldini’nin bir kez bile
Alt›n Top almad›¤›n› görmek
gerçekten çarp›c›. Hâlbuki sadece
Maldini Milan kadrosundayken
kazan›lan 5 fiampiyonlar Ligi kupas›
bile halen çok az say›da kulübün
müzesinde yer al›yor. 

Büyük kupalar ve Alt›n Top

Yak›n zamandaki Ballon D’Or
fatihlerine bakt›¤›m›z zaman, o y›l
düzenlenen Dünya Kupas› veya
fiampiyonlar Ligi’nin seçime önemli
bir etkisinin olabilece¤ini görüyoruz.
Son üç y›lda s›ras›yla ödülü kazanan
Kaka, Ronaldo ve Messi’nin o y›l
içinde Milan, Manchester United ve
Barcelona ile fiampiyonlar Ligi’nde
zafere ulaflm›fl olmalar› tesadüf de¤il.
Haskeza, bu seriden hemen önceki
Ballon D’Or sahibinin Dünya
fiampiyonu ‹talya’n›n kaptan›
Cannavaro olmas› da… Hatta 10
Ocak’taki törende üç adaydan

ikisinin Güney Afrika’dan dünya
flampiyonu olarak döndü¤ünü
düflünürsek, bu sefer de ayn› etkiyi
yaflayabilece¤imiz bir gerçek.
Ballon D’Or’un tarihî sürecine göz
atacak olursak, benzer iliflkinin ilk
y›llardan beri var oldu¤unu
söyleyebiliriz. Hatta ilk 39 y›lda ödül
sadece Avrupal› oyunculara
verilmeseydi çok daha bariz bir
yans›ma görülebilirdi. Mesela
fiampiyonlar Ligi’ni ilk 5 y›lda
kimselere kapt›rmayan Real Madrid,
1957’den itibaren Di Stefano ve
Raymond Kopa ile Alt›n Top’a da 
3 y›l sahip oldu. 1966’da ise ödül,
‹ngiltere ile dünya flampiyonu olan
Bobby Charlton’a veriliyordu. 2 y›l
sonra George Best ve onun ard›ndan
gelen Gianni Rivera, ald›klar› ödülü
o sezonki fiampiyon Kulüpler Kupas›
flampiyonlu¤una borçluydu. Ayn›
flekilde 1971’de Ajax’a bu kupay› ilk
kez kazand›ran Cruyff da Aral›k
ay›nda ödülünü sonuna kadar hak
ederek al›yordu. Hollandal›n›n
ard›ndan ise Avrupa flampiyonu olan
Bayern’in kaptan› Beckenbauer,
kariyerinin ikinci Alt›n Top’una
kavufluyordu.
Att›¤› gollerle 1982 Dünya
Kupas›’nda beklenmedik bir baflar›
elde eden ‹talyan Rossi, bu sayede
y›lsonundaki Ballon D’Or’u da aç›k
bir farkla kazan›yordu. Platini ve
Van Basten, 1985 ve 89’da
fiampiyon Kulüpler Kupas›’n›n alt›n›
üstüne getirirken, Ballon D’Or onlar
için art›k s›radan say›l›yordu. 
1990 ve 98’de Matthaeus ile
Zidane’›n birer lokomotif tad›ndaki
performanslar›, ülkelerini dünyan›n
zirvesine ç›kar›rken onlar› da
Avrupa’n›n en iyisi yap›yordu. 
Ancak bu konudaki en bariz örnek,
2002’nin alt›n adam› olan
Ronaldo’ya ait.
Inter’le o sezon
ligde sadece 
10 maça ç›kan
“Fenomeno”,
att›¤› 8 golle
Brezilya’ya
beflinci Dünya
Kupas›’n›
kazand›rd›. 
Bu istatistik,
ona kariyerinin
ikinci Alt›n
Top’unu
getirmeye yetti.

“Alt›n”
transferler

Kimi
futbolcular
Ballon D’Or’a
giden yolda tek
bir tak›mla

yetinmedi. Y›l›n ilk yar›s›ndaki
performanslar› onlar› yaz aylar›nda
baflka büyük kulüplere tafl›rken,
burada devam ettirdikleri istikrar
sayesinde y›lsonunda ödüle lây›k
görüldüler. Örne¤in Ajax’taki devrim
niteli¤indeki misyonunu tamamlayan
Cruyff, 1973’te Barcelona’ya
geçti¤inde de benzer ad›mlar› atarak
Alt›n Top serisine devam etti.
Katalan kulübü, 1986’da Lineker’i
transfer edip onun da ödüle giden
yolda önünü açt›. Ertesi y›l PSV’de
kendini gösteren Gullit ise formunu
Milan’da zirveye tafl›yarak Ballon
D’Or’a uzand›.
1995’te Paris St. Germain’den
Milan’a geçen Weah, o y›l kural
de¤iflikli¤inden de faydalanarak
ödüle lây›k görülen ilk Avrupa harici
oyuncu oluyordu. Daha önce
transfer etti¤i iki oyuncuya ödül
kazand›ran Barcelona, 1997 ve 2000
y›llar›nda Ronaldo ve Figo’yu elinde
tutamayarak adeta “alt›n”
yumurtlayan tavu¤u kaç›rm›fl
oluyordu. Ayr›ca 2002’de ödülü
tekrar kazanan Ronaldo’nun o yaz
Inter’den Real Madrid’e geçerek
Ballon D’Or’u yine bir transfer
eflli¤inde almas› da dikkat çekici.
Son olarak bir baflka Dünya
Kupas›’n›n deste¤iyle ödüle uzanan
Cannavaro, ayn› yaz Real Madrid’e
transfer olarak bir anlamda flans›n›
art›rm›flt›.
Sonuç olarak y›llar önce ofisinde
s›k›lgan biçimde otururken Ballon
D’Or’u icat eden Gabriel Hanot,
futbol tarihinde yeni bir yol daha
açm›fl oldu. Birçok futbolcu onun bu
ani fikri sayesinde adeta ilahlaflt›.
Son “ilah” Messi, asas›n› halen
sa¤lam biçimde tutuyor ama iki
tak›m arkadafl›n›n bu sene onu gayet
zorlayaca¤› da ortada.

Mustafa Akkaya

1956 yılında France Football’un başyazar koltuğunda oturan Gabriel Hanot’un günü
hareketsiz geçmektedir. Sıkılganlığını atmak adına, ofisteki gazetecilerden o yılın en iyi

Avrupalı futbolcusunu seçmelerini ister. Böylece Ballon D’Or’un temelini atan Hanot, 
bu ödülün zamanla kulüplerin transfer politikalarını etkileyecek ve kazanan futbolcuları
efsaneleştirecek bir prestije sahip olacağından, hatta organizasyonun FIFA ile ortaklaşa

yapılacağından habersizdir.
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Büyükflehir Belediyespor’un altyap›s›na transfer
oldu¤umda maddi olarak biraz s›k›nt› yaflad›k.
Ama sa¤ olsun babam ve annem her zaman
arkamda durdu. Bir de büyük ablam Ayfle ve
enifltem bana çok yard›mc› oldu. Onlar futbol
hayat›m› sürdürmemi çok istedi. O dönemde
bir yandan çal›fl›yor, bir yandan da tak›mla
antrenmanlara kat›l›yordum. Okula da devam
ediyordum. Liseye bafllam›flt›m ama derslerim
pek de iyi de¤ildi. Ben de okulda baflar›l›
olamayaca¤›m› düflünerek kendimi tamamen
futbola verdim. 
▼Bir yandan da çal›flt›¤›n› söyledin. Ne ifl
yap›yordun?
▲Babam ve day›m Veliefendi Hipodromu’nda
çal›fl›yordu. Day›m da sa¤ olsun bana maddi
destek oluyordu. Ben de ona yard›m
ediyordum. Atlar›n yem ihtiyaçlar›n›
karfl›lamada day›ma yard›mc› oluyordum.
Çal›fl›rken izin al›p antrenmanlara kat›l›yordum.
▼Damlaspor’dan Büyükflehir Belediyespor‘a
transferin nas›l gerçekleflti
▲Damlaspor’daki Ali Hocam beni ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor’un seçmelerine
göndermiflti. O dönemde tak›ma yeni bir hoca
gelmiflti ve bütün yafl kategorilerinde seçmeler
yap›yorlard›. Halen bafl›m›zda olan Zafer Turan
Hocam›z beni o seçmelerde be¤endi ve
sonras›nda tak›ma al›nmam› sa¤lad›.
▼Seni stoper olarak izliyorduk ama sonras›nda
ön libero mevkiinde görev almaya bafllad›n. 
‹ki bölgede de oynayabilen bir oyuncu olarak
bu mevkiler aras›nda ne gibi farkl›l›klar
oldu¤unu düflünüyorsun?
▲fiöyle söyleyeyim, ön libero oynamak stoper
oynamaktan daha zor. Çünkü hem ileride hem
de geride olmak zorundas›n. Oysa stoper
mevkii öyle de¤il. Görev bölgen s›n›rl›. Ön
libero pozisyonu daha güçlü ve daha teknik
olmay› gerektiriyor. Rakip tak›m ataklar›nda
hata yapt›¤›n zaman pozisyona girme
ihtimalleri art›yor. Yap›lan her hata, kaç›r›lan
her top kalende tehlike yaflanmas› anlam›na
geliyor. Her kademeye girmek zorundas›n.
▼Hem stoper hem de ön liberolar fiziksel anlamda güçlü oyuncular.
Sürekli güçlü kalabilmeyi nas›l sa¤l›yorsun? 
▲Ben antrenmanlardan eve, evden antrenmanlara giden bir oyuncuyum.
Ara s›ra arkadafllar›mla d›flar› ç›kar›m ama genel anlamda futbol için
yaflad›¤›m› söyleyebilirim. Çünkü benim mesle¤im bu. Kendime ne kadar
iyi bakarsam bu ifli hakk›yla ve uzun y›llar yapabilece¤imi düflünüyorum.
Baflka fleylerle u¤rafl›rsam as›l iflimi kaybedece¤imi biliyorum.

Baflar›n›n s›rr› istikrar ve aile ortam›

▼‹stanbul Büyükflehir Belediyespor her sezon büyük tak›mlara sürpriz
yapan ve kademeli olarak üzerine koyan bir tak›m. Üstelik taraftar
deste¤iniz de yok. Bu baflar›y› neye ba¤l›yorsunuz?
▲Abdullah Hoca Süper Lig’de mücadele eden tak›mlar aras›nda ayn›
tak›mda en uzun süredir görev bafl›nda olan teknik adam. Sadece
Abdullah Hoca da de¤il, teknik ekipteki di¤er antrenörler de öyle.
Kadroya bakt›¤›m›zda, orada da bir istikrar görüyoruz. Tak›m sadece

nokta transferlerle güçlendiriliyor ve büyük
de¤iflimler yaflam›yor. Uzun zamand›r
birlikteyiz ve bir aile gibi olduk. Çok güzel bir
ortam›m›z var. Yeni gelen oyuncular da ortama
çok çabuk adapte oluyor. Tak›mdaki
a¤abeylerimiz olsun, kardefllerimiz olsun cana
yak›n ve yard›msever insanlar. E¤er bir baflar›
kazan›yorsak, en önemli etken de istikrar ve
aile ortam› bence. 
▼Seyircinizin olmamas› tak›m› olumsuz
etkilemiyor mu? Kendi evinizdeki baz› maçlar›
bile deplasmandaym›fl gibi oynuyorsunuz. 
▲Art›k al›flt›¤›m›z için herhangi bir olumsuzluk
hissetmiyoruz. Dedi¤iniz gibi, içeride
oynad›¤›m›z maçlarda bile rakip tak›m
taraftarlar› daha fazla oluyor. Ama biz her türlü
olumsuz flartta bile motive olabiliyoruz.
▼Süper Lig’de geçen sezon Bursaspor
flampiyon oldu. Bu sezon da Anadolu tak›mlar›
üst s›ralarda yer al›yor. Sence bu durum
Anadolu tak›mlar›n›n iyi yap›lanmas›ndan m›
yoksa büyük tak›mlar›n düflüflünden mi
kaynaklan›yor?
▲Anadolu tak›mlar› altyap› olarak, sistem
olarak kendilerini gelifltirmeye çal›fl›yor. Bunda
da baflar›l› olduklar›n› düflünüyorum. Art›k ifller
eskisi gibi de¤il. Sahada mücadele etmeden hiç
bir maç kazan›lm›yor. Büyük tak›mlar›n y›ld›z
oyuncular› fazla ama koflmadan, mücadele
etmeden maç kazanmak da mümkün de¤il. Bir
bütün halinde, tak›m halinde mücadele etmek
zorundas›n›z. 
▼U19 ve Ümit Millî Tak›m’da oynad›n. Son
olarak da yeniden yap›land›r›lan A2 Millî
Tak›m› kadrosuna davet edildin. Böyle bir
davet bekliyor muydun
▲Aç›kças› bekliyordum. Grafi¤ime bak›ld›¤›nda
son dönemde sürekli oynuyorum ve
performans›m da fena de¤il. 
▼U19 Millî Tak›m›’n›n formas›n› ilk olarak
2007 y›l›nda Makedonya ile oynanan haz›rl›k
maç›nda giymifltin. Davet geldi¤inde sen ve
ailen neler hissetmifltiniz? 
▲Ailem çok mutlu oldu tabii. Sonuçta benim

için o kadar emek harcad›lar ve belli bir noktaya gelmifl olmam onlar›
çok mutlu etti. Ancak ben biraz heyecanl›yd›m. Gerçi her Millî Tak›m
kadrosu aç›klanmadan önce heyecanlan›yorum ama ilk zamanlara göre
biraz daha al›flt›m diyebilirim.
▼A2 Millî Tak›m›’ndan sonras› A Millî Tak›m. fiu anki performans›nla
kendini A Millî Tak›m için yeterli görüyor musun?
▲Yeterli görüyorum dersem biraz iyimser konuflmufl olurum. Kendimi
biraz daha gelifltirmem ve biraz daha tecrübe kazanmam gerekti¤ini
düflünüyorum. Ancak öyle bir görev verildi¤i zaman lay›k›yla yerine
getirmek için elimden geleni yapar›m. 
▼Altyap›dan gelen genç bir oyuncu olarak, ligimizde uygulanan yabanc›
kontenjan›n› nas›l de¤erlendiriyorsun? 
▲Ligimizdeki yabanc› oyuncular›n büyük bir bölümünün Türk
oyunculardan pek bir fark› yok. Elbette ki çok yetenekli, her fleyiyle
örnek teflkil eden büyük oyuncular var ama bunlar›n say›s› s›n›rl›. Bizim
altyap›lar›m›zda o kadar fazla yetenekli genç oyuncu var ki, transfer
edilen ço¤u yabanc›dan daha iyiler. Özellikle büyük tak›mlar bence

▼2004 y›l›nda transfer oldu¤un ‹stanbul
Büyükflehir Belediyespor’da 2006 y›l›ndan beri
profesyonel olarak oynuyorsun ve kademeli
olarak sürekli bir yükseliflin var. ‹ki sezondur
seni ilk on bir oyuncusu olarak izliyoruz.
Futbolla tan›flman nas›l oldu?
▲11-12 yafllar›nda her çocuk gibi mahalle
aralar›nda futbol oynuyordum. Yak›n bir
arkadafl›m da amatör kümeden Damlaspor’un
oyuncusuydu. Beni teflvik ederek tak›ma
götürdü. Orada bafllad›m futbola. O dönemdeki
baflkan›m›z Ali Ifl›lo¤lu’nun üzerimde çok

büyük eme¤i vard›r. Bugün bir noktaya
geldiysem onun sayesinde oldu¤unu
söyleyebilirim. 
▼Ali Hoca senin için neler yapm›flt›? 
▲Futbolculuktan önce ahlâkl› bir insan olmay›
ö¤retti bana sa¤ olsun. Futbola gelince, önceleri
sadece sa¤ aya¤›m› kullan›yordum. fiimdi dikkat
ederseniz iki aya¤›m› da iyi kullanabiliyorum.
Yeni bafllad›¤›m dönemlerde beni hep sol bek
olarak oynatt›. Sol aya¤›m› gelifltirebilmem için
bana sürekli özel antrenmanlar yapt›r›rd›.

Hem çal›flt›m hem futbol oynad›m

▼O dönemde ailen futbol oynamana nas›l
bak›yordu?
▲Asl›nda ilk bafllad›¤›m dönemde pek bir
s›k›nt›m yoktu. Daha sonralar› ‹stanbul

Futbola Damlaspor’da başladım. Ali
Işıloğlu Hocam’ın üzerimde çok büyük
emeği vardır. Futbolculuktan önce
ahlâklı bir insan olmayı öğretti bana.
Bugün sol ayağımı da sağ ayağım gibi
kullanıyorsam, bunu da ona
borçluyum. 
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Tekdemir 
Ümit Millî Tak›m’dan sonra
A2’ye de ça¤r›larak A Millî

Tak›m’a bir ad›m daha
yaklaflt›. ‹stanbul

Büyükflehir Belediyespor’da
hem savunmada hem de

orta sahada görev
yapabilen, iki aya¤›n› da

kullanabilen özellikleriyle
gerçek bir görev adam›.

Hayata karfl› verdi¤i
mücadeleyi t›rnaklar›yla

kaz›yarak baflar›l› bir
noktaya ulaflt›rd›¤› için

iflinin k›ymetini daha iyi
biliyor. Profesyonelce

yaflayan ve sahada görevini
fedakârca yerine getiren

gerçek bir tak›m oyuncusu. 

Nihat Özten
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kimdir?
20 Ocak 1988’de

Diyarbak›r’›n Çermik

ilçesinde do¤du. Küçük

yafllarda ailesiyle birlikte

‹stanbul’a göç etti. ‹ki

k›z, bir de erkek kardefli

var. Babas› Veliefendi

Hipodromu’nda çal›fl›yor.

Altyap›s›ndan yetiflti¤i

‹stanbul Büyükflehir

Belediyespor’da forma

giyiyor ve A2 Millî

Tak›m›’n›n oyuncusu.

Belediye’nin 
jokeri
Belediye’nin 
jokeri

Belediyespor’un alt yapısına transfer
olduğumda maddi olarak biraz sıkıntı
yaşadık. Ama sağ olsun babam, annem,
ablam ve eniştem hep arkamda durdu.
Bana maddi açıdan yardımcı olan
dayımın yanında, Veliefendi
Hipodromu’nda çalıştım. Çalışırken izin
alıp antrenmanlara katılıyordum.

Antrenmanlardan eve, evden
antrenmanlara giden bir oyuncuyum.
Ara sıra arkadaşlarımla dışarı çıkarım
ama genel anlamda futbol için
yaşadığımı söyleyebilirim. Çünkü benim
mesleğim bu. Başka şeylerle uğraşırsam
asıl işimi kaybedeceğimi biliyorum.

Anadolu takımları altyapı olarak,
sistem olarak kendilerini geliştirmeye
çalışıyor. Artık işler eskisi gibi değil.
Sahada mücadele etmeden hiç bir

maç kazanılmıyor. Büyük takımların
yıldız oyuncuları fazla ama

koşmadan, mücadele etmeden maç
kazanmak da mümkün değil. 

Altyapılarımızda o kadar fazla
yetenekli genç oyuncu var ki, transfer
edilen çoğu yabancıdan daha iyiler.
Altyapıdan gelen oyuncu kendisine

verilen ilk şansı iyi
değerlendiremezse ikinci bir şans çok

zor geliyor. Ancak yabancı
oyunculara çok daha fazla tolerans

gösteriliyor. 
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altyap›lara yeterli derecede önem vermiyor.
Altyap›dan gelen oyuncu kendisine verilen ilk
flans› iyi de¤erlendiremezse ikinci bir flans çok
zor geliyor. Ancak yabanc› oyunculara çok
daha fazla tolerans gösteriliyor. Ama biz bu
konuda biraz flansl›y›z. Abdullah Hoca gençlere
gerçekten flans tan›yan bir teknik adam. Bunu
kendimden, Zeki Korkmaz’dan, Gökhan
Süzen’den, Tevfik Köse’den biliyorum.
▼Henüz çok gençsin ve önünde uzun bir
futbol hayat› var. K›sa ve uzun dönem için
kariyer planlaman nedir?
▲Asl›nda çok uzun vadeli plan yapmaya gerek
yok. Öncelikle oynad›¤›m tak›mda baflar›l›
olmak istiyorum ve bunun için var gücümle
çal›fl›yorum. Zaten uzun vadede bir baflar›
hedefleniyorsa, bu senin bulundu¤un konumda
ortaya koydu¤un emek ve kazand›¤›n baflar›yla
alâkal›. Bulundu¤un konumda baflar›l› olursan
zaten önünde kap›lar aç›l›r. Ama hedef olarak
sorarsan›z, en büyük hedefim A Millî Tak›m
oyuncusu olmak.

‹talya’da oynamak isterim

▼Avrupa futboluna takip ediyor musun?
Oynamay› hayat etti¤in bir lig var m›?
▲Evet, Avrupa futbolunu mümkün oldu¤unca
takip ediyorum. Aç›kças› ‹talya’da oynamay›
isterim. Çünkü oradan futbol biraz sert
oynan›yor ve ben de sert futbolu seviyorum.
▼Be¤endi¤in, kendine örnek ald›¤›n oyuncular
var m› orada?
▲Gerçi flimdi biraz düflüflte ama
Cannavaro’nun oyununu be¤eniyorum.
▼Peki ön libero olarak?

▲As›l bölgem stoper oldu¤u için daha çok o
mevkideki oyuncular› yak›ndan izliyorum. 
▼Profesyonel bir oyuncusun ve para
kazanmaya bafllad›¤›n› söyleyebiliriz. Ailene ne
gibi katk›lar›n oldu? Kazand›¤›n paray› nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲‹ki ev ald›m. Aç›kças› para kazanmaya daha
yeni bafllad›m. Altyap›dan ç›kan oyuncunun
para kazanmas› biraz daha zaman al›yor.
Aileme bir daire alm›flt›m ama halen
Zeytinburnu’nda oturuyorlar. Annem bir türlü
tafl›nmak istemiyor.
Mesele “Topkap›’da
evler var, alal›m”
diyorum. Annem
“Oras› çok uzak,
ben orada
oturmam” diyor. fiu
anki mahallesinden
ayr›lmak istemiyor.
Bizim çevremiz
orada oldu¤u için
oradan uzaklaflmak
istemiyor. Ben de
ailemle birlikte
yafl›yorum ama
genelde tak›m›n
tesislerinde
kal›yorum. 
▼Bofl vakitleri nas›l
de¤erlendiriyorsun? 
▲Kitap okumaya
çal›fl›yorum. Son
ç›kan kitaplar› takip
ediyorum. Kula¤›ma
hofl gelen her türlü

müzi¤i dinlerim ama türküleri biraz daha çok
seviyorum. Arada söylerim de (Gülüyor).
▼Tak›m içindeki en iyi arkadafl›n da Zeki
Korkmaz galiba. Sizi hep bir arada görüyoruz. 
▲Evet, en iyi dostum olur. Zeki’yle çok iyi
anlafl›yoruz. Yedi¤imiz içti¤imiz ayr› gitmez. 
▼Zeki ile orta sahada da beraber
oynuyorsunuz. Arkadafll›¤›n›z saha içinde de
size bir avantaj sa¤l›yor mu?
▲Avantaj› oluyor elbette. Birbirimizi iyi motive
ediyoruz. Mesela büyük a¤abeylerimizle

oynad›¤›m›zda Zeki’ye
söyledi¤im gibi, “fiuraya
kofl, buraya git” diye
ba¤›ram›yorum.
▼Hep antrenörlerin
oyunculardan neler istedi¤i
konuflular ama oyuncular›n
da kafas›nda bir antrenör
modeli vard›r mutlaka.
Sence iyi bir antrenörün
oyuncular›yla iliflkileri nas›l
olmal›?
▲Bence a¤abey-kardefl gibi
olmal›. Saha içinde
a¤abeylerimizle nas›l bir
iliflki içindeysek hocam›zla
da ayn› iliflkiyi
kurabilmeliyiz. Ayr›ca
oyuncular› iyi motive
etmeli. Abdullah Hoca ile
aram›zda böyle bir iliflki
var. Gerekti¤inde bir hoca,
gerekti¤inde bir a¤abey
olur. Aradaki dengeyi çok
iyi sa¤l›yor.
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En yüksek kat›l›m Marmara’dan

Bölgesel Amatör Lig’e
kat›lan 143
kulübümüzün 7 co¤rafi
bölgemize göre
da¤›l›m›nda ise
Marmara Bölgesi ilk
s›rada yer al›yor. 
35 tak›mla ilk s›rada yer
alan Marmara
Bölgesi’ni 29 tak›mla
Karadeniz Bölgesi
izliyor. 

BAL kulüplerinin niteli¤i

Ülkemizde kulüpler kurulufl amaçlar›na göre
farkl›l›klar gösteriyor. Belediyeler, kamu
kurulufllar›, özel kurulufllar ve e¤itim kurumlar›
bünyesinde spor kulüpleri kurulurken, il, ilçe,
belde, mahalle
adlar› v.b isimlerle
kurulan, hiçbir
kurum ve kurulufla
ba¤l› olmayan
gençlik
kulüplerimiz de
var. 143 kulüp
aras›nda 73
kulüple gençlik
kulüpleri ilk s›rada
bulunuyor.
Belediyeler bünyesindeki kulüplerin say›s› ise 52. 
52 belediye spor kulübünden 2’si büyükflehir
belediyesi bünyesinde. Bu tak›mlar Erzurum ve
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Spor Kulüpleri.

Ad›yaman, Çorum, Elaz›¤, Ardahan,
Kahramanmarafl, Ni¤de, Uflak, Bayburt ve Kilis

gibi 9 il belediye spor kulübünün
yan›nda Büyükflehir Belediyesi
s›n›rlar› içinde olan Ankara
Akyurt, Pursaklar ve Sincan,
Bursa Kestel ve Yeniflehir, Mersin
Akdeniz ve Toroslar, ‹stanbul
Kartal ve Sultanbeyli, ‹zmir
Kemalpafla Çi¤li ve Foça, Kocaeli
Körfez ve Derince ile Samsun
‹lkad›m Belediyesi bünyesinde
15 spor
kulübü

bulunuyor. Bulancak,
Sand›kl›, Do¤ubayaz›t,
Demre, Ayval›k, Edremit,
Bucak, Erzin, Anamur,
Ödemifl, Sarayönü,
Salihli, Elbistan, Ünye,
Fatsa, Tekkeköy, Birecik,

Sorgun,
Alt›nova,
Çiftlikköy,
Kaynafll› gibi
21 ilçe
belediye spor
kulübünün
yan›nda
Çatalhüyük
(Konya),
Turgutreis
(Mu¤la),
Velimefle

(Tekirda¤), Kilimli
(Zonguldak) ve Beyköy
(Yalova) gibi 5 adet de

belde spor
kulübü
BAL’a
kat›l›yor. 
Son y›llarda
Valilikler
bünyesinde
kurulan il
özel idare
spor
kulüplerinin
say›s› da
her geçen
gün art›yor.
Bu
kulüplerden
BAL’a
kat›lan 7’si
ise Bingöl,
Çank›r›,
Diyarbak›r
Gaziantep,
Malatya,
Sivas ve

Uflak ‹l Özel ‹dare Spor Kulüpleri. 
Kamuya ait spor kulüplerinden Ankara Adliyespor,
Eskiflehir ve Malatya Demirspor, Kayseri Yolspor
gibi kulüpler de mevcut. 
Bu kulüpler Ulaflt›rma, Bay›nd›rl›k ve Adalet
Bakanl›¤› gibi kamu kurulufllar›n›n bünyesinde yer
al›yor. 
Kayseri fiekerspor, Kütahya fiekerspor gibi özel
kurulufl spor kulüplerinin yan›nda Üniversite
kulübümüz olan Amasya Üniversitesi Spor Kulübü
ve bir sendikaya ba¤l› olan Çelik-‹fl Spor Kulübü
de BAL’a kat›l›yor.

T
ürkiye Futbol Federasyonu
Yönetim Kurulu, devrim
niteli¤inde bir kararla Bölgesel

Amatör Lig’in kurulmas›na karar
verdi. Bu ligin kurulmas›n›n amac›,
Türk futbolunda profesyonelleflmek
isteyen amatör tak›mlara yeni
heyecan getirmek… Profesyonel
tak›m› olmayan 26 ilde futbol
heyecan›n› yaflatmak…
TFF 3. Lig’den düflen
tak›mlar›n do¤rudan yerel
amatör ligde de¤il, daha
nitelikli olan deplasmanl›
bir ligde yer almalar›n›
sa¤lamak… Kulüpleri
ça¤dafl yap›lara do¤ru
yöneltmek… Kendi ilinin
d›fl›nda futbol oynama
flans› bulunmayan, bu
yüzden vitrine ç›kamayan
genç yeteneklere
rekabetçi bir ortam sunmak…
Nitelikli antrenörlerin amatör
kulüplerde görev almas›n› sa¤lamak
ve genç hakemlerin kendilerini
gelifltirmesine katk›da bulunmak. 
TFF Yönetim Kurulu’nun bu tarihi
karar› üzerine Amatör ‹fller Kurulu
Baflkan› Mehmet Baykan’›n
baflkanl›¤›nda çal›flma bafllatan
Amatör Kurul, 160 tak›ma lige
kat›lma ça¤r›s› yapt›. Ça¤r› yap›lan
tak›mlar, 2009-2010 sezonunda
yerel amatör liglerde illere verilen
kontenjan say›s›nca dereceye
girenler ve ayn› sezonda 
TFF 3. Lig’den düflenlerdi. 
Bu tak›mlara lige kat›lma kriterlerini
yerine getirmeleri flart› da kofluldu.  
Sonuçta 160 kulüpten kriterleri
yerine getiren 143’ü 2010-2011
sezonunda start› verilen Bölgesel
Amatör Lig’e (BAL) al›nd›. 
Bu kulüplerin 11’i 2009-2010
sezonunda TFF 3. Lig’den düflenler,
132’si ise ayn› sezonda yerel
liglerinde dereceye girenlerdi. 
BAL’da yer alan 143 kulüp, 
78 ilimizi temsil ediyor. Kastamonu,
Gümüflhane ve Batman illerinin birer
tak›m› kriterleri yerine
getiremedikleri için lige kat›lamad›.
Ancak bu 3 ilde de birer profesyonel
tak›m oldu¤u için 2010-2011
sezonunda Türkiye’nin 81 kentinde
deplasmanl› futbol oynanabiliyor. 

En çok tak›m
‹stanbul’dan

12 tak›mla temsil edilen ilimiz
‹stanbul, 5 tak›mla temsil edilen
ilimiz ‹zmir, 4 tak›mla temsil
edilen illerimiz Ankara, Bursa,
Kocaeli, Samsun ve Trabzon. 

3 tak›mla temsil
edilen illerimiz
Ayd›n, Denizli,
Mersin, Konya,
Kütahya, Manisa,
Sakarya, Giresun,
Tekirda¤, Düzce ve
Mu¤la, 2 tak›mla
temsil edilen
illerimiz
Afyonkarahisar,
Diyarbak›r, Edirne,
Kayseri, Malatya,
Kahramanmarafl,

Ordu, Rize, Uflak, Zonguldak,
Yalova, Antalya ve Bal›kesir.
Di¤er 47 ilimiz ise BAL’da 
1’er tak›mla temsil ediliyor.
Kulüplerimizin yüzde 52’si il
merkezi, yüzde 42’si ilçe merkezi,
yüzde 6’s› ise belde kulübü.

Gençlik gelifltirme flart›

BAL’a kat›lan kulüplerden tesis,
futbolcu, teknik adam gibi konularda
istenen kriterlerin yan›nda, bu sezon
istenen önemli kriter ise U13 ve U17
kategorilerinde mutlaka
yerel lige kat›lmalar› ve
bu kategoriler için
Gençlik Gelifltirme
Antrenörü istihdam
etmeleri. 
Bu sezon BAL’a kat›lan
kulüpler zaten kendi
illerinin en elit ve en
baflar›l› kulüpleri. Bu
kulüpler, hiçbir zorlama
olmadan 6 ayr› yafl
kategorisinde 2009-2010
sezonunda yerel liglere

kat›ld›. U13 yafl kategorisinde yüzde
59, U17 yafl kategorisinde ise yüzde

73 kat›l›m sa¤layarak ülkemiz
altyap›s›na önemli bir destek
verdiler. TFF’nin amac› ise
BAL’a kat›lan kulüplerde bu
katk›y› daha yukar›lara çekerek
her yafl kategorisinde kat›l›mlar›
yüzde 90’lar›n üzerine
ç›kartmak. 

81 il sürekli temsil edilecek

Bölgesel Amatör Lig’in en önemli
özelliklerinden biri, 81 ilin de her

sezon temsil
edilmesi. ‹llerin
belirlenen
kontenjan say›s›
her sezon
muhafaza
edilecek. 
Böylece ne baz›
illerin hak
etti¤inden fazla
tak›m› olacak
ne de baz› iller
ligde yer almak
için y›llarca

bekleyecek. 
2010-2011 sezonunda A¤r›, Aksaray,
Amasya, Ardahan, Artvin, Bart›n,
Bayburt Bitlis, Burdur, Düzce,
Edirne, Erzincan, Hakkari, I¤d›r,
Karaman, Kilis, Mufl, Nevflehir,
Ni¤de, Osmaniye, Sinop, fi›rnak,
Tekirda¤, Tunceli, Uflak ve
Zonguldak olmak üzere 26 ilimizin
profesyonel liglerde futbol tak›m›
bulunmuyor. Bu 26 ilin tak›mlar›
BAL’da yer al›yor. 
Ayr›ca il merkezinde profesyonel
tak›m› olmay›p bir ilçesinde
profesyonel tak›m› olan Bilecik
(Bozüyükspor), Kütahya
(Tavflanl›spor) ve Mu¤la (Fethiyespor)
il merkezlerinde de BAL
müsabakalar› oynan›yor. 
Bölgesel Amatör Lig’in en büyük
özelli¤i, yerel liglerle bu lig
aras›ndaki sirkülasyon. 
Her sezon 81 ilin yerel liginde BAL’a
ç›kma heyecan› yaflanacak. 81 ilin
yerel liginde baflar›l› olan tak›mlar,
ilin kontenjan› dâhilinde ya
do¤rudan ya da baraj müsabakalar›
oynayarak BAL’da yer alma
mücadelesi verecek.

Futbolun yeni nefesiFutbolun yeni nefesi
Futbolu seven gözler tüm dikkatiyle profesyonel liglere odaklanırken, TFF’nin hayata yeni geçirdiği Bölgesel Amatör Lig

sayesinde ülkenin dört bir yanında deplasmanlı lig heyecanı yaşanmaya başladı. Profesyonel liglerde takımı olmayan 26 ilimiz
de BAL sayesinde yeni bir futbol rüzgârıyla buluştu. 143 takımın yer aldığı BAL’da kulüplere getirilen U13, U17 kategorilerinde

yerel lige katılma ve bu kategoriler için Gençlik Geliştirme Antrenörü istihdam etme kriterleri de ülke futbolunun kalitesini
artırmaya dönük önemli adımlar olarak göze çarpıyor. 

BAL’a kat›lan kulüplerden ‹zmirspor,
Feriköyspor ve Zonguldakspor geçmiflte en

üst profesyonel ligde yer alan kulüpler.
Geçmiflte 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de yer alan eski
profesyonel kulüpler de BAL’da mücadele
ediyor. 143 kulüpten 37’si geçmifl y›llarda
profesyonel liglerde mücadele etti. Bunlar aras›nda Mu¤laspor,
Düzcespor, Erzincanspor, Tekirda¤spor ve Bart›nspor gibi il tak›mlar›
bulundu¤u gibi Bafraspor, Çarflambaspor, Sürmenespor, Milasspor,
Keflanspor, Erganispor, Kufladas›spor, Ayval›kgücü ve Edremitspor gibi
önemli ilçe kulüplerimizin yan›nda Maltepespor, Yeniköyspor, Adana
Gençlerbirli¤i vb. 20 civar›nda semt ve gençlik kulüpleri de yer al›yor.

Bölgesel Amatör Lig 

BAL’daki eski
profesyonel kulüpler

BAL’daki eski
profesyonel kulüpler

‹llerin BAL’da Temsil 
Edilen Tak›m Say›s›

‹l Say›s› Tak›m Say›s›
1 il 12 tak›m
1 ‹l 5 tak›m
5 ‹l 4’er tak›m
11 ‹l 3’er tak›m
13 ‹l 2’fler tak›m
47 ‹l 1’er tak›m
78 ‹l 143’er tak›m

Kulüplerin ‹kamet Yerlerine Göre Da¤›l›m›

‹kamet Yeri Kulüp Say›s› Yüzde
‹l Merkezi Kulübü 75 % 52
‹lçe Merkezi Kulübü 60 % 42
Belde Kulübü 8 %  6

BAL Kulüplerinin 
2009-2010 

Sezonunda Altyap› 
Kategorilerine Kat›l›m›

Kategori Tak›m   Say›s› Yüzde
U19 106 % 74
U17 104 % 73
U16 78 % 55
U15 81 % 57
U14 68 % 48
U13 85 % 59

Tak›mlar›n Bölgelere Göre Da¤›l›m›

Bölge Kulüp Say›s›
Marmara Bölgesi 35 
Karadeniz Bölgesi 29
Ege Bölgesi 24
‹ç Anadolu Bölgesi 19
Akdeniz Bölgesi 12
Do¤u Anadolu Bölgesi 15
Güneydo¤u Anadolu Bölgesi 9

Bal Kulüplerinin Niteliklerine Göre Da¤›l›m›

Kulübün Niteli¤i Kulüp Say›s›
Gençlik Spor Kulübü 73
Belediye Spor Kulübü 52
Özel ‹dare Spor Kulübü 7
Kamu Kuruluflu Spor Kulübü 5
Özel Kurulufl Spor Kulübü 4
Üniversite Spor Kulübü 1
Sendika Spor Kulübü 1

Belediye Spor Kulüplerinin Da¤›l›m›

Belediyelerin Niteli¤i Kulüp Say›s›
Büyükflehir Belediye Spor Kulübü 2
Büyükflehir Belediye S›n›rlar› içindeki ‹lçe Belediye Spor Kulüpleri 15
‹l Belediyesi Spor Kulüpleri 9
‹lçe Belediyesi Spor Kulüpleri 21
Belde Belediyesi Spor Kulüpleri 5

‹zmirspor

FeriköyFeriköy



Cenk fiahin’in golü ile Türkiye 2-0 galip gelip turnuvay›
flampiyon olarak tamamlad›. Turnuvan›n di¤er maç›nda
Güney Kore’yi 3-2 yenen Brezilya ikincili¤i elde ederken,
ABD de üçüncü oldu. 
Millîlerimizi Atatürk Havaliman›’nda karfl›layan Türkiye
Futbol Federasyonu Genel Sekreter Vekili Orhan Selim
Ertanhan, “Baflkan›m›z Mahmut Özgener ad›na bu
önemli baflar›da eme¤i geçen futbolcular›m›z›, teknik
direktörümüz Abdullah Ercan’› ve Futbol Genel
Direktörümüz Ersun Yanal’› tebrik ediyorum. ‹nan›yoruz
ki bu jenerasyon ileride de çok önemli baflar›lar
kazanacak” diye konufltu.
Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal ise “Güney Kore ve
ABD gibi dünyan›n elit organizasyonlar›nda görmeye
al›flt›¤›m›z tak›mlar›n yan› s›ra Brezilya gibi ekol bir ülke
karfl›s›nda oyuncular›m›z geliflimleri aç›s›ndan çok
önemli bir deneyim kazand›. Bu tak›mda birçok
oyuncunun kulüplerinde ve Millî Tak›mlarda
önümüzdeki y›llarda Türk ve dünya futboluna birer
kültür elçisi olarak hizmet vermeleri en büyük dile¤imiz.
Bu yolda çok önemli bir s›nav› baflar›yla geride
b›rakt›lar” dedi.
ABD’deki turnuvan›n, Mart ay›nda oynanacak Elit Tur
öncesinde kendileri için çok iyi bir haz›rl›k oldu¤unu
belirten U17 Milli Tak›m Teknik Direktörü Abdullah
Ercan ise “‹yi bir tak›m›m›z var. Tak›mdafll›k çok iyi.
Böylelikle baflar› da kaç›n›lmaz oluyor. Avrupa’daki
rakiplerine karfl› çok iyi oynayan oyuncular›m›z,
dünyan›n önemli millî tak›mlar›na karfl› da baflar›l› olarak
ne kadar iyi bir tak›m olduklar›n› gösterdi. Hepsini tebrik
ediyorum” dedi.
Abdullah Ercan, bu jenerasyondan pek çok oyuncunun
ileride A Millî Tak›m’›n iskeletini oluflturaca¤›n›
düflündü¤ünü belirtti. 
Yetenekli oyunculardan kurulu bu tak›mla hedeflerinin
yüksek oldu¤unu belirten Ercan, “Oyuncular›m›z›n daha
fazla tan›t›ma ve ilgiye ihtiyac› var. U17 Millî Tak›m› üst
üste baflar›l› sonuçlar al›yor. 
Avrupa fiampiyonas›”n›n ard›ndan Dünya
fiampiyonas›’na kat›lmay› hedefliyoruz. Türk halk›n›n
deste¤i ile baflar›lar›m›za devam etmek istiyoruz” diye
konufltu.

Amerika fatihleriAmerika fatihleri

T
eknik Direktörlü¤ünü Abdullah Ercan’›n
üstlendi¤i U17 Millî Tak›m›m›z, Mart
ay›ndaki Elit Tur’da Avrupa fiampiyonas›

finalleri için vize almaya çal›flacak. Gençlerimiz,
Elit Tur haz›rl›klar› çerçevesinde geçti¤imiz ay
ABD’de düzenlenen Nike Friendlies Turnuvas›’na
kat›ld›. ABD’deki kamp öncesi U17 Milli
Tak›m›’na özel bir u¤urlama töreni düzenlendi.
Millî Tak›m ana sponsorlar›ndan Nike taraf›ndan
organize edilen törende oyuncular ve teknik ekip
Nike Beyo¤lu ma¤azas›nda futbolseverlerle bir
araya geldi. Oyuncular, Türkiye’de ilk defa Nike
ma¤azas›nda bulunan nak›fl makinesiyle üzerine
adlar› ve numaralar› yaz›lan, Nike Elite Pack Serisi
kramponlar›n› tan›tt›. 

Ev sahibini yenerek flampiyon

ABD Futbol Federasyonu taraf›ndan Nike
sponsorlu¤unda 1-5 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda
yap›lan organizasyon, bu y›l ilk kez turnuva
format›nda düzenlendi. Turnuvaya Türkiye’nin
yan› s›ra ev sahibi ABD, Brezilya ve Güney
Kore’nin U17 Millî Tak›mlar› kat›ld›. 
Arizona eyaletinin Phoenix flehrindeki Reach 
11 Sports Complex sahas›nda yap›lan turnuva,
birbirinden heyecanl› mücadelelere sahne oldu.
U17 Tak›m›m›z turnuvadaki ilk maç›nda, Brezilya
ile karfl›laflt›. Çekiflmeli geçen karfl›laflma 0-0 bitti.
‹ki tak›m›n kalecilerinin performanslar›yla öne
ç›kt›¤› mücadelede net pozisyonlara girilmesine
ra¤men gol olmad›. Di¤er maçta ise ev sahibi
ABD, Güney Kore’yi 2-1 ma¤lup etti.
Millî Tak›m›m›z›n bir sonraki rakibi Güney
Kore’ydi. Maça h›zl› bafllayan tak›m›m›z, ceza
sahas›ndaki boy avantaj›n› iyi kullanarak Güney

Kore savunmas›n› oldukça zorlad›.
Güney Korelilerin bulduklar›
pozisyonlar› de¤erlendirememelerinin
ard›ndan maç›n ilk golü 32. dakikada
Okay Yokufllu’nun pas›yla topu
kalecinin üstünden a¤larla buluflturan
Hakan Çalhano¤lu’ndan geldi. Golden
üç dakika sonras›nda Bang Chan
Jun’un kaleci Yusuf Mersin’den dönen
topu a¤lara göndermesiyle skor 1-1
oldu. ‹kinci yar› topa daha fazla sahip
olan ve bask›l› oynayan millîler, ödülü
52. dakikada gelen golle ald›. Üst üste
kullan›lan ikinci köfle vuruflundan
gelen topu ‹brahim Y›lmaz kafa
vurufluyla gole çevirdi. Maç›n sonunda
Güney Kore’yi 2-1 ma¤lup eden U17
Millî Tak›m› bu sonuçla turnuvadaki
puan›n› 4’e yükseltti. Di¤er karfl›laflmada ev sahibi
ABD’nin Brezilya ile 0-0 berabere kalmas›n›n
ard›ndan gözler Türkiye ile ABD aras›nda
oynanacak ve flampiyonun belirlenece¤i
randevuya çevrildi.
Yaklafl›k 2 bin seyircinin izledi¤i mücadelede
ABD karfl›s›nda Türk taraftarlar›n da deste¤i ile
coflan tak›m›m›z, karfl›laflma boyunca iyi bir oyun
sergiledi. 17. dakikada Recep Niyaz’›n kulland›¤›
kornerden gelen topu Aykut Güler kafayla
tamamlamak istedi, ancak golü atan, kaleciden
dönen topu tamamlayan Ahmet Y›lmaz Çal›k
oldu. Maç boyunca kalemizde tehlike yaratan
ABD’li forvet Mario Rodriguez, mücadelenin 
60. dakikas›nda Taha Can Velio¤lu taraf›ndan
düflürüldü. Bu pozisyon sonras›nda Taha k›rm›z›
kart gördü. Gençler, eksik kalmas›na ra¤men
ikinci yar›da da gol buldu. 71. dakikada Enver

U17 Millî Tak›m›

Nisan ayında Avrupa Şampiyonası finallerine gidebilmek için Mart ayında Elit Tur’da mücadele edecek olan U17 Millî
Takımımız, hazırlıklarına Amerika’da katıldığı turnuva ile başladı. ABD Futbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Nike Friendlies

Turnuvası’nda mücadele eden millîler, ülkeye şampiyonluk kupasıyla dönmeyi başardı
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Nike International Friendlies Turnuvas› için Phoenix flehrine giden U17 Milli Tak›m›m›z, millî
basketbolcu Hidayet Türko¤lu’nun forma giydi¤i Phoenix Suns tak›m›n›n maç›n› izledi.

Phoenix Suns’›n Indiana Pacers’› 105-97 ma¤lup etti¤i karfl›laflmada, millîler maç boyunca
Hidayet Türko¤lu’nu destekledi. Maç›n ard›ndan genç millîlerimiz Hidayet Türko¤lu ile

bulufltu ve ona ad›n›n yaz›l› oldu¤u Millî Tak›m formas›n› hediye etti.

Hidayete’e ziyaretHidayete’e ziyaret
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010-2011 Avrupa
fiampiyonas› eleme turunda 1.
Grup’tan lider ç›kan U19

Millîlerimiz, Elit Tur’da Almanya,
Macaristan ve Makedonya ile
eflleflti. Eleme turunda Kazakistan’›
5-1, ‹zlanda’y› da 2-1 yenip, Galler
ile 3-3 berabere kalarak bulundu¤u
gruptan 7 puanla lider olarak bir
üst tura yükselen U19’lar, Elit
Tur’daki maçlar›n› 31 May›s-5
Haziran 2011 tarihlerinde
yapacak. Millîlerimizin bulundu¤u 
7. Grup’taki maçlar Türkiye’de
oynanacak. fiimdi U19’lar›n Elit
Tur’daki rakiplerine bir göz atal›m.

Almanya

Eleme Turu’nda ‹sviçre, Kuzey
‹rlanda ve Andorra’n›n bulundu¤u
13. Grup’u t›pk› U19 Millîlerimiz
gibi 7 puanla lider olarak

tamamlayan
Almanya, Kuzey
‹rlanda’y› 2-1,
Andorra’y› 10-0
yenip, ‹sviçre ile
de 2-2 berabere
kalarak bu
baflar›y›
yakalad›. 
14 golle eleme
turlar›ndaki en
golcü tak›m
olmay› baflaran
Panzerlerde en
golcü oyuncular 1860 Münih’ten 
4 golle Kevin Volland ile 3 gollü
Moritz Leitner oldu. Bu oyuncular›
2 golle Werder Bremen’li Lennart
Thy ile Everton’›n Arnavut kökenli
defans oyuncusu Shkodran Mustafi
izledi. Almanya U19 kadrosunda
iki Türk as›ll› oyuncu da
bulunuyor. Bu oyunculardan biri
Wolfsburg’da forma giyen Tolga
Ci¤erci. 23 Mart 1992 do¤umlu

olan Tolga, orta sahada
görev yap›yor. 1.85
boyundaki genç oyuncu
özellikle son
dönemlerde tak›m›n›n
Bundesliga’da oynad›¤›
maçlarda ilk on birde
kendisine flans buluyor.
Almanya U19
kadrosundaki bir di¤er

Türk kökenli isim ise
Yunus Mall›. Tolga gibi
orta sahada oynayan
1.73 boyundaki Yunus,
Almanya’n›n Borussia
Mönchengladbach
tak›m›nda futbol hayat›n›
sürdürüyor. Elit Tur’daki
rakibimiz Almanya’y›
Dinamo Dresden,
Fortuna Köln, Bayer
Leverkusen gib
tak›mlarda da
antrenörlük görevinden

bulunmufl Ralf Minge çal›flt›r›yor.

Macaristan

U19 Millîlerin bir di¤er rakibi
olan Macaristan da Türkiye ve
Almanya gibi eleme turundaki
grubunu birinci olarak tamamlad›.
Macarlar Polonya’y› 2-0,
Finlandiya’y› da 
1-0 ma¤lup ederken, Moldova’ya
1-0’la boyun e¤mekten
kurtulamad›. Grup maçlar›nda
att›klar› 3 gol ve a¤lar›nda
gördükleri 1 golle az atan ve az
yiyen bir tak›m görünümü veren
Macarlarda, Kovacs, Elek,
Ponczok, Toth, Farkas gibi
oyuncular öne ç›kan isimler
olarak göze çarp›yor. Son y›llarda
küçük de olsa bir ivme yakalayan

Macarlar›n László Szepessy
önderli¤indeki bu genç tak›m›na
bu nedenlerden ötürü çok dikkat
etmek gerekiyor.

Makedonya

Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti ve
Bosna-Hersek’in bulundu¤u
gruptan ikinci olarak Elit Tur’a
yükselen Makedonya ise Polonya
ve Yunanistan ile birlikte bir üst
tura yükselen tak›mlar aras›nda en
az gol atma baflar›s›n› gösteren
ekip. Simonosvki ve Gjorgjevski
gibi etkili oyunculara sahip
Makedonya U19 Tak›m›n› Dragan
Bocheski çal›fl›t›r›yor.
Grubu lider olarak tamamlayacak
tak›m›n 2011 yaz›nda 8 ülkenin
kat›l›m›yla Romanya’da yap›lacak
finallere gidece¤i 7. Grup’ta eleme
turu sonunda U19 Millîlerimiz,
Almanlar›n ard›ndan en çok gol
atan tak›m olmas›na karfl›n, en çok
gol yiyen ekip olarak da dikkat
çekiyor. 2008 y›l›nda bu kupay›
kazanm›fl Almanya hiç flüphesiz
bu grupta Millîlerimizin en zorlu
rakibi olarak görünürken, toplam 
6 maçta 4 gol yiyen Macaristan ve
Makedonya’n›n da kat›
savunmalar›n› aflman›n o kadar
kolay olmayaca¤›n› söylersek
yan›lm›fl olmay›z.

Futboldaki kader çizgimiz sürekli
Almanya ile kesişiyor. A Millî
Takımımızın Euro 2012
elemelerinde Almanya ile aynı
grupta yer almasının ardından
U19 ve U17 Genç Millî
Takımlarımız da Avrupa
Şampiyonası elemelerinde
Panzerlerle eşleşti. Alman U19
ve U17 Takımlarının en önemli
özellikleri ise çok sayıda Türk
asıllı oyuncuyu kadrolarında
barındırması. U17’deki
rakibimiz İsviçre de kadrosunda
Türk oyuncu bulunduran
takımlardan biri.

Aydın Güvenir

U17 kategorisi

U17 Millilerimiz 2010-11
U17 Avrupa fiampiyonas› Elit
Turu’nda tabiri caizse ölüm
grubuna düfltü. Almanya,
‹sviçre ve Ukrayna ile birlikte
4. Grup’ta yer alan U17’ler,
Elit Tur maçlar›n› 24-29 Mart
2011 tarihleri aras›nda
Almanya’da oynayacak.
Millîlerimiz eleme turunda
Ermenistan’› 3-0, Çek
Cumhuriyeti’ni 6-1 yenmifl,
‹zlanda’ya ise 2-0 yenilerek
grup ikincisi unvan›yla Elit
Tur’a yükselmeyi baflarm›flt›. 

Almanya

2009’da bu kupay› müzesine
götürmeyi baflaran Almanya,
eleme turlar›nda 16 gollü
Beyaz Rusya’dan sonra 
13 golle a¤lar› en çok
havaland›ran ikinci tak›m
olmay› baflard›. 52 tak›m
içinden bu baflar›y› yakalayan
Almanlar, 2. Grup’taki
rakipleri Estonya’y› 5-0, 
Bosna-Hersek’i 6-1, Avusturya’y›
da 2-1 ma¤lup ederek çok rahat
bir flekilde lider olarak bir üst tura
ç›kmay› baflard›. Bu noktadaki en
önemli olay ise Almanlar›n eleme
turlar›ndaki 21 kiflilik kadrosunda
tam 9 adet Türk kökenli
oyuncunun bulunmas›yd›. Bayer
Leverkusen’de forma giyen forvet
Samed Yeflil 5 golle tak›m›n›n en
golcü oyuncusu olurken, orta
sahada görev yapan Werder
Bremen’li Levent Ayçiçek 3,
Bayern Münih’li Emre Can da 2
golle kendisine efllik etti. Böylece
bir anlamda Almanlar›n eleme
turunda att›¤› toplam 13 golün
10’u Türklerden gelmifl oldu.
Üstelik Bosna-Hersek maç›nda
at›lan 6, Avusturya maç›nda at›lan
2 golün tamam› Türklere aitti.
Savunmada Schalke’li Kaan Ayhan,
Duisburg’lu Koray Kaç›no¤lu,
Dortmund’lu Koray Günter, orta
sahada Stuttgart’l› Robin Yalç›n ve
Timo Çeçen ile forvette
Leverkusen’li Okan Ayd›n,
Almanlar›n U17 Tak›m›n›n di¤er
önemli kozlar›. ‹flte neredeyse

kadrosunun yar›s› Türk kökenli
oyunculardan oluflan ve teknik
direktörlü¤ünü eski ünlü oyuncu
Steffen Freund’un yapt›¤› Almanya
U17 Tak›m›, M›s›r’la oynad›¤› son
haz›rl›k maç›nda
savunmada Schalke’li Kadir
Gökyar’a da görev verirken,
1994 do¤umlu
oyunculardan Hamburg’lu
Sercan Demirbafl ile
Hoffenheim’l› ‹lkay Durmufl
da kadroya girmek üzere
olan futbolcular. Almanlar›n
son y›llarda Genç ve A Millî
Tak›mlar düzeyinde
yakalad›¤› baflar›da yabanc›
kökenli oyuncular›n büyük pay›n›n
oldu¤unu düflünürsek, U17
tak›m›n›n, önümüzdeki y›llardaki
Panzerlerin iskeleti olaca¤›n›
söylersek yan›lm›fl olmay›z.

‹sviçre

2009’da M›s›r’da düzenlenen U20
Dünya Kupas›’n› finalde Gana’ya
kaybeden ‹sviçre, genç millî
tak›mlara yapt›¤› yat›r›mlarla
baflar›l› bir kuflak yakalamak üzere
oldu¤unun mesaj›n› herkese
vermiflti. ‹flte bu kufla¤›n izinde
olan ‹sviçre U17 tak›m› da 
2010-11 U17 Avrupa fiampiyonas›
eleme turunda 12. Grup’ta
Lüksemburg’u 1-0, Makedonya’y›
3-1 ma¤lup ederken, ‹skoçya ile de
0-0 berabere kal›p lider olarak Elit
Tur’a yükselmeyi baflard›.

Kadrosunda savunmada görev
yapan Grasshoppers’l› Levent
Gülen ve orta sahada forma giyen
Basel’li Musa Araz ad›nda iki Türk
kökenli oyuncu da bulunan ‹sviçre

U17 ekibi, birçok yabanc› kökenli
oyuncudan olufluyor. ‹sviçre de
millî tak›mlarda baflar›y› Almanya
gibi yabanc› kökenli oyuncularla
ar›yor. Tak›m›n etkili forvetlerinden
Endogan Adili Arnavut, geçen
sezon bir ara Arsenal’in de
antrenmanlarda denedi¤i sol bek
Stefan Marinkovic S›rp,
Juventus’un altyap›s›nda bulunan
sa¤ bek Joel Untersee ise Güney
Afrika kökenli. Bunun yan› s›ra
Arsenal’in altyap›s›nda forma giyen
Martin Angha, Auxerre’li Ferid
Matri, Lyon’lu Massivi Tsimba ile
forvette görev yapan Thibault
Constantin ve Roland Ndongo
k›rm›z›-beyazl› ekibin önemli
isimleri. Eleme turu maçlar›nda
kalesinde sadece 1 gol gören
‹sviçre’nin teknik direktörlü¤ünü
Yves Debonnaire yap›yor.

Ukrayna

Eleme Turu’nda att›¤› 2 golle Elit
Tur’a yükselen Ukrayna, en az gol
atan tak›m. 11. Grup’ta San
Marino’yu 1-0 yenerken, Letonya
ile 0-0, Hollanda’yla da 1-1
berabere kald›lar ve Hollanda’n›n
ard›ndan ikinci olarak bir üst tura
yükseldiler. 2009 U19 fiampiyonu
olan Ukrayna, kendi evinde
kazand›¤› bu kupayla ilk kez millî
tak›mlar düzeyinde yap›lan bir
uluslararas› kupay› müzesine
götürmüfltü. 
Orta sahada görev yapan Vladlen
Yurchenko, forvet oyuncusu
Dmytro Khlobas ile defans
oyuncular› Oleksandr Sukharov ve
Serhiy Bigus’un s›rtlad›¤› Ukrayna
U17 Tak›m›n›n teknik direktörü ise
Yurii Moroz.
U17 Genç Millî Tak›m›m›z, eleme
turunda yedi¤i 3 golle flu an Elit
Tur’daki rakipleri aras›nda en çok
gol yiyen ekip olarak göze
çarp›yor. 
Almanya, ‹sviçre ve Ukrayna’n›n
toplam 9 maçta 4 gol yediklerini
göz önüne al›rsak, eleme turunda
9 golle oynayan millîlerimizin bu
baflar›s›n› tekrarlamas› için ifli çok
daha s›k› tutmas› gerekecek. 
Grubu lider tamamlayacak ekip,
di¤er 6 grubun birincileri ile
birlikte finallere kat›lmaya hak
kazanacak. fiampiyonaya ev
sahipli¤i yapacak S›rbistan ise
finallere direkt olarak kat›lacak.
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Türkler
Türklere karfl› 
Türkler
Türklere karfl› 

Genç Milli Tak›mlar

Yunus 
Mall›

Tolga Ci¤erci

Levent Gülen



geldi¤inde haz›r olmak çok önemli.
▼Bu sezonki teknik direktörünüz Coflkun
Demirbakan seni oynatmad›¤› için bas›n
toplant›s›nda özür dilemiflti. 
▲Ercan Hoca gittikten sonra tak›m›n
bafl›na Coflkun Hoca geldi. ‹lk geldi¤inde
tak›m› iyi tan›m›yor ve o yüzden daha
tecrübeli oyuncular› tercih ediyordu.
Yavafl yavafl tan›maya bafllad›kça di¤er
oyuncular› da denemeye bafllad›. Bana da
flans verdi. Hafta içi bir dayan›kl›l›k testi
yapm›flt›. Ben de orada iyi bir sonuç
ç›kard›m. “Bu kadar iyi oldu¤unu
bilmiyordum” dedi bas›n toplant›s›nda,

“fians›n› iyi de¤erlendirirsen seni
ligde de oynatmay› düflünüyorum”
demiflti. Ben de bu flans›n çok
önemli oldu¤unu biliyordum ve
de¤erlendirmek için elimden
geleni yapt›m. Kupa maç› benim 
A tak›mla ilk maç›md› ama iyi
oynad›m. Sonra ligde oynamaya
bafllad›m. ‹kinci maç›mda gol
att›m. 
▼Böylece Bank Asya 1. Lig’in en
genç golcüsü oldun. O nas›l oldu?
Yani hemen ikinci maçta gol
atman flans m›?
▲Ben hep A tak›mda futbol
oynayaca¤›ma inan›yordum ama
bu kadar erken gol ataca¤›ma
inanm›yordum, sürpriz oldu. Gol
atmaya bafllay›nca insanlar sizden
daha çok fley bekliyor. Art›k hep
gol iste¤i var. O sezon içinde bir

gol daha att›m. Bu sezon da bir
golüm var. Süper Lig ve Bank Asya
1. Lig’de en genç golcü benim flu
anda.
▼Di¤er genç oyuncular›n üst
liglerdeki flanslar› için ne
düflünüyorsun? Baflka oyuncular›n
Bank Asya 1. Lig’de oynamas›, 
A tak›ma ç›kmas› sence zor mu? 
▲fians tabii ki gerekiyor ama
yetenek bak›m›ndan pek ço¤unun
bir eksi¤i oldu¤unu hiçbir zaman
düflünmüyorum. Kolayl›kla
oynayabilirler. Bank Asya 1. Lig’in
fark› güç faktörünün çok ön
planda olmas›. Teknik adamlar›n
da oyuncudaki geliflimi görüyor ve
flans veriyor olmas› lâz›m. Asl›nda
genç oyuncular› herkes seviyor.
Oyuncular aç›s›ndan, verilen flans›
iyi de¤erlendirmek önemli. fians

▼Futbola kaç yafl›nda bafllad›n?
▲Sekiz yafl›nda, Karfl›yaka Spor
Okulu’nda bafllad›m. Do¤um
günümde babama gittim ve “Baba,
bugün benim do¤um günüm. Beni
futbol okuluna yazd›r›r m›s›n?

Futbol oynamak istiyorum” dedim.
Babam da o zaman evimiz yak›n
diye Karfl›yaka’ya göndermiflti. 
12 yafl›nda ise Altay’a geçtim.
▼Baban haricinde senin futbolcu
olman› destekleyen baflkalar› oldu

mu? Yetene¤ini ilk olarak kim
keflfetti?
▲Futbola bafllama fikrini veren biri
olmad› ama futbola bafllad›ktan
sonra bütün ailem, hem annem
hem de di¤er yak›nlar›m çok destek
verdi. Ben çok küçükken dedemle
top oynarm›fl›z. Topa vururken
dedem fark etmifl ilk. Topu tekrar
önüme koyup, “Bir daha vur
bakay›m fluna” demifl. Vurduktan
sonra da “‹yi topçu olur bundan”
demifl. Yani beni dedem keflfetmifl
say›l›r.

Verilen flans› iyi
de¤erlendirdim

▼12 yafl›ndan beri Altay’da
oynuyorsun. Di¤er yafl›tlar›na ve
genç oyunculara göre çabuk
yükseldi¤ini görüyoruz. A tak›ma
ç›k›fl›n nas›l gerçekleflti?
▲‹lk kez geçen sezon devre
aras›nda A tak›m›n kamp›na
kat›ld›m. Zaten sezon bafl›nda da 
A tak›ma geçebilece¤im
konufluluyordu. Antalya’daki devre
aras› kamp›na ben de ça¤r›ld›m. 
O zaman hocam›z Fuat Yaman’d›.
Tam o dönemlerde benim
mevkiimde oynayan Musa Ça¤›ran
sakatlanm›flt›. Biraz da flans oldu
benim için. Kupa maç›m›z vard›,
ard›ndan hemen lig bafll›yordu.
Kupa maç›nda Fuat Yaman bana
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En genç golcüEn genç golcü
Musa Çağıran
sakatlanınca oynama
şansı yakaladım. Kupa
maçı benim A takımla ilk
maçımdı ama iyi
oynadım. Sonra ligde
oynamaya başladım.
İkinci maçımda da gol
attım. O sezon içinde bir
gol daha attım. Süper Lig
ve Bank Asya 1. Lig’de
en genç golcü benim şu
anda.

Coşkun Hoca beni
başlangıçta
oynatmamıştı. Sonra
düzenlediği basın
toplantısında, “Bu kadar
iyi olduğunu
bilmiyordum. Ondan
özür diliyorum” dedi.
Böyle bir jest yapınca
şaşırdım aslında, çünkü
beklemiyordum. Ama
çok büyük ve ince bir
davranıştı.

Okay YokuşluOkay Yokuşlu Altay ad›na ilk golünü
att›¤›nda Bank Asya 

1. Lig’in en genç golcüsü
olarak tarihe geçti. U17 Milli

Tak›m›’n›n da kaptanl›¤›n›
yapan genç y›ld›z aday›n›n

peflinde pek çok kulüp var.
Üst seviyede futbol oynamak

istiyor ama basamaklar›
yavafl yavafl t›rmanmas›

gerekti¤inin fark›nda. 
En büyük hayali ise Metin

Oktay gibi herkes taraf›ndan
sevilen bir oyuncu olmak.

Altay ad›na ilk golünü
att›¤›nda Bank Asya 

1. Lig’in en genç golcüsü
olarak tarihe geçti. U17 Milli

Tak›m›’n›n da kaptanl›¤›n›
yapan genç y›ld›z aday›n›n

peflinde pek çok kulüp var.
Üst seviyede futbol oynamak

istiyor ama basamaklar›
yavafl yavafl t›rmanmas›

gerekti¤inin fark›nda. 
En büyük hayali ise Metin

Oktay gibi herkes taraf›ndan
sevilen bir oyuncu olmak.

Foto¤raflar: Murat Arabac›

Ceyla Kütükoğlu

Başlangıçta sağ kanatta oynuyordum. Boyum uzadıkça
orta sahaya kaydım. Biraz da tekniğim ve topu iyi 
kullanabiliyor olmam orta sahaya geçmeme neden oldu.
Ama görev verildiğinde santrfor da oynuyorum. 
Gol attığım maçta da santrfor oynamıştım zaten. 

Genel hedefim Türkiye çapında sevilen bir futbolcu 
olmak. Sadece bir kulübün değil de her kulübün 
seveceği bir futbolcu olmak istiyorum. Bir Metin Oktay
gibi mesela. Şu anda yakın hedefim Süper Lig’de 
oynamak ve sonrasında A Millî Takım forması giymek.

“Özür diliyorum ondan” dedi. Ben de
teflekkür ettim. Ben hocam›n her türlü
fikrine sayg› duyar›m. Beni oynatsa da
oynatmasa da. Böyle bir jest yap›nca
flafl›rd›m asl›nda, çünkü beklemiyordum.
Ama çok büyük ve ince bir davran›flt›.
▼Ayn› flekilde Amerika’daki Nike
Friendlies Turnuvas›’na giderken de
Coflkun Demirbakan çok destek olmufl.
Ligde önemli maçlar›n›z olmas›na ra¤men
Ersun Yanal’›n ricas› üzerine sana izin
vermifl.
▲Amerika’daki turnuva önemli bir
turnuvayd›, önemli maçlar oynanacakt›.
Asl›nda özel turnuvalara giderken izin
verilmiyor. Ama Coflkun Hoca, Tuncay
fianl› ve Hakan fiükür gibi futbolcular›n
gençli¤inden örnekler verdi. Zaman›nda
onlar› da istediklerinde böyle turnuvalara
gönderiyormufl. Çünkü Coflkun Hoca millî
maçlar›n oyuncuya çok fley

kazand›raca¤›na inan›yor.
Aday kadroya
ça¤›r›ld›¤›mda, “Oraya
gitmezsen burada
oynatmam seni” demiflti.
Ersun Hoca arad›¤›nda da
“Almazsan›z çok üzülürüm
zaten” demifl. 
▼Nike Friendlies
Turnuvas› nas›l geçti?
Amerika, Brezilya ve
Güney Kore ile oynad›n›z.
O ülkelerin tak›mlar› ile
oynamak nas›l bir
tecrübeydi?
▲Amerika Turnuvas›
güzeldi. En çok Brezilya
tak›m›n› merak ediyordum.
Normalde bizim genç
tak›mlarda karfl›laflt›¤›m›z
bir rakip de¤il Brezilya.
Hep Avrupa tak›mlar› ile
karfl›lafl›yoruz. Belki
hayat›m boyunca 1 ya da 2
defa daha Brezilya ile
karfl›lafl›r›m. Turnuvada en
çok Brezilya maç›nda
zorland›k ama gözümüzde
de fazla büyüttü¤ümüzü
düflündüm. Aç›kças› ben
Brezilya’y› daha iyi
bekliyordum. Bizden pek
farkl› de¤illermifl. O maçta
galip de gelebilirdik. ‹ki
taraf da çok gol kaç›rd›. 
0-0 bitti zaten. Güney Kore
ve Amerika maçlar›n›
kazanmay› baflard›k. Onlar
da çok güzel maçlard›.
Hele ABD ile oynad›¤›m›z
son maçta müthifl bir
atmosfer vard›. Finalde çok
da taraftar vard›. Amerika
maçlar›na zaten hep
taraftarlar geliyor, maçlar›
da televizyon veriyordu.
En iyi atmosfer Amerika
maç›ndayd›. Türk
taraftarlar da vard›.
Yabanc› çocuklar›n elinde
Türk bayraklar› görmek
güzeldi. Hatta Altayl› bir
a¤abeyimiz vard› orada,
bayrak açm›flt›.
▼Bu bir haz›rl›k
turnuvas›yd›. fiimdi
önümüzde Elit Tur var.
Zorlu rakiplerle
karfl›laflaca¤›z. 
Ne düflünüyorsun?
▲Birinci eleme turundan
ikinci olarak ç›kt›k. Birinci
ç›ksak belki flu anda daha
kolay bir gruba düflecektik.
Ama böyle k›smetmifl, zor
gruba düfltük. Zaten bu
gruptan ç›kan final oynar
diye düflünüyorum. Zorlu
bir grup çünkü. Biz Türk
milleti olarak zor maçlara
daha iyi haz›rlan›yoruz.
‹nflallah ç›kar›z, ç›kt›ktan
sonra önümüz aç›k 



T
FF taraf›ndan düzenlenen
“Talimatlara Ayk›r› Menajerlik”
ve “Ulusal Kulüp Lisans

Sistemi” konu bafll›klar›n› içeren
toplant›da konuflan hukuktan
sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu, kat›l›mc›lar› 
19 Mart 2010’da önemli
de¤iflikliklerle yürürlü¤e giren
“Futbolcu Temsilcili¤i Talimat›” ve
2011-2012’de uygulanmaya
bafllan›lacak “Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi” konular›nda bilgilendirdi.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’nin
nihai halinin ilk kez bu toplant›da
kulüplerle paylafl›ld›¤›n› belirten
Egemeno¤lu, UEFA üyesi 53
federasyonun 45’inin ulusal
liglerinde Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi’ni uygulad›¤›na dikkat çekti.
2.5 y›ll›k bu haz›rl›k süresince bu
sistemi uygulayan 7 Avrupa ülkesini
incelediklerini belirten Egemeno¤lu,
kulüplerimizi UEFA seviyesine
ç›karacak olan yeni sistemin
faydalar›n› flöyle belirtti: 
● Kulüplerin mali olarak daha
güçlü, fleffaf ve borçtan ar›nd›r›lm›fl
bir mali yap›ya sahip olmalar›n›
sa¤lamak.
● Kulüplerin gerekli e¤itimi alm›fl
profesyonel kadrolarla çal›flmalar›n›
sa¤lamak. 
● Kulüplerin tüm genç tak›mlar›n›
akademi ligleri seviyesine ulaflt›rmak
ve bu liglerde elit oyuncular›n
yetiflmesini sa¤lamak.
● Kulüplerin UEFA standartlar›nda
tesislere ve stadyumlara sahip
olmalar›n› sa¤lamak.
2011-2012 ile 2014-2015 sezonlar›
aras›n›n 72 kulüp için ulusal kulüp
lisans sistemine geçifl süreci
olaca¤›n› vurgulayan Egemeno¤lu,
kulüplerin UEFA sistemindeki gibi,
“Hukuki, Sportif, Altyap›, Personel
ve Mali Kriterler” üzerinden
denetlenerek, kriterlerin Spor Toto
Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve 
Spor Toto 2. Lig için ayr› ayr›
oluflturulaca¤›n› söyledi. 2
011 y›l›n›n Mart ay›na kadar
baflvuru yapmayan kulüpler para
cezas› ile cezaland›r›lacak.

“Lisansl› temsilci 
say›s› artacak”

Yo¤un takip ve soruflturma

sonucunda baz›
futbolcu, teknik adam
ve futbolcu
temsilcilerine PFDK
taraf›ndan futbolla
ilgili hak mahrumiyeti
cezas›n›n bir ilk
oldu¤una dikkat
çeken Yunus
Egemeno¤lu, 5419
aktif profesyonel
futbolcu ve teknik
adam›n 43 aktif
lisansl› temsilci ile
çal›flmas›n›n mümkün
olmad›¤›n› ve TFF
taraf›ndan bafllat›larak
Bochum, Sar›yer ve Diyarbak›r
Cumhuriyet savc›l›klar›nca
yürütülen flike soruflturmalar›nda
lisanss›z menajerlerin ön plana
ç›kt›¤›n› söyledi. 
Yunus Egemeno¤lu, disiplin
soruflturmas› çerçevesinde
soruflturma aç›lan futbolcu
temsilcileri ve futbolcular›n orta¤›
bulundu¤u menajerlik flirketlerinin
internet sitelerinde ismi geçen ve
temsilci sözleflmelerinde flirket
logolar› bulunan toplam 128
futbolcunun bilgisine
baflvuruldu¤una da de¤indi. 
“Futbolcu Temsilcili¤i Talimat›”
hakk›ndaki de¤iflikliklere de¤inen
Egemeno¤lu, yeni talimatla daha
fazla kifliye lisans kazand›r›p,
lisans›z menajerlerin neden oldu¤u
kirlili¤i sona erdirmeye yönelik
devrim niteli¤inde hükümler
getirildi¤ini belirtti. Egemeno¤lu
temel de¤ifliklikleri flöyle s›ralad›:
● S›nav dilleri aras›nda Türkçeye de
yer verildi. 
● Futbolcu temsilcilerinin FIFA ve
TFF mevzuat› ile ilgili bilgilerini
güncellemelerini sa¤layabilmek için
lisans›n 5 y›l süre ile geçerli olmas›
ve bu süre sonunda tekrar bir s›nav
yap›lmas› öngörüldü. Yürürlü¤e
giren talimattan önce lisans alan
futbolcu temsilcilerinin lisanslar› da
5 y›l süre ile s›n›rland›rd›. 
● Futbolcu temsilcisi lisans›n›n
gerçek kifli taraf›ndan, bizzat
kullan›lmas› zorunlulu¤unun alt›
çizildi. 
● Lisanss›z temsilcilerle çal›flan
kulüplere ve futbolculara verilmesi
öngörülen cezalar, yetkisiz
menajerlerin etkinli¤inin azalt›lmas›

amac›yla art›r›ld›. 
● Futbolcu
temsilcileri,
futbolcular veya
kulüplere, transfer
faaliyetlerini yetkili
menajerler arac›l›¤›yla
yürüttüklerini ispat
etme yükümlülü¤ü
getirildi. 
TFF Yönetim Kurulu
üyesi Egemeno¤lu,
hâlihaz›rda 116 olan
ancak 43’ünün faal
oldu¤u lisansl›
temsilcilerin say›s›n›n
yeni talimatla birlikte
daha fazla artmas›
için s›nav kat›l›m
ücretinin indirildi¤ini
ve adaylara 3 günlük
bir kurs
düzenlendi¤ini
söyledi.

Bir alt lige
düflürülme
cezas› getirildi

Yunus Egemeno¤lu, talimatla birlikte
futbolcu temsilcilerinin,
futbolcular›n ve kulüplerin
yükümlülüklerini de paylaflt›. 
Buna göre;
● Temsilcili¤i tek bafl›na ve bizzat
sürdürmek, faaliyetiyle ilgili idari
ifller d›fl›nda baflkaca bir kifliyi
istihdam etmemek,
● Lisanss›z kiflilerin lisans›n›
kullanmas›n› engellemek,
● Temsilcisinin lisans›n› kontrol
etmek, 
● Futbolcu temsilcisinin ismini

sözleflmede belirtmek,
● Sadece lisansl› futbolcu
temsilcilerinin hizmetlerinden
yararlanmak,
● Futbolcu temsilcileri ile yapt›¤›
tüm sözleflmelere riayet etmek,
● Futbolcuyu, futbolcu temsilcisi ile
yapt›¤› sözleflmeye ayk›r›
davranmaya teflvik etmemek.
Talimattaki kulüp ve futbolculara
yönelik ceza hükümleri, asgari
100.000 TL para cezas›,
müsabakadan ve futbolla ilgili her
türlü faaliyetten men cezas›, kulübe
transfer yasa¤› cezas›, puan tenzili
cezas› ve bir alt lige düflürme
cezas›n› içeriyor.
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Kulüp Lisans Sistemi 
UEFA düzeyine ç›kacak 
Kulüp Lisans Sistemi 

UEFA düzeyine ç›kacak 

Kulüplere bilgilendirme

Türkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan düzenlenen
“Talimatlara Ayk›r› Menajerlik” ve “Ulusal Kulüp

Lisans Sistemi” konu bafll›klar›n› içeren toplant›
‹stanbul Wow Otel’de yap›ld›.

Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1.Lig
kulüplerinde görev alan en üst düzey profesyonel

yöneticilerine yönelik düzenlenen toplant›n›n aç›l›fl
konuflmas›n› TFF 1. Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an

gerçeklefltirdi. 
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görünüyor. 
▼Karfl›laflaca¤›n›z tak›mlardan
Almanya’n›n en önemli özelli¤i de
Türk as›ll› oyunculardan oluflmas›.
Onlar hakk›nda ne düflünüyorsun?
Mesut Özil de bu tercihinden
dolay› elefltirilmiflti.
▲‹lginç olacak, kendi aram›zda
maç yapaca¤›z. Ben asla Mesut
Özil’i veya di¤er arkadafllar›
elefltirmiyorum. Orada yaflam›fl,
orada büyümüfller. Mesut Özil,
“Kendimi Alman gibi hissediyorum
zaten” diyor. Sonuçta Almanya’da
yetifliyorsun, Almanya’da top
oynuyorsun, onlar›n kültürüne
al›fl›ks›n. Bir anda gelip Türkiye’de
oynamak da kolay de¤il yani. 
Tabii ki bunun duygusal anlamda
ba¤lant›lar› var ama sonuçta
kiflinin kendi tercihi. Kendisi için
nas›l daha iyi olacaksa, kendini
nas›l daha mutlu edecekse oraya
gitmeli.
▼Geçen sene Avrupa fiampiyonas›
tecrübesi yaflad›n. Bu tecrübeni
arkadafllar›nla nas›l paylaflacaks›n? 
▲Tak›mda geçen sene Avrupa
fiampiyonas›’na kat›lan bir-iki

arkadafl daha var. Onlarla birlikte
geçen sene yapt›¤›m›z hatalar› bu
defa yapmamaya çal›flaca¤›z.
Birbirimizi ve di¤er arkadafllar›m›z›
uyar›yoruz. Mesela geçen sene Elit
Tur’da ilk maçta Fransa’y› yendik.
Fransa çok güçlü bir rakipti,
flampiyonluk aday›yd›. Çok
konsantre olduk mesela, o maç›
kazand›k. Fransa’y› Fransa’da
yenmek çok büyük bir olayd›. 
Ama sonraki Galler maç›nda hiç
konsantre olamad›k ve
kazanmam›z gereken maç›
berabere bittirdik. Son maç yine
stres oldu bizim için. Bu sene de
öyle oldu birinci ön elemede.
‹zlanda’ya yenildik, k›rm›z› kartlar
oldu. Ders al›p, Elit Tur’da bunlar›
yaflamamaya çal›flaca¤›z. Özellikle
böyle zorlu bir grupta çok daha
dikkatli olmal›y›z, bunlar›
yaflamasak daha iyi olur.
▼Genelde forvet arkas› gibi
oynuyorsun. Ama boyun nedeniyle
santrfor da oynayabilirsin. Neden
peki o mevki? Öyle mi geliflti, sen
mi seçtin?
▲Ben seçmedim asl›nda. Sa¤

kanatta
oynuyordum
ama boyum o
zamanlar daha
k›sayd› tabii.
Boyum
uzad›kça,
y›ld›z tak›m
döneminde
orta sahaya
kayd›m. Biraz
da tekni¤im ve
topu iyi
kullanabiliyor
olmam orta
sahaya
geçmeme
neden oldu.
Orta sahada
oynamaktan
memnunum
ama görev
verildi¤inde
santrfor da
oynuyorum.
Tak›mda
santrfor
olmad›¤›
zaman o
mevkide ben
oynuyorum.
Maç›n içinde
de santrfora
geçebiliyorum.
Gol att›¤›m
maçta santrfor
oynad›m
zaten. 
▼Kendinde
eksik oldu¤unu
düflündü¤ün,
gelifltirmen
gereken
yönlerin neler? 

▲Birincisi dayan›kl›l›k. Yafl›tlar›mla
oynad›¤›mda de¤il ama Bank Asya
1. Lig’de oynad›¤›m baz› maçlarda
sonlara do¤ru yoruldu¤umu
hissediyorum. Bu yüzden
dayan›kl›l›k konusunda eksi¤im
oldu¤unu düflünüyorum. Bir de
çabukluk çal›flmam gerekiyor.
Daha seri hareket etmem, daha
çevik olmam lâz›m. Ama bunlar›
gelifltirmek için çok çal›fl›yorum,
sonuçta çal›flarak düzelebilecek
fleyler.
▼Bank Asya 1. Lig’de kendinden
yafll› ve tecrübeli oyuncularla
oynuyorsun. Fizik olarak
zorland›¤›n oluyor mu? Üstünde
bask› hissediyor musun?
▲Fiziksel olarak hiç
zorlanm›yorum asl›nda. Dedi¤im
gibi sadece bazen yoruluyorum.
Çünkü üst ligde oynuyorum ve
maç içinde çok efor sarf ediyorum.
Yorulabiliyorum ama omuz omuza
mücadelede hiç s›k›nt›
çekmiyorum. Genç oldu¤um için
ise özel bir bask› yok. Aksine,
daha çok mutluluk veriyor bana
genç olmak. Taraftarlar›n gözünde

de daha fazla tolerans›m oluyor
mesela. 
▼Altay tak›m›yla geçen y›l baflar›l›
bir sezon geçirdin. Play-off’larda
final maç›nda elendiniz. Bu sezon
tak›m›n durumunu nas›l
görüyorsun? 
▲Geçen sezon Spor Toto Süper
Lig’e çok yaklaflm›flt›k. Bu sezona
ise iyi bafllayamad›k. fiu anda
durumumuz zor gözüküyor ama
biz her zaman ümitliyiz. ‹kinci
yar›ya daha h›zl› bir flekilde girmek
istiyoruz. En az›ndan play-off’a
kal›p, flans›m›z› orada denemek
amac›nday›z.

Metin Oktay gibi 
olmak istiyorum

▼‹lerisi için hedeflerin, hayallerin
neler?
▲fiu andaki en yak›n hedefim Spor
Toto Süper Lig’de oynamak,
kendimi orada gelifltirmek. Genel
hedefim ise Türkiye çap›nda
sevilen bir futbolcu olmak. Sadece
bir kulübün de¤il de her kulübün
sevece¤i bir futbolcu olmak
istiyorum. Bir Metin Oktay gibi
mesela. fiu anda en yak›n hedefim
dedi¤im gibi Süper Lig’de
oynamak, sonra da A Millî Tak›m
formas›n› giymek. 
▼Genç oyuncular parlay›p 
A tak›ma yükseliyor ancak sonra
bunu sürdüremeyebiliyor. Sen bu
konuda neler söylemek istersin?
▲Ben kendime güveniyorum. Bu
seviyede oynamaya devam etmek
için çok çal›fl›yorum. Baflka fleylere
kap›laca¤›m› pek düflünmüyorum.
Kap›lsayd›m da çoktan kap›l›rd›m
zaten. Hedeflerim için de çok
acele etmeye gerek yok. Yavafl
yavafl belli bir olgunlu¤a erifltikten
sonra her fley kendili¤inden gelir
diye düflünüyorum.
▼Transfer döneminde baz› Spor
Toto Süper Lig kulüplerinin seni
transfer etmek istedi¤i
konufluluyor. Sana gelen bir teklif
var m›?
▲Henüz benimle konuflulmad›
ama teklif yapt›klar›n› duydum. fiu
anda net bir karar›m yok. Dedi¤im
gibi acele etmek istemiyorum. 
▼Henüz yeni bafll›yor olsan da
futbol hayat›nda unutamad›¤›n bir
hat›ran var m›?
▲Geçen seneki Avrupa
fiampiyonas› unutamad›¤›m bir
turnuva olmufltu. Hem Elit Tur hem
de finaller çok heyecanl› geçti. ‹lk
defa resmi bir turnuvaya gitmifltim,
çok güzel bir atmosferdi. Belki ilk
turnuvam oldu¤u, ilk defa öyle bir
heyecan yaflad›¤›m için çok özel
benim için. Finallerde turnuvan›n
ilk golünü att›m. Ard›ndan yar›
final oynama baflar›s›n› gösterdik.
Aç›l›fl golünü atm›fl olmam en
güzel an›m diyebilirim.
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T
FF, “Sporda fiiddet ve
Düzensizlik”le ilgili haz›rlad›¤›
çal›flmay› ve önerileri medya

kurulufllar›n›n genel yay›n
yönetmenleri ve spor müdürleriyle
yapt›¤› toplant›da paylaflt›. 
Four Seasons Bosphorus Otel’de
gerçekleflen bilgilendirme
toplant›s›na, TFF Baflkan› Mahmut
Özgener, Baflkanvekilleri Lutfi
Ar›bo¤an ve Servet Yard›mc›, 
Millî Tak›mlardan Sorumlu yönetim
kurulu üyesi Levent K›z›l ve
hukuktan sorumlu yönetim kurulu

üyesi Yunus Egemeno¤lu kat›ld›. 
Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Baflkan
Özgener, sporda fliddet ve
düzensizlik konusunda 2009 y›l›n›n
Ekim ay›nda bafllayan süreçte,
bugüne kadar gelinen noktay›
paylaflmak ve medyan›n deste¤ini
arkalar›nda hissetmek için bu
toplant›y› düzenlediklerini söyledi.
Sporda fliddeti bitirebilmek için bu
suçlar› iflleyen kiflilerin
cezaland›r›lmas›nda çok önemli
eksiklikler oldu¤una inand›klar›n›
vurgulayan Baflkan Özgener, “TFF
olarak ancak futbol ailesinin içinde
olanlara ceza verebiliyoruz.
Eylemde bulunanlara, bu fliddeti
yaratanlara bireysel olarak ceza
veremiyoruz. Bu kiflilerin bu
eylemleri her y›l daha fazla artan
flekilde yapmalar›n›n birtak›m
nedenleri var. Bu ifl niye bu kadar
büyüdü, hepimiz biliyoruz. Bunda
futbol ailesinin her kesiminin az ya
da çok suçu var. Ama geldi¤imiz
noktada bunlar› tart›flmak yerine,
bunun önüne nas›l geçebiliriz
konusunu konuflmal›y›z” dedi.

Sahaya tafl atan
cezaland›r›lmal›

Ekim 2009’da oynanan
Ankaragücü-Galatasaray maç›ndan
sonra Spordan Sorumlu Devlet
Bakan›’n› telefonla arayarak, “Say›n
Bakan›m, biz bu iflin alt›ndan
kalkam›yoruz, bu kanun yetersiz
kal›yor. Lütfen devlet olarak bu
konuya el koyun, bizleri toplant›ya
ça¤›r›n, görüfllerimizi anlatal›m.
Yoksa bu iflin sonu hiç kimsenin
istemedi¤i yere gelecek” dedi¤ini
aktaran TFF Baflkan›, “Say›n
Bakan›m›z, Ekim ay›n›n sonunda
Ankara’da bir toplant› düzenledi.
Biz bu toplant›ya giderken daha
önce bafllatt›¤›m›z de¤ifliklik
görüfllerimizi dile getirdik. Bütün
Avrupa’y› inceledik. Baz› konularda

UEFA’ya dan›flt›k. Kendi
ülkemizin gerçeklerini göz
önüne ald›k, spor ailesiyle
konufltuk ve bir tak›m öneriler
haz›rlad›k. O toplant›da Adalet
Bakanl›¤›’n›n müsteflar›na
‘Elime bir tane tafl ald›m, cam›
açt›m, yoldan geçen adama
att›m, adam yaraland›, ne
olur?’ dedim. ‘Hapse
girersiniz’ dedi. Tribünde
hakemimin kafas›na tafl at›l›p,
kafas› yar›ld›¤›nda, bu kifliler
elini kolunu sallayarak sokakta
geziyor. Biz kulübün sahas›n›
kapat›yoruz, cezay› kulüp
al›yor. Saha aç›ld›¤›nda tafl›
atan kifli bir sonraki maç›
izlemeye geliyor. Bu insanlar›
oraya soktu¤umuz müddetçe
her maç fliddete gebe. Bizim
iste¤imiz a¤›r cezalar verilmesi
ve bu kiflilerin statlara
girmesinin önlenmesi”
ifadelerini kulland›. 
Yeni yasay› sadece futbol için
de¤il tüm spor branfllar› için
istediklerini belirten Baflkan
Özgener, o toplant›dan sonra
verimli çal›flmalar yap›ld›¤›n›,
en son Befliktafl-Bursaspor
maç›nda yaflanan olaylardan
sonra sürecin h›zland›¤›n›
kaydetti. Aral›k ay› içinde
Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›¤› ile
Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün
üst düzey yöneticileriyle çok
yo¤un bir çal›flma yapt›klar›n›
anlatan Mahmut Özgener,
“Orada görüfllerimizi tekrar
ettik. Say›n Baflbakan›m›z›n da
konuya ilgisini ve duyarl›l›¤›n›
çok yak›ndan bilerek, çok
yak›n zamanda bu kanunun
hayata geçece¤ine
inan›yorum. Ama kanun
ç›kt›¤›nda bir günde bu olaylar
bitmeyecek, bizlerin kararl›l›¤›,
sizlerin, kulüp baflkanlar› ve
yöneticilerin deste¤iyle

zamanla bitecek. Bu insanlarla
iliflkilerin kopmas›yla bitecek.
Lütfen bizi bu konuda
destekleyin. Kanunun
gerçekleflmesinde ve ondan
sonra da hayata geçmesinde
hep beraber mücadele edelim.
Bizim tek hedefimiz, her spor
kendi güzel rekabetiyle
gündeme gelsin, fliddeti her
spor dal›ndan uzaklaflt›ral›m.
Çünkü ülkemize yak›flan bu”
diye konufltu.
Daha sonra hukuktan sorumlu
TFF yönetim kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu, son haline
getirilen çal›flma ile ilgili
detaylar› paylaflt›. Bu çal›flmada
1.5 y›ll›k emek oldu¤unu
kaydeden Egemeno¤lu, 
Ocak ay›n›n sonuna do¤ru
TBMM’de tasla¤›n
görüflülece¤ini belirterek,
“Toplant›da bugüne kadar
yapt›¤›m›z çal›flmalar›, TFF’nin
6 senelik istatistiklerini,
Türkiye’deki spor
sahalar›ndaki fliddet gerçe¤ini,
Avrupa’dan ve Türkiye’deki
mevzuatlardan örnekleri,
Türkiye’deki gerçekleri genifl
bir sunum ve kitapç›k
eflli¤inde aktard›k. TFF ad›na
Türk sporunun bafl›ndaki
fliddet ve düzensizliklerle ilgili
mücadelede arzulad›¤›m›z
tespitlerimizi ve dileklerimizi
anlatt›k. Uzun zamand›r spor
alanlar›m›zda olan bu
fliddetin, çocuklar›m›z›n,
efllerimizin daha fazla statlara
gelebilmesi için statlardan ve
spor alanlardan uzaklaflmas›
gerekiyor. Dile¤imiz yar›ndan
önce fliddet yasas›n›n ç›kmas›.
Bu anlamdaki çal›flmalar en
son aflamaya geldi. Bir an
önce bu yasan›n ülkemize
kazand›r›lmas› en büyük
dile¤imiz” fleklinde konufltu.

Medyayla kanun     toplant›s›... Medyayla kanun     toplant›s›... 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
(TASKK) 30. y›l›n› ‹stanbul’da kutlad›. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi’nin Rumelihisarüstü Tesisleri’nde
düzenlenen geceye Spordan Sorumlu Devlet Bakan›
Faruk Naf›z Özak, TFF Baflkanvekili Servet Yard›mc›,
Kulüpler Birli¤i Baflkan Vekili Göksel Gümüflda¤, 
Millî Tak›mlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu üyesi
Levent K›z›l da kat›ld›. Gecede bir konuflma yapan
TASKK Genel Baflkan› ve TFF Yönetim Kurulu üyesi
Mehmet Baykan, geçen 30 y›lda amatör sporun tüm
dallar›n›n geliflmesi ve desteklenmesi ad›na önemli
ad›mlar›n at›ld›¤›n›, bu ad›mlarda TASKK’›n
önerilerinin de belirleyici oldu¤unu vurgulad›. Türk
sporunun son y›llarda birçok farkl› spor dal›nda elde
etti¤i uluslararas› baflar›lar›n, amatör sporculu¤a ilgiyi
olumlu etkiledi¤ine belirten Baykan, “Bugün gelinen

noktay› yeterli
görmeden, daha
çok çal›flmaya
imza ataca¤›z.
Sivil toplum
örgütlerinin spor
yönetimlerinde,
organizasyonlar›nda daha fazla söz sahibi oldu¤u bir
yap›ya geçiflte adres TASKK. Bundan sonra da her
çeflit spor dal›nda planl› ad›mlar atan, bu alanda daha
fazla proaktif rol üstlenen bir yap› olaca¤›z” diye
konufltu. TASKK, 1980 y›l›nda Ankara, Bursa, Samsun
ve Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonlar›’n›n
kat›l›m› ile kuruldu. Yaklafl›k 4 bin civar›nda amatör
kulüp, 75 ildeki Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu’na üye olarak çal›flmalar›n› yürütüyor.
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Baflkan Mahmut Özgener
liderli¤indeki TFF heyeti, “Spor
Kulüplerinin Sorunlar› ile Sporda
fiiddet Sorununun Araflt›r›larak
Al›nmas› Gereken Önlemlerin
Belirlenmesi” için kurulan TBMM
Araflt›rma Komisyonu ile bir araya
geldi. Ankara’daki toplant›da
Baflkan Özgener’in yan› s›ra TFF
1. Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an,
TFF Bafl Hukuk Müflaviri Prof. Dr.
‹lhan Helvac› ve hukuk
müflavirli¤i yetkilileri ile Araflt›rma
Komisyonu üyesi milletvekilleri
yer ald›. Komisyon Baflkan› Naz›m
Ekren’in sunumu ile söz alan
Özgener, “TFF olarak fliddetin
üstesinden tek bafl›na gelemeyiz.
Bizim futbolcu, teknik direktör ve
yöneticilere ceza verme yetkimiz
var. Emniyetle iflbirli¤ine haz›r›z.
Statlardaki kamera sistemi
odas›nda Futbol Federasyonu
olmal›d›r” dedi.
Cezalar ne kadar cayd›r›c› olursa,

bu iflleri önleyebileceklerini
belirten Mahmut Özgener,
“Tribünlerdeki seyirci azl›¤›n›n
nedeni fliddet olaylar›d›r. Mevcut
yasa fliddet olaylar›n› önlemede
yetersiz kalmaktad›r. Eylemleri
yapanlar›n yan›na kâr kalmaktad›r.
Kulüpler bunun cezas›n› çekiyor.
Onlar›n eli kolu ba¤l›” diye
konufltu. Baflkan Özgener ayr›ca
yeni yasan›n ç›kmas›yla saha
kapatma cezas›n› da
kald›racaklar›n› belirtti. TFF Bafl
Hukuk Müflaviri Prof. Dr. ‹lhan
Helvac› da mevcut yasada yer
almayan eksiklikleri dile getirerek
yeni yasada yer almas› gereken
konularla ilgili komisyonu
bilgilendirdi. Komisyon Baflkan›
Naz›m Ekren de görüflmenin
sonunda, TFF Baflkan› ve
beraberindeki heyetten spor
kulüplerinin mali durumlar› ile
ilgili 1 ay içinde bir rapor
göndermelerini istedi.

Araflt›rma Komisyonu
ile çözüm zirvesi
Araflt›rma Komisyonu
ile çözüm zirvesi

TASKK 30. y›l›n› kutlad› TASKK 30. y›l›n› kutlad› 

Euro 2020 için yola koyulduk
TFF Baflkan› Mahmut Özgener, 2020
y›l›nda düzenlenecek Avrupa Futbol

fiampiyonas›’n› Türkiye’ye getirmek için
çal›flmalara bafllad›klar›n› söyledi.

Spordaki böyle büyük organizasyonlara 
ev sahipli¤i yapman›n ülke ekonomisi

aç›s›ndan pozitif etki yarataca¤›n› belirten
Baflkan Özgener, “2016’daki Avrupa
fiampiyonas›’n› almak için çok büyük
emek verdik ama maalesef alamad›k.

Alamad›¤›m›z için de dar›lmad›k,
küsmedik. Bu kadar büyük önem tafl›yan

organizasyonu 2020 y›l›nda Türkiye’ye
getirmek için çal›flmalara bafllad›k” dedi.

2018 ve 2022 Dünya Kupas› finallerine 
ev sahipli¤ini Rusya ile Katar’›n

kazanmas›n›n kendi projelerinde
söyledikleri mant›¤› do¤rular nitelikte

oldu¤una dikkat çeken Özgener,

“Organizasyonlar do¤uya kayd›. Daha
önce bu turnuvay› düzenlememifl ülkeler

ald›. Dünyan›n en önemli ülkelerinden
Rusya’n›n ev sahipli¤ini almas› bizi

umutland›rd›. Mevcut stat projelerini
bafllatmam›z›n önemli art›lar› olacak.

Say›n Baflbakan da modern statlar›n
yap›lmas›n› yak›ndan takip ediyor. 

Bu çal›flmalar neticesinde 2020 Avrupa
fiampiyonas›’n› Türkiye’de düzenleme

hakk›n› kazanaca¤›m›za yürekten
inan›yorum” diye konufltu. Mahmut

Özgener, 2012 UEFA Kongresi’nin de
‹stanbul’da yap›lmas› için baflvuruda

bulunduklar›n› belirterek, “Gelecek y›l 22
Mart’ta UEFA’n›n ola¤an seçimli genel

kurulu var. Burada 2012 kongresine 
ev sahipli¤i yapacak ülke de belli olacak.

Bu organizasyona da aday›z” dedi.

Kulüp baflkanlar›
TFF’de bulufltu

TFF ile Bank Asya 1. Lig kulüpleri
bir araya geldi. Bank Asya 1. Lig

kulüplerinin baflkanlar›n›n kat›l›m›
ile TFF’nin ‹stinye’deki merkezinde
yap›lan toplant›da Baflkan Mahmut

Özgener, 1. Baflkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, yönetim kurulu üyeleri

Ufuk Özerten, Levent K›z›l ve Yunus
Egemeno¤lu haz›r bulundu. Yaklafl›k

3 saat süren toplant›da TFF Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemeno¤lu, TFF’nin, futbol
kamuoyunun gündeminde yer alan Futbolcu Temsilcilerinin talimatlara ayk›r› bir flekilde

menajerlik faaliyetleri içinde bulunmalar›na karfl› al›nabilecek önlemleri içeren
çal›flmas›n› sundu. 
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T
FF Futbol Genel Direktörlü¤ü
taraf›ndan Bayan Millî
Tak›mlar teknik kadrolar›nda

yeni bir yap›lanmaya gidildi. Bu
yap›lanma kapsam›nda A Bayan
Millî Tak›m Teknik
Direktörlü¤üne Yücel Uyar
getirildi. Uyar’›n yard›mc›l›klar›n›
Nur Mustafa Gülen ve Nihan Su
yapacak. Nur Mustafa Gülen ayn›
zamanda U19 Millî Tak›m Teknik
Direktörü olurken, Gülen’in
yard›mc›l›¤›n› Nihan Su üstlendi.
U15 ve U17 Bayan Millî
Tak›mlar Teknik Direktörlü¤üne
Taygun Erdem, yard›mc›l›¤›na ise
Necla Güngör getirilirken, kaleci
antrenörlü¤ü görevini ise Metin
Akçevre yapacak.
2 Nisan 1960 Samsun
do¤umlu Yücel Uyar,
profesyonel futbol
yaflant›s›na
Orduspor’da bafllad›.
Ankaragücü ve
Samsunspor’da da
forma giyen Uyar,
Samsunspor’da
altyap› sorumlu¤u,
genel menajerlik ve teknik
sorumluluk görevlerini üstlendi.
2006’dan bu yana TFF bünyesine
yer alan Uyar, U20 Genç Milli
Tak›m sorumlulu¤u ve antrenör
e¤itmenli¤i gibi görevlerde
bulundu. Pro-Lisans sahibi Yücel
Uyar, 2008’den bu yana Samsun
Bölge Teknik Sorumlusu olarak
görev yapmaktayd›. 
Uyar’›n
yard›mc›l›¤›na
getirilen Nur Mustafa
Gülen, TFF Futbol
Genel
Direktörlü¤ü’nde
Antrenör E¤itimleri
Yönetmeni olarak
görev yap›yordu. Pro-
Lisans antrenörlük

diplomas› bulunan Gülen, ayr›ca
U19 Bayan Millî Tak›m› Teknik
Direktörlü¤ü görevini de
üstlenecek. 26 Temmuz 1960
do¤umlu Gülen, Befliktafl
altyap›s›nda bafllad›¤› futbolculuk
kariyerinde Muradiyespor,
Befliktafl, Sar›yer, Süleymaniye
Sirkecispor, Sakaryaspor,
Rizespor ve ‹sveç’te
Topkap›spor’da oynad›. Marmara
Üniversitesi Atatürk E¤itim
Fakültesi Beden E¤itimi ve Spor
Bölümü mezunu olan Gülen,
Befliktafl, Konyaspor, Malatyaspor,
Karfl›yaka ve Gaziantepspor’da
yard›mc› antrenörlük, Yeni
Burdur Gençlik Spor Kulübü’nde
teknik direktörlük görevlerinde
bulundu. Lazio’da altyap›
antrenörlü¤ü ve Lazio Bayan
Futbol Tak›m› antrenörlü¤ü de
yapan Gülen, 2007’den bu yana
TFF E¤itim Dairesi Pro-Lisans,
UEFA A, B kurslar› e¤itmeni ve
TFF ‹stanbul Bölge Teknik
Sorumlusu olarak çal›flt›. 
2 Ekim 1967 Bursa do¤umlu U15
ve U17 Bayan Millî
Tak›mlar Teknik
Direktörü Taygun
Erdem ise Bursaspor,
Fenerbahçe,
Karfl›yaka, Elaz›¤spor,
Kufladas›spor,
Beykoz,
Anadoluhisar›
tak›mlar›nda futbol
oynad›. Uluda¤ Üniversitesi Spor
Akademisi’nden mezun olan ve
pro-lisans antrenörlük diplomas›
sahibi Erdem, Sultanbeylispor,
THY ve Sar›yer’de antrenörlük
yapt›. Erdem, TFF’de HiF Bölgeler
Eflgüdüm Yönetmeni, HiF Ligleri
Organizasyon Sorumlusu,
Antrenör E¤itimleri Yönetmeni
görevlerinde bulundu. 
A ve U19 Bayan Milli Tak›m

Antrenörü olarak görev yapacak
olan Nihan Su, 2006
y›l›ndan bu yana
Bayan Millî
Tak›mlar›nda
antrenörlük görevini
yürütüyordu. 22
A¤ustos 1981 Ankara
do¤umlu olan Su,
Gazi Üniversitesi
Beden E¤itimi ve Spor
Ö¤retmenli¤i bölümü
mezunu. 
Ayn› bölümde yüksek lisans›n› da
tamamlayan Su, Gençlerbirli¤i
Futbol Okullar› ve C Genç Tak›m
Gözlemci Antrenörlü¤ü ile Gazi
Üniversitesi Spor Kulübü Bayan
Futbol Tak›m Antrenörlü¤ü
görevlerinde bulundu. Su ayr›ca
U19 ve A Bayan Millî
Tak›mlar›nda 32 kez
milli formay› giydi. 
15 Haziran 1981
do¤umlu, Hacettepe
Üniversitesi Beden
E¤itimi ve Spor
Ö¤retmenli¤i mezunu
olan U15 ve U17
Bayan Millî Tak›mlar›

Antrenörü Necla Güngör ise
Bayan Futbolu Gelifltirme
Yönetmenli¤i görevine de devam
edecek. Bugüne kadar
Ankaragücü, Gençlerbirli¤i,
Ankaraspor ve Vestel Manisaspor
kulüplerinde ritim ve
koordinasyon e¤itmeni olarak da
görev yapan Güngör,
Vestel Manisaspor’da
yard›mc› antrenörlük
görevinde de
bulundu. 
Haziran 2006’dan
beri Türkiye Futbol
Federasyonu’nda
kaleci antrenörlü¤ü
yapan Metin Akçevre
de Bayan Millî Tak›mlar Kaleci
Antrenörlü¤ü görevini
sürdürecek. 
Ordu do¤umlu olan Akçevre,
Orduspor altyap›s›nda futbola
bafllad›. Befliktafl, Gaziantepspor,
Gençlerbirli¤i, Siirt Jet-Pa ,
Orduspor ve Urfaspor formalar›
giyen Akçevre, futbolu b›rakt›ktan
sonra 2006 y›l›nda
Kocaelispor’da kaleci antrenörü
olarak çal›flt›. 

TFF’nin 14 Bölge Müdürü ve
HiF Sorumlular›n›n kat›ld›¤›,

HiF de¤erlendirme toplant›s› 
TFF Beylerbeyi Tesisleri’nde
gerçeklefltirildi. 2010 y›l›n›n
de¤erlendirildi¤i ve 2011 y›l›
projelerinin görüflüldü¤ü toplant›
sonras›nda, Grassroots Charter’›nda
üçüncü y›lda üçüncü y›ld›z› alman›n
onuruna bir kutlama yeme¤i verildi.
Kutlama yeme¤ine, eme¤i geçen TFF
çal›flanlar› ve toplant›da bulunan
bölge müdürleri kat›ld›. TFF, 2007
y›l›nda Grassroots Charter’›na üye
olduktan sonra, HERKESiçinFUTBOL
(HiF) program› kapsam›nda farkl›

kategorilerde, farkl› co¤rafyalarda
yüzlerce turnuva ve etkinlik
gerçeklefltirdi. 2009 y›l›nda ülkedeki
tüm futbol faaliyetlerinin sa¤l›kl› bir
flekilde geliflmesi için kay›t alt›na
al›nmas› gere¤iyle ortaya ç›kan HiF
lisans› say›s› 2.5 y›l içinde s›f›rdan
240 bine ulaflt›.  
2009 senesinde 2. y›ld›z›n› alan TFF,
2010 y›l›nda düzenlenen “Kardefllik
Engel Tan›maz”, “Engel
Tan›mayanlar”, “SÇHEK fienli¤i”,
“Özel Olimpiyatlar Karma Futbol
Turnuvas›” ve “Haydi K›zlar Futbola”
gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de
üçüncü y›ld›z› almaya hak kazand›. 
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‹stanbul’da HiF zirvesi‹stanbul’da HiF zirvesi

TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen Bayan Ligleri
De¤erlendirme toplant›s›, Lüleburgaz Ezgi Resort Otel Tesisleri’nde
yap›ld›. Toplant›ya, Bayanlar 1. ve 2. Ligleri’nde mücadele eden
kulüplerin temsilcileri ile Futbol Genel Direktörlü¤ü
HERKESiçinFUTBOL birimi yetkilileri kat›ld›. Toplant›da bayan futbol
kulüpleriyle birlikte bayan futbolunun geliflimine yönelik lig
organizasyonu, iletiflim, oyuncu geliflimi gibi konularda bilgi
paylafl›m›nda bulunulup, çeflitli kararlar al›nd›.

Bayan Ligleri masaya yat›r›ld›

Eski hakemlerimizden Hamza Alan, hayat›n› kaybetti. Alan’›n cenazesi
19 Aral›k günü ‹zmir’deki Hatay Bahçelievler Camii’nde k›l›nan ö¤le
namaz›n› müteakip topra¤a verildi. Merhum Hamza Alan’a Allah’tan
rahmet, ailesi ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤› dileriz.

Hamza Alan’› yitirdik 

TFF Baflkan› Mahmut Özgener’in amcas› Elhan Özgener vefat etti.
Elhan Özgener’in naafl›, Alsancak Hocazade Camii’nde k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan Ifl›kkent Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Düzenlenen cenaze törenine TFF Baflkan› Mahmut Özgener, ‹zmir
Valisi Cahit K›raç, Kulüpler Birli¤i Vakf› Baflkan› Aziz Y›ld›r›m, TFF 1.
Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF
yöneticileri, Spor Toto Süper Lig kulüp baflkan ve yöneticileri, ‹zmir
futbol kulüpleri yöneticileri, A Millî Tak›m yetkilileri, ‹zmir Ticaret
Odas› Baflkan› Ekrem Demirtafl, ‹zmir Emniyet Müdürü Ercüment
Y›lmaz’›n da aras›nda bulundu¤u çok say›da kifli kat›ld›.

Mahmut Özgener amcas›n› kaybetti

Yücel Uyar

M.Gülen

T.Erdem

Nihan Su

N. Güngör

M. Akçevre

Silivri Özel Sporcular Spor
Kulübü, kulübün özel

çocuklar›na dikkat çekmek
için düzenledi¤i

organizasyonda özel
sporculara verilen destek
dolay›s›yla TFF’ye plaket

sundu. “Fark Etmek”
slogan›yla yola ç›k›lan

organizasyonda öncelikle
“Emre Özbaflaran ve Sevgi

Pamukçu Objektifinden
Gülen Yunuslar” foto¤raf
sergisinin aç›l›fl› yap›ld›.

Geceye kat›lan TFF Yönetim
Kurulu üyesi Mehmet

Baykan, TFF Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal,

‹stanbul Futbol ‹l Temsilcisi
Yemen Ekflio¤lu ve A Millî

Tak›m ‹dari Sorumlusu
Okan Buruk’a birer plaket

verildi. 

Silivri Özel
Sporcular

Kulübü’nden
TFF’ye plaket 

Silivri Özel
Sporcular

Kulübü’nden
TFF’ye plaket 

U15’ler Hollanda ile karfl›laflt›
U15 Millî Tak›m›m›z, Hollanda ile
oynad›¤› özel maçlar›n ilkini 3-0
kazan›rken, ikincisi 2-1 kaybetti. Mersin
Koray Ayd›n Stad›’nda oynanan ilk
karfl›laflmada Millî Tak›m›m›z›n gollerini
34. dakikada ‹smail Köse, 36. dakikada
Serkan Bingöl ve 42. dakikada penalt›dan
‹brahim Serdar Ayd›n kaydetti. Adana 5
Ocak Stad›’ndaki ikinci maç› ise Hollanda
2-1 kazan›rken, bu maçtaki golümüzü 5.
dakikada Serkan Bingöl kaydetti.

Coca-Cola Akademi Ligleri ve Bölgesel Gençlik Gelifltirme
Liglerinde görev yapan antrenörler ve teknik sorumlulara
yönelik olarak düzenlenen Akademi ve Bölgesel Gençlik
Gelifltirme Ligleri Antrenörleri Bölgesel Geliflim Seminerleri
bafllad›. Toplam 7 ilde yap›lacak seminerlerden ilki 8-9
Aral›k 2010 tarihlerinde Van DS‹ Tesisleri’nde
gerçeklefltirildi. TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal’›n
da kat›ld›¤› seminerde Akademi ve Bölgesel Gençlik
Gelifltirme Liglerinde yer alan tak›mlar›n antrenör ve teknik
sorumlular›na TFF
e¤itmenlerinin yan› s›ra
Hacettepe
Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Caner Aç›kada ve
Prof. Dr. Ziya Koruç
taraf›ndan da e¤itim
verildi. Seminerlerin
ikincisi 13-14 Aral›k
2010 tarihlerinde
‹stanbul’da
gerçeklefltirildi.
Seminerin teorik
dersleri BYOtel’de,
saha uygulamalar› ise
Fenerbahçe Derea¤z›
Tesisleri’nde yap›ld›. 

TFF taraf›ndan bayan futbolu bilinirli¤ini
art›rmak ve 11-12 yafl grubundaki k›z
çocuklar›n› futbola kazand›rmak için
haz›rlanan “K›z Futbol Okullar› Geliflim
Semineri” Antalya’da yap›ld›. 85 noktada
aç›lacak olan k›z futbol okullar›nda
antrenörlük yapacak olan hocalara verilen iki
günlük e¤itim semineri 20-21 Aral›k tarihlerinde gerçeklefltirildi. Seminer, FGD
E¤itimden Sorumlu Direktör Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu’nun aç›l›fl konuflmas›yla bafllad›.
Seminerde Prof. Dr. Caner Aç›kada, Genç Millî Tak›mlar Mentörü Turgay Biçer ve
TFF e¤itimcileri taraf›ndan çocuk ve gençlerin geliflimlerinin programlanmas›, 
çocuk-ergen-genç psikolojisi, antrenör-sporcu etkileflimi konular›nda bilgiler verildi.

K›z Futbol Okullar›
için geliflim semineri

Akademi ve Bölgesel Geliflim Seminerleri sürüyor 

TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü taraf›ndan düzenlenen UEFA Pro-Lisans Güncelleme
kurslar› Antalya Titanic Otel’de yap›ld›. Aç›l›fl konuflmas›n› TFF Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal’›n yapt›¤› kurslara kat›lan teknik direktörler, üç aflamadan
oluflan kursun sonunda UEFA standartlar›na uygun en üst düzeydeki lisans olan 
Pro-Lisans’a sahip olacak. Güncelleme kursunun ilk iki aflamas›n› daha önce
tamamlayan 19 teknik direktör 23 Aral›k 2010-5 Ocak 2011 tarihleri aras›nda 3. ve
son aflama e¤itimlerini al›yor. Bu kursun 1 ve 2. aflamalar› 2010 y›l› Ocak ve
Haziran ay›nda yap›lm›flt›. 23-30 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda düzenlenen UEFA
Pro-Lisans 1. aflama kurslar›na ise 24 teknik direktör kat›ld›. TFF ve UEFA
e¤itimcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen kurs, UEFA’n›n belirledi¤i ileri düzey
teknik ve taktik çal›flmalardan olufltu. Kursun son 3 gününde UEFA e¤itmenleri de
derslere kat›ld›. UEFA’n›n 2006 y›l›nda bafllatt›¤› JIRA projesi kapsam›nda teknik
direktör ve e¤itimci e¤itimlerine getirdi¤i standartlar, 53 ülkeyi kaps›yor. Kurslar
sonunda UEFA lisans› alan teknik direktörler, üye ülkelerde çal›flma imkân› buluyor. 
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FIFA kokartl› hakemlerimizden F›rat Ayd›nus,
Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya, uluslararas›
maçlardaki baflar›l› yönetimlerinden dolay› bir üst
kategoriye yükseltildi. F›rat Ayd›nus ve Hüseyin
Göçek ikinci kategoriye al›nd›. Hâlihaz›rda bu
düzeyde bulunan Bülent Y›ld›r›m’la birlikte
Türkiye’nin UEFA 2. kategorideki hakem say›s› ilk

defa 3’e yükseldi. Avrupa’dan toplam 55 hakemin
yer ald›¤› 2. kategoride, Türkiye en çok hakemi
bulunan ülkelerden biri oldu. Halis Özkahya da
UEFA 3. kategoriye yükseldi. FIFA kokartl›
hakemlerimizden Cüneyt Çak›r ise en üst kategori
olan elit hakem kategorisinden sonra gelen 
1. kategorideki yerini korudu.

Üç hakemimiz kategori atlad›Üç hakemimiz kategori atlad›

Türkiye Futbol Federasyonu
Baflkan› Mahmut Özgener, 

3 Aral›k Dünya Engelliler Günü
dolay›s›yla ülkemizde hayatlar›n›
sürdüren tüm engellilerin bu
özel gününü kutlad›. Engelli
futboluna verdikleri maddi ve
manevi deste¤in her geçen gün
artt›¤›n› vurgulayan Baflkan
Mahmut Özgener, “Engelli
futbolunu desteklemek, Türkiye
Futbol Federasyonu’nun en
önemli sosyal sorumluluk projesi

olma özelli¤ini sürdürüyor,
sürdürmeye de devam edecek.
Bu kapsamda oluflturdu¤umuz
‘Futbol Engel Tan›maz’
prensibimiz tüm h›z›yla devam
ediyor. ‘Türkiye Futbol
Federasyonu Engelli Futbolu
Gelifltirme’ biriminin
gerçeklefltirdi¤i faaliyetlerle
birlikte tüm engelli
federasyonlar›na ve di¤er
engelli faaliyetlerine destek
vermekten gurur duyuyoruz.
Tüm engelli federasyonlar›na
maddi manevi deste¤imizi 2010
y›l›nda da sürdürdük ve her
türlü sözümüzü yerine getirdik”
dedi. 
Türkiye genelinde düzenli olarak
gerçeklefltirilen flenliklerle daha
önce imkân bulamam›fl binlerce
engelli vatandafl›m›z›n futbolla
tan›flt›r›ld›¤›n› anlatan Baflkan
Özgener, “25 ilde gerçekleflen

‘Engel Tan›mayan fienlikleri’ ile
yurdun dört bir yan›nda engelli
çocuklara futbol oynatt›k.
HERKESiçinFUTBOL Engelli
Futbol Gelifltirme birimi y›l
boyunca gerçeklefltirdi¤i
aktivitelerle 15 binden fazla
engelli vatandafl›m›z› futbolla
buluflturdu. ‹lk defa bu oyunun
bir parças› olmaktan dolay›
onlar›n yaflad›¤› sevinç, bizlere
de tarifsiz mutluluk veriyor.
Engelli vatandafllar›m›z›n sosyal

etkileflimi kapsam›nda
düzenledi¤imiz projede iflitme
engelli sporculara di¤er
sporcularla birlikte e¤itim verdik.
25 ilde futbol/futsal turnuvalar›
ve e¤itimleri gerçeklefltirildi”
ifadelerini kulland›.
Üç ilde kurulan Sürekli E¤itim
Merkezleri’nde engellilere
ücretsiz olarak futbol e¤itimi
verildi¤ini belirten Baflkan
Özgener, “Belediyeler, STK’lar,

Üniversiteler, kamu kurum ve
kurulufllar› gibi birçok kurumla
iflbirli¤i gerçeklefltirildi. 
2010-2011 sezonunda 4 engelli
kolunda farkl› il ve bölgelerde
futbol e¤itimleri gerçeklefltirdik.
‹ki y›ld›r faaliyet gösteren
Ampute Futbol Ligi ve 1000’i
aflk›n futbolcunun mücadele
etti¤i ‹flitme Engelliler Tam
Deplasmanl› 1. Ligi ile Ampute
Millî Tak›m›m›z›n bu y›l Ekim
ay›nda kazand›¤› dünya

üçüncülü¤ü, bu çabalar›m›z›n
karfl›l›¤›n›n al›nd›¤›n›
gösteriyor” diye konufltu. 
TFF’nin 3 Aral›k Dünya
Engelliler Günü sebebiyle 11
ilimizde düzenledi¤i “Engel
Tan›mayanlar fienlikleri”nde
yaklafl›k 800 görme, iflitme,
zihinsel ve bedensel engelli
vatandafl›m›z futbol
heyecan›na ortak oldu. 
TFF, 2011 y›l›nda daha fazla

engelli bireye ulaflarak daha çok
aktivite yapmay› planl›yor. 
Dört dalda ve Türkiye’nin çeflitli
illerinde “Engelli Futbolu
Antrenörleri” yetifltirmeyi,
Sürekli E¤itim Merkezleri’nin
say›s›n› art›rmay› ve
üniversitelerimizle e¤itimler
gerçeklefltirmeyi planlayan TFF,
engelli engelsiz herkesin futbol
oynad›¤› bir Türkiye için
çal›flmalar›n› sürdürecek.

Dünya Engelliler Günü kutland› TFF, 2011 y›l›nda FIFA kokart› takacak
hakemler listesini belirleyerek FIFA ile
paylaflt›. FIFA’n›n da onaylad›¤› listede
toplam 28 hakem yer al›yor. Hâlihaz›rda
FIFA kokart› takan Spor Toto Süper Lig
hakemlerinden F›rat Ayd›nus, Cüneyt
Çak›r, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya,
Bülent Y›ld›r›m ve Yunus Y›ld›r›m 
FIFA listesinde olmaya devam edecek.
Bununla birlikte Tolga Özkalfa da ilk kez
FIFA kokart› takmaya
hak kazand›. FIFA
kokart› takacak yard›mc›
hakemlerse Baki Tuncay
Akk›n, Bahattin Duran,
M. Emre Eyisoy, Serkan
Gencerler, Serkan Ok,
Tar›k Ongun, Cem
Satman, Erdinç
Sezertam ve Aleks
Taflç›o¤lu oldu. Ayr›ca
Orkun Aktafl bu y›l ilk
kez FIFA kokart›
takacak. Bayan hakemlerden Tu¤ba
Tosun Ayer, Dilan Deniz Gökçek ve
Kadriye Gökçek, yard›mc› hakemlerden
de Seçim Demirel, Belgin Kumru, Sevcan
Sungur ve Sibel Yamaç FIFA kokart›
takacak. 
Geçen y›l ilk kez FIFA kokart› takmaya
hak kazanan futsal hakemleri Kamil Çetin
ve Ozan Soykan bu y›l da FIFA kokart› ile
uluslararas› futsal müsabakalar›nda görev
almaya devam edecek. Hâlihaz›rda FIFA
kokartl› olan Serdar Akçer ve Arda Ergene
de plaj futbolu hakemi olarak FIFA
listesinde yer almaya devam edecek.

Tolga Özkalfa’ya
FIFA kokart›
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TFF, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 
3. Lig’de yer alan kulüplerin profesyonel
yöneticilerine extranet e¤itimi verdi.
‹stanbul’da Plaza Otel’de yap›lan tek
günlük bölgesel e¤itimde, sezon bafl›ndan
bu yana yol ve konaklama yard›m› alan
kulüplerin, bu taleplerini ve seyahat
planlar›n› özel bir yaz›l›m üzerinde
yapabilmeleri konusunda bilgiler verildi.
TFF Maç Planlama ve Organizasyon
Müdürlü¤ü, Seyahat ve Konaklama
Müdürlü¤ü ile Bilgi ‹flletim Sistemi
yetkililerinin kat›ld›¤› seminer, 
Trabzon ve Ankara’da da düzenlendi.

2 ve 3. Lig kulüpleriyle
extranet toplant›s›
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