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şakşehir olarak değiştiril-
miş, takım, Başakşehir’de
Fatih Terim’in adı verilen
harika bir stada ve tesis-
lere de kavuşmuştu. 
Başakşehir, Avcı yöneti-
minde Süper Lig’deki ikinci
döneminde geçirdiği ilk iki
sezonu büyük bir istikrarla
dördüncü olarak tamam-
ladı. Bu sezona girerken 
ise hedefler biraz daha 
büyümüştü. Her ne kadar
şampiyonluk kelimesi 
telaffuz edilmese de 
dördüncülükten daha ileri
bir hedeften söz ediliyordu.
Oturmuş kadrosunu sezon
başında yapılan nokta
transferlerle daha da 
güçlendiren Başakşehir, 
16 maçlık periyodun ilk iki
haftasında averajla paylaş-
tığı liderlik koltuğunu
üçüncü haftadan itibaren
tek başına ele geçirdi ve 
16 haftanın nihayetine
kadar da ara vermeden 
korumasını bildi. 
Medipol Başakşehir’in ilk
yarıyı lider tamamlaması-
nın yeni kurulan bir 
takımın gösterdiği başarı
dışında iki önemli noktası
daha var. Birincisi, ligin 
kurulduğu tarihten bu
yana şampiyon takımlar
dışındakileri zirvede 
görmeye pek alışık olma-
mamız. Geriye doğru 
bakıldığında Başakşehir’in
7 sezon sonra bir ilki 
başardığını görüyoruz.
Bundan 7 sezon önce, ligin
ilk 16 haftalık periyodu ge-

por Toto Süper Lig’in zirve-
sinde bu sezonun ilk yarı-
sının sonunda çok farklı
renkler süslüyor. Ligin zir-
vesi ilk defa turuncu-laci-
vertli renklere boyandı.
Tarihi çok da uzak bir geç-
mişe uzanmayan bir takım
olan Medipol Başakşehir,
16 haftada biten ilk yarının
liderlik koltuğuna, üstelik
namağlup unvanıyla otu-
rarak ilklere imzasını attı.
Tarihinin çok daha uzak-
lara gitmediğini söylediği-
miz Başakşehir’in kuruluş
yılı 1990. O yıl İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi
adıyla amatör kümede 
futbol faaliyetlerine başla-
yan kulübün çehresi tek-
nik direktörlüğe Abdullah
Avcı’nın getirilmesiyle de-
ğişti ve takım 2007-2008
sezonunda ilk defa Süper
Lig’de boy gösterdi. Özel-
likle büyük takımlara 
kök söktüren bir takım 
görüntüsü çizen İstanbul
Büyükşehir Belediyespor,
Abdullah Avcı’nın Millî 
Takım’ın başına geçerek
ayrılmasından sonra 
sendeledi ve 2012-13 sezo-
nunda küme düştü. Ancak
ayrılık bir sezon sürdü ve
2014-15 sezonunda Süper
Lig’e geri dönen takım 
Abdullah Avcı ile de yeni-
den buluştu. Bu arada 
kulübün ismi İstanbul Ba-

S

Spor Toto Süper Lig Değerlendirmesi

7 yıl sonra zirvede farklı bir renk var
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Spor Toto Süper Lig’de  2016-17 sezonunu ilk yarısı 16 haftada sona erdi ve zirve turuncu-lacivertli
yepyeni bir renge boyandı. 16 maçlık periyodu 36 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir,
kısa tarihinde ilk defa böyle bir başarıya imza atarken, 2009-10  sezonundaki Kayserispor 
liderliğinin ardından ilk defa şampiyonlar dışında bir takım bu noktaya ulaştı.  Fenerbahçe’nin
2005-06 sezonundaki 16 maçlık yenilgisiz liderliğinden 11 sezon sonra Abdullah Avcı’nın 
öğrencileri de aynı başarıyı tekrarladı.



ride kaldığında zirvede Kay-
serispor’un adı yazıyordu.
Sarı-kırmızılı takım, 34 puan
toplamıştı ve Fenerbahçe ile
Galatasaray’ın önünde lider-
lik koltuğunda oturuyordu.
Sezon ise bir başka tarihi
olayla, Bursaspor’un dört
büyük hegemonyasını yıkıp
şampiyon olmasıyla ta-
mamlanmıştı. O sezonun
hemen ertesinde 16 maçlık
periyodun bitiminde Trab-
zonspor liderlik koltuğunda
oturuyor, arkasında ise 
Bursaspor ile Fenerbahçe 
sıralanıyordu. Sezonu Fener-
bahçe şampiyon tamamla-
mış, ardından geçen beş

sezonda ise İstanbul’un üç
büyük takımı, 16 maçlık 
periyotlarda aralarına başka
bir takımı almadan ilk üç 
sırayı parsellemişti. İşte 
Başakşehir böyle bir seriyi
hem de ligin ilk sırasında yer
alarak bozmasını bildi.
Abdullah Avcı ve öğrencile-
rinin bir başka başarısı ise 
16 maçlık periyodu yenilgi
almadan tamamlamaları
oldu. Böyle bir başarı bundan
11 sezon önce Fenerbahçe
tarafından gerçekleştirilmiş,
sarı-lacivertliler 16 maçı 13
galibiyet, 3 beraberlikten
oluşan müthiş bir perfor-
mansla 42 puan toplayarak
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M. Başakşehir              8         5         3        0       14      3         18 
Fenerbahçe                    8         5         1         2       18      6        16 
Beşiktaş                            8         4         3        1        10      6        15 
Galatasaray                    8         4         3        1        12       9        15 
Osmanlıspor                 8         3         4        1        9         7         13 
A. Konyaspor                9         3         3        3       12       10      12 
Bursaspor                       8         3         1         4       10      12      10 
Akhisar Belediye       8         2         4        2       5         7         10 
Gençlerbirliği                8         2         3        3       8         9        9 
Antalyaspor                   8         2         1         5       9         15      7 
Trabzonspor                  8         2         1         5       3         11       7 
Kasımpaşa                      8         2         0        6       6         12      6 
Ç. Rizespor                      8         1          2        5       8         15      5 
Kayserispor                   8         1          2        5       9         17       5 
A. Alanyaspor              8         1          2        5       8         17       5 
K. Karabükspor           8         1          1         6       6         18      4 
Adanaspor                      7          0         2        5       4         11       2 
Gaziantepspor              8         0         2        6       5         14      2

Beşiktaş                            8         6         2        0       18      7         20 
Galatasaray                    8         6         0        2       18      7         18 
M. Başakşehir              8         5         3        0       17       8        18 
Bursaspor                       8         5         2        1        10      5        17 
Fenerbahçe                    8         4         3        1        16       6        15 
Antalyaspor                   8         4         3        1        7         5        15 
K. Karabükspor           8         4         2        2       13       7         14 
Gençlerbirliği                8         3         4        1        8         3         13 
Osmanlıspor                 8         3         4        1        12       9        13 
A. Alanyaspor              8         4         1         3       14      14      13 
A. Konyaspor                7          3         3        1        8         6        12 
Kasımpaşa                      8         3         3        2       12       13      12 
Trabzonspor                  8         3         2        3       9         9        11 
Akhisar Belediye       8         3         1         4       6         10      10 
Gaziantepspor              8         3         0        5       10      13      9 
Adanaspor                      9         2         2        5      9         13      8 
Ç. Rizespor                      8         2         2        4       7         12      8 
Kayserispor                   8         2         1         5       5         9        7

M. Başakşehir              16       10       6        0       31       11       36 
Beşiktaş                            16       10       5        1        28      13      35 
Galatasaray                    16       10       3        3       30      16      33 
Fenerbahçe                    16       9         4        3       34      12      31 
Bursaspor                       16       8         3        5       20      17       27 
Osmanlıspor                 16       6         8        2       21       16      26 
A. Konyaspor                16       6         6        4       20      16      24 
Gençlerbirliği                16       5         7        4       16       12      22 
Antalyaspor                   16       6         4        6       16       20     22 
Akhisar Belediye       16       5         5        6       11       17       20 
K. Karabükspor           16       5        3        8       19       25     18 
Kasımpaşa                      16       5         3        8       18      25     18 
Trabzonspor                  16       5         3        8       12       20     18 
A. Alanyaspor              16       5         3        8       22      31      18 
Ç. Rizespor                      16       3         4        9       15       27      13 
Kayserispor                   16       3         3        10     14      26     12 
Gaziantepspor              16       3         2        11      15       27      11 
Adanaspor                      16       2         4        10     13       24     10

Dış Saha Puan Tablosuİç Saha Puan TablosuGenel Puan Tablosu
Takım                                 O         G       B       M        A       Y       PTakım                                 O         G       B       M        A       Y       PTakım                                 O         G       B       M        A       Y       P

tamamlarken, yenilgi yüzü
de görmemişti. Ancak sezo-
nun sonunda şampiyonun
ismi Galatasaray’dı. Sarı-
kırmızılı takım Fenerbahçe
ile arasındaki 4 puanlık farkı
kapatıp 2 puan öne geçerek
mutlu sona ulaşmıştı. 
Fenerbahçe’nin 2005-06 
sezonundaki namağlup 16
maçlık liderliğinin ardından
geçen sezonlarda ise hiçbir
takım bu başarıyı göstere-
medi. Ta ki bu sezon Başak-
şehir’in ilk yarıyı yenilgisiz
kapatmasına kadar. Sadece
2007-08’de Galatasaray,
2010-11’de de Trabzonspor
16 maçlık bölümü birer ye-
nilgiyle tamamlayabilmiş,
diğer 8 sezonda ise lider 
takımlar ikişer kez mağlubi-
yete uğramıştı.

Gol ortalaması 2.46

Şimdi biz bu sezonun 16 haf-
talık bölümüne rakamlarla
bakalım. 16 haftada 144 maç
oynandı ve top ağlarla 355

defa buluştu. Bu da maç başına
gol ortalamasının 2.46 olduğunu
gösteriyor. Ligin en golcü takımı
ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler
16 maçta 34 gol atarken, lider Ba-
şakşehir de 31 golle ikinci sırayı
aldı. 30 gole ulaşan üçüncü takım

ise Galatasaray oldu. Ligin gol fa-
kirleri ise 11 gol atabilen Akhisar
Belediyespor ile 12 gol bulabilen
Trabzonspor’du. Son sıradaki
Adanaspor 13, düşme hattındaki
takımlardan Kayserispor 14, Gazi-
antepspor da 15 gol kaydedebildi. 

Medipol Başakşehir atılan gol-
lerde Fenerbahçe’nin arkasında
kalsa da kalesinde sadece 11 gole
geçit vererek bu alanda liderliği
kimseye bırakmadı. Fenerbahçe
ve Gençlerbirliği de yedikleri
12’şer golle sağlam savunma
yapan takımlar arasına isimlerini
yazdırdı. 16 maçı ikinci sırada ta-
mamlayan Beşiktaş da kalesinde
sadece 13 gol gördü. Kalesinde en
fazla gole geçit veren takım, tam
31 gol yiyen Aytemiz Alanyaspor
oldu. Onların dışında 30’lu rakam-
ları gören takım yoktu. Gazian-
tepspor ve Çaykur Rizespor 27,
Kayserispor da 26 golle “çok
yiyen” takımlar listesinin ön 
sıralarına oturdu.
Başakşehir’in en önemli başarısı-
nın 16 maçlık bölümü namağlup
tamamlamak olduğunu söyle-
miştik. Abdullah Avcı’nın öğrenci-
leri, 10 maçtan galip ayrılarak 
“en fazla kazanan takım” unva-
nını Beşiktaş ve Galatasaray’la
paylaştı. Beşiktaş’ı Başakşe-
hir’den 2 puan geride bırakan ise
15. haftada uğradığı Kasımpaşa
yenilgisiyle namağlup unvanını

Ligin en fazla gol
atan iki takımı
Fenerbahçe ve

Başakşehir
arasındaki maçı

Başakşehir
kazanmıştı.



kaybetmek oldu. Az yenilen 
takımların biri de sadece 2 maç
kaybeden Osmanlıspor’du. 
Ancak 8 maçla beraberlik 
alanında liderliği elinde tutan
Mustafa Reşit Akçay’ın öğrenci-
leri, bu nedenle altıncı sırada kaldı.
En çok berabere kalan ikinci
takım ise rakipleriyle 7 kez 
yenişemeyen Gençlerbirliği’ydi.
En az kazanan takım, sadece iki
galibiyeti bulunan ve doğal olarak
ligin dibine demir adan Adana-
spor oldu. Hemen üstündeki 
Çaykur Rizespor, Kayserispor ve
Gaziantepspor da ikişer galibiyet
alabildi. Ligin en fazla yenilgi
gören takımı ise 11 maçtan boynu
bükük ayrılan Gaziantepspor’du.
Onları 10’ar yenilgiyle Kayserispor
ve Adanaspor takip etti.

İçerde Beşiktaş

Takımların iç saha ve dış sahada
neler yaptıklarına baktığımızda
evinde en çok puanı Beşiktaş’ın
topladığını, deplasmanlarda ise
Medipol Başakşehir’in borusunun
öttüğünü görüyoruz. Yeni stadı
Vodafone Arena’da oynadığı 
8 maçın 6’sını kazanan Beşiktaş
sadece şampiyonluk için çekiştiği
Galatasaray ve Başakşehir’le 
oynadığı derbilerden beraberlikle
ayrılıp 20 puan topladı. 
Siyah-beyazlı takım, attığı 18
golle, evinde en fazla gol atan
takım unvanını Galatasaray’la
paylaştı.  Galatasaray ve Başakşe-
hir evlerinde 18’er puan toplarken,
sarı-kırmızılılar, Türk Telekom
Arena’da Trabzonspor ve Başak-
şehir’e yenilmekten kurtulamadı.
Başakşehir ise evindeki 8 maçta 
6 puanı Osmanlıspor, Atiker 
Konyaspor ve Antalyaspor bera-
berlikleriyle kaybetti. İç sahanın
dördüncü başarılı takımı Bursa-
spor 8 maçtan 17 puanla ayrılır-
ken, iç sahadaki tek yenilgisine
Başakşehir karşısında uğradı.
Geçmişte evinde puan kaybetme-
meyi gelenek haline getiren 

Fenerbahçe ise bu sezon 
Kadıköy’deki 8 maçta anca 
4 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertli
takım, evinde Kayserispor, Ayte-
miz Alanyaspor ve Beşiktaş’la 
berabere kalırken, Bursaspor’a
yenilmekten de kurtulamadı. 
İç sahanın en az gol yiyen takımı
ise evinde sadece 3 gole geçit
veren Gençlerbirliği oldu. 
Kırmızı-siyahlıları 5 golle Bursa-
spor ve Antalyaspor, 6 golle de
Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor
takip etti. 
Bu sezon evinde maç kazanama-
yan takım yoktu. Kayserispor 8
maçta 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7
puan toplayıp iç saha klasmanının
en altında yer alırken, onu yine
2’şer galibiyet alabilen Adanaspor
ve Çaykur Rizespor takip etti.
Evinde en az gol atabilen takımlar
ise 5 golle Kayserispor, 6 golle 
Akhisar Belediyespor, 7 golle de
Antalyaspor ve Çaykur Rizespor
oldu. Gençlerbirliği ve Atiker 
Konyaspor 8’er, Trabzonspor ve
Adanaspor da 9’ar golle evlerinde
çift haneli gol rakamlarının 
altında kaldı. 

Dışarda Başakşehir

Ligin lideri Medipol Başakşehir,
deplasmanlarda en fazla puan
toplayan takım olarak dikkat
çekti. Turuncu-lacivertli takım, 
8 deplasman maçında 5 galibiyet,
3 beraberlikle 18 puan toplarken,
onları 16 puanla Fenerbahçe, 15’er
puanla da Beşiktaş ve Galatasa-
ray izledi. Deplasmanların en çok
gol atan takımı, rakip fileleri 18
kez sarsan Fenerbahçe olurken,
sarı-lacivertlileri 14 golle Başak-
şehir, 12’şer golle de Galatasaray
ve Atiker Konyaspor takip etti.
Fenerbahçe ve Atiker Konya-
spor’un deplasmanda evlerinden
daha fazla gol atması da ilginçti.
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve
Kayserispor da deplasmanlarda
evlerinden daha fazla gol attı.
Deplasman maçlarında en faz gol
yiyen takım da sadece 3 gole geçit
veren Başakşehir’di. Onları 6’şar
golle Fenerbahçe ve Beşiktaş,
7’şer golle de Osmanlıspor ve 
Akhisar Belediye izledi.
Deplasmanda galibiyet yüzü gö-
remeyen takımlar, Adanaspor ve

Gaziantepspor’du. İki takım da 
sadece ikişer beraberlik elde ede-
bildi. Deplasmanların gol fakiri 
listesinde ise ilk sırayı dış sahada
sadece 3 gol atabilen Trabzonspor
aldı. Bordo-mavilileri 4 golle 
Adanaspor, 5 golle de Akhisar 
Belediyespor ve Gaziantepspor 
izledi. Deplasmanda en fazla gol
yiyen takım ise 18 golle Kardemir
Karabükspor oldu. Kayserispor ve
Aytemiz Alanyaspor da deplas-
man maçlarında 17 gol yedi. 

Fenerbahçe’den 
5 maçlık seri

Lider Başakşehir’in 16 maçtaki
seyrine bakarsak, müthiş başlan-
gıcın sona doğru kırılmaya 
uğradığını görüyoruz. Abdullah
Avcı’nın öğrencileri iki kez 4 maç-
lık galibiyet serileri yakaladıkları
16 maçlık bölümün ilk 11 hafta-
sında sadece 2 kez berabere 
kalmış ve sadece 4 puan kaybet-
mişti. Ancak son beş maçtan 
1 galibiyet, 4 beraberlikle ayrılma-
ları hızlarını kesti. 
İkinci sıradaki son şampiyon 
Beşiktaş ise namağlup unvanını
15. haftaya kadar korurken bu bö-
lümde bir kez üç, iki kez de ikişer
maçlık galibiyet serileri yakaladı
ve lider Başakşehir’i 1 puan geri-
den takip etti. 
İlk bölümde üç kez yenilmesine
rağmen 33 puanla lider Başakşe-
hir’in sadece 3 puan gerisinde
kalan Galatasaray ise bir defa üç,
bir defa da iki maçlık galibiyet 
serileri yakaladı.
Seri galibiyetlerde başı çeken
takım ise arka arkaya beş maçını
kazanmayı başaran Fenerbahçe
oldu. Sezona iki yenilgi, bir bera-
berlikle berbat bir başlangıç
yapan sarı-lacivertliler, sonra 
10 hafta mağlubiyet yüzü gör-
mezken, bu bölümde üst üste beş
maçını da kazanmayı başararak
zirveye yaklaştı ve liderle arasın-
daki puan farkını 5’e kadar indirdi. 
Bu durum da kalan 17 maçlık bö-

lümde bizi en azından dörtlü bir
yarışın beklediğini gösteriyor.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’la 
Fenerbahçe’nin ilk bölümde
kopup gitmesinin aksine bu sezon
Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray
ve Fenerbahçe arasında kıyasıya
bir yarış ufukta görünüyor. 
Seriler üzerinden yürümeye
devam edersek, 27 puanla beşinci
sırada yer alan Bursaspor’un arka
arkaya üç maç kazandığını ancak
son 7 haftalık bölümden anca 8
puan çıkartabildiğini görüyoruz.

Antalyaspor’un çıkışı

İlginç bir grafik de Antalyaspor’da
ortaya çıkıyor. Sezona çok kötü
başlayan ve ilk 8 maçında sadece
3 puan toplayabilen Akdeniz ekibi,
Rıza Çalımbay’ın görev gelip 
etkisini göstermesinin ardından
büyük bir çıkış gösterdi. Kırmızı-
beyazlı takım, son 8 maçında 
sadece bir kez berabere kalıp bir
ke de yenilirken, dörtü üst üste
olmak üzere 6 maçından galibi-

yetle ayrıldı. 
Antalyaspor kadar olmasa da ilk
beş maçından 1 puan çıkartabilen
Kasımpaşa’nın Kemal Özdeş 
göreve gelip takım üzerindeki 
etkisini gösterdikten sonra 
toparlanması da dikkat çekici. 
Lacivert-beyazlı takım sonraki 11
maçlık periyottan 17 puan çıkarttı
ve kendisini düşme hattının ol-
dukça üzerine attı. Kasımpaşa’nın
başlangıçtaki teknik direktörü-
nün, Antalyaspor’u müthiş bir
atağa kaldıran Rıza Çalımbay 
olması da ilginç bir veri.

Kötü seriler 

Seri galibiyetler dışında bir de seri
mağlubiyetler var elbette. Ligin
altındaki takımlardan Çaykur 
Rizespor, bir kez dört, bir kez de
üç maçlık yenilgi serileri yaşadı.
Düşme hattındaki Kayserispor’un
ise beş maçlık bir mağlubiyet 
serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı
takım bir de 8. haftadaki galibiye-
tinin ardından 16. haftadaki galibi-10 11

Beşiktaş 8 maçta 20 puan 
toplayarak evinin Kartalı oldu.

Üst üste beş maç kazanarak 
bu alanda sezonun en iyisi olan

Fenerbahçe’nin galibiyet
serisinde Galatasaray derbisi de

bulunuyor.



gol ortalaması 1.2’de kaldı. 
1 ve 3. haftalar da 18’er golle 
oldukça kısır geçti. 

Cenk Tosun başta

Son dönemde gol krallığı yarışının
genellikle yabancı oyuncular ara-
sında geçtiğine şahit oluyorduk.
Son üç sezonda gol krallığını elde
eden Mario Gomez, Fernandao ve
Aatif Chahechouhe yabancı
oyunculardı. Üstelik onlarla 
yarışabilen yerli oyuncu da pek
yoktu. Bu sezon ise zirvede 
Beşiktaşlı Cenk Tosun’un görüyo-
ruz. 16 maçın tümünde oynayıp
1396 dakika sahada kalan ve 10
gol atan Cenk’in ardından ikinci
sırada 8 golle Atiker Konyasporlu
Riad Bajic yer alıyor. Bosna-Her-
sekli Bajic’in 8 golü 816 dakikalık
süreye sığdırdığını da belirtelim.
Bu ikilinin ardından ise 7’şer gol
atan Kardemir Karabüksporlu
Abdou Razack Traore, Galatasa-
raylı Eren Derdiyok, Yasin Öztekin,
Fenerbahçeli Mousa Sow ve
Gençlerbirliği’nden Serdar Gürler
sıralanıyor. 6 gollü oyuncular da
Bursasporlu Pablo Batalla, Fener-
bahçeli Robin van Persie ve Kay-
serisporlu Welliton. 10 kişilik bu
listede Millî Takımımızda oynama
yeterliliğine sahip üç oyuncunun
bulunması sevindirici bir durum
olarak göze çarpıyor. 

Firesiz 14 oyuncu

Sezonun ilk 16 maçlık periyo-
dunda 17 takımda 39 oyuncu tüm
maçlarda forma giydi. Gazian-
tepspor’un ise 16 maçta da oyna-
yan oyuncusu yoktu. Ancak bu 39
oyuncunun içinde 14’ü 16 maçın
her dakikasında sahada kalarak
kendilerine ayrı bir yer edindi. 
14 oyuncunun 7’si takımlarının
kalecileriydi. Atiker Konyaspor’da
Serkan Kırıntılı, Bursaspor’da
Harun Tekin, Fenerbahçe’de Vol-
kan Demirel, Galatasaray’da Fer-
nando Muslera, Gençlerbirliği’nde

Johannes Hopf, Medipol Başakşe-
hir’de Volkan Babacan ve Trab-
zonspor’da Onur Kıvrak 1440’ar
dakika sahada kaldı. Akhisar Be-
lediyespor’dan Caner Osmanpaşa,
Antalyaspor’dan Ondrej Celutska,
Bursaspor’dan Aziz Behiç, Genç-
lerbirliği’nden Ahmet Yılmaz, Kar-
demir Karabükspor’dan Jasmin
Latovlevici, Kasımpaşa’dan Titi 
ve Osmanlıspor’dan Numan 
Çürüksu da firesiz görev yapan
diğer oyunculardı. Kaleciler dışın-
daki diğer 7 ismin de defans
oyuncusu olması ilginç bir tab-
loyu ortaya çıkardı. Gençlerbir-
liği’nde 5, Medipol Başakşehir ve
Atiker Konyaspor’da da 4’er
oyuncu tüm maçlarda forma
giydi. 16 maçta oynayıp da sahada
en az kalan oyuncu ise Gençler-
birliği’nin santrforu Vedat Muric’ti.
Kosovalı oyuncu 16 maçta 698 da-
kika süre alabildi. 

Centilmen Galatasaray

İlk yarının en centilmen takımı,
oyuncuları hiç kırmızı kart gör-
meyen Galatasaray’dı. Atiker
Konyaspor, Beşiktaş ve geçen 
sezonun centilmeni Gençlerbirliği
de 1’er kırmızı kartla Galatasaray’ı
takip etti. Oyuncuları en fazla 
kırmızı kart gören takımsa tam 
5 ihraçla Gaziantepspor oldu. 
Kırmızı-siyahlıları 4’er kırmızı
kartla Bursaspor ve Kardemir 
Karabükspor, 3’er kırmızı kartla
da Adanaspor, Antalyaspor ve
Kayserispor izledi. 
Oyuncuları en az sarı kart gören
takım 30 sarıyla Atiker Konya-
spor oldu. Onları 31 sarıyla Bur-
saspor, 33’er sarıyla Beşiktaş ve
Medipol Başakşehir takip etti. 
En fazla sarı kart gören takım 
53 sarıyla Trabzonspor olurken,
bordo-mavilileri 47 sarıyla Kayse-
rispor izledi. 
Kırmızı kart çıkmayan tek hafta
10. haftaydı. 4 ve 11. haftalarda da
hakemler sadece 1’er kez kırmızı
kartlarına başvurdu. 7. haftada 6

yetine kadar geçen 7 maçlık süreçte
sadece 1 beraberlik elde edebildi. Art
arda en fazla yenilen takım ise son 7
maçından mağlubiyetle ayrılan Ga-
ziantepspor oldu. Adanaspor ise 5.
haftadaki ilk galibiyetiyle 15. hafta-
daki ikinci galibiyeti arasında geçen
9 maçtan sadece 1 beraberlik çıkar-
tabildi. 

Gollerin yüzde 56’sı 
ikinci yarıda

16 maçlık periyodda toplam 355 gol
atıldığını ve maç başına gol ortala-
masının 2.46 olduğunu daha önce
vurgulamıştık. Geçtiğimiz sezonun
ilk yarısında ise gol ortalaması 2.65
seviyesindeydi. Bu sezon 355 golün
198’i ikinci, 157’si ise ilk yarılarda
atıldı. Bu rakamların oransal karşılığı
ise gollerin yüzde 55.7’sinin ikinci,
yüzde 44.3’ünün ise ilk yarılarda
atıldığına işaret ediyor. Geçtiğimiz
sezon bu oran 61’e 39’du. Bu sezon
ilk yarıda atılan gollerin geçen se-
zona oranla net biçimde arttığını
söylemek mümkün. Bir önceki
sezon oranın yüzde 62’ye 38 oldu-
ğunu düşündüğümüzde bu sezon 
oldukça farklı bir tabloyla karşı 
karşıya olduğumuzun da altını 
çizebiliriz.
Gelelim gollerin 15’er dakikalık peri-
yodlar halinde dağılımına. En fazla
gol atılan bölümler her iki yarının
son periyotları. 75’ten maç sonuna
kadar 95, 31’den ilk yarının sonuna
kadar 72, 45-60 aralığında 56, 61-75
aralığında 47, 1-15 aralığında 43, 
16-30 aralığında ise 42 gol atıldı. 
Bu rakamları oransal olarak incele-
diğimizde 75’ten maç sonuna kadar
olan bölümde gollerin yüzde
26.7’sinin atıldığını görüyoruz. 
31’den ilk yarının sonuna kadar 
atılan gollerin toplam içindeki oranı
ise yüzde 20.3. Gollerin yüzde 15.7’si
45-60, yüzde 13.2’si 61-75,
yüzde 12.1’i 1-15 ve yüzde 11.8’i de 
16-30 periyotlarında ağlarla buluştu. 
90 artılarda atılan gollerin oranı da
oldukça yüksek. Bu bölümde ağlara
giden 24 golün genel toplam içindeki

oranı yüzde 6.7’ye tekabül ediyor. 
Bu sezon en fazla golün atıldığı da-
kika 45. dakika oldu. İlk yarıların son
dakikalarında top 12 kez ağlarla bu-
luştu. 17 ve 90. dakikalarda 9’ar, 65
ve 66. dakikalarda ise 8’er gol atıldı.
İlginçtir bu sezon erken gol sevinci
hiç yaşanmadı. Hiçbir maçın ilk da-
kikasında gol atılamadı. Ayrıca 144
maçın hiç birinde 7, 23, 29 ve 42. da-
kikalarda da gol kaydedilemedi. 
Gollerin haftalara dağılımına ge-
lince… Hiçbir haftada 30 gol barajına
ulaşılamadı. En fazla golün atıldığı
hafta topun 29 kez ağlarla buluştuğu
2. haftaydı. Bu haftada maç başına
gol ortalaması 3.2 olarak gerçekleşti.
9. haftada 28, 10. haftada ise 27 gol
atıldı. En az golün atıldığı hafta 
ağların sadece 11 kez sarsılabildiği 
7. hafta oldu. Bu haftada maç başına

10 Gol

8 Gol

7 Gol

8 Gol

Gol Krallığı

Cenk Tosun (Beşiktaş)

Riad Bajic (Atiker Konyaspor)

A. Razack Traore (K. Karabükspor)
Eren Derdiyok (Galatasaray)
Moussa Sow (Fenerbahçe)
Serdar Gürler (Gençlerbirliği)
Yasin Öztekin (Galatasaray)

Pablo Batalla (Bursaspor) 
Robin van Persie (Fenerbahçe)
Welliton (Kayserispor)

2                1
3                3
4                3
5                3
6                3
8                6
9                3
10              1
11               3
12              6
13              4
14             4
15              3
16              3
17              9
18              3
19              3
20             3
21              2
22             1
24             1
25             3
26             3
27             3
28             3
30             5
31              6
32             6
33             4
34             6
35             4
36             4
37             2
38             2
39             3
40            6
41             6
43             6
44            5
45             12
46             2
47             4
48             3
49             3
50             6

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

Hafta Gol Hafta Gol 

Dakika Bazında
Gol Sayıları

Toplam 355

1               18
2              29
3              18
4              26
5              23
6              26
7               11
8              19
9              28
10            27
11             20
12            21
13            24
14            20
15            22
16            23

Hafta Gol 

Hafta
Bazında

Gol
Sayıları 

Toplam 355
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kırmızıyla sezonun rekoru kırı-
lırken, 12. haftada da hakemlerin
cebinden 5 kırmızı kart çıktı. En
fazla sarı kart hiç kırmızının çık-
madığı 10. haftada gösterildi. 55
sarı kartın çıktığı 10. haftayı 54
sarıyla 7, 53’er sarıyla da 4 ve 
5. haftalar takip etti. En az sarı
kart ise ilk haftada gösterildi. 
O hafta hakemlerin cebinden 
sadece 26 sarı kart çıktı.

En hırçın oyuncu Dany

Sezonun ilk yarısının en hırçın
oyuncusu, oynadığı 14 maça 5
sarı, 2 kırmızı kart sığdıran 
Kardemir Karabükspor’un 
Fransız vatandaşı stoperi Dany
oldu. Dany gibi iki kırmızı kart
gören ikinci oyuncu ise Bursa-
spor’un 13 maçta forma giyen 
İsmail Konuk’tu. İsmail ayrıca 
2 de sarı kart gördü.
Sarı kart rekoru ise bir başka 

Kardemir Karabüksporlu oyuncu-
daydı. Stoper Barış Başdaş 7 sarı
kartla bu alanda başı çekti. 
Adanasporlu Bekir Yılmaz da 
6 sarı kart gördü. Atiker Konya-
sporlu Ali Çamdalı, Aytemiz Alan-
yasporlu Abdoulaye Ba, Beşiktaşlı
Dusko Tosic, Çaykur Rizesporlu
Ümit Kurt, Fenerbahçeli Mehmet
Topal, Galatasaraylı Tolga Ciğerci,
Gençlerbirliği’nden Selçuk Şahin
ve Ahmet Oğuz, Kardemir Kara-
bükspor’dan Ceyhun Gülselam,
Kasımpaşa’dan David Pavelka ve
Adem Büyük, Kayserispor’dan
Levent Gülen ve Samba Sow, 
Medipol Başakşehir’den Alexandu
Epureanu ile Trabzonspor’dan
Okay Yokuşlu, Uğur Demirok ve
Ogenyi Onazi de 5’er kez sarı
karta muhatap oldu. Bu oyuncu-
ların ikisi hariç ortak özellikleri
stoper veya ön libero mevkile-
rinde görev yapıyor olmalarıydı.
Gençlerbirliği’nin sağ beki Ahmet
Oğuz diğerlerinden biraz daha 
ayrılırken, asıl büyük fark 
Kasımpaşa’nın santrforu Adem
Büyük’ten geldi.

1                           26                   3
2                          32                    3
3                          41                    2
4                          53                    1
5                          53                    2
6                          34                   2
7                          54                   6
8                          40                   2
9                          46                   2
10                        55                   0
11                        46                   1
12                        39                   5
13                        44                   4
14                       43                   4
15                        45                   1
16                        35                    3
Toplam           686                41

Hafta Sarı Kırmızı

Haftalara Göre
Kart Raporu

Galatasaray                            38                  0
Atiker Konyaspor              30                  1
Beşiktaş                                    33                  1
Gençlerbirliği                        35                  1
Medipol Başakşehir         33                  2
Fenerbahçe                            35                  2
Kasımpaşa                              36                  2
Çaykur Rizespor                37                  2
Osmanlıspor                         40                  2
Akhisar Belediye               41                   2
Aytemiz Alanyaspor       41                   2
Trabzonspor                          53                  2
Adanaspor                              39                  3
Antalyaspor                           41                   3
Kayserispor                           47                  3
Bursaspor                               31                   4
K.Karabükspor                    40                  4
Gaziantepspor                      36                  5
Toplam                                       686               41

Kulüplerin Gördüğü 
Kart Sayıları

Kulüp                                        Sarı Kırmızı

14

İlk yarıda oyuncuları kırmızı kart
görmeyen tek takım Galatasaray



Türkiye Tek Yürek

Teröre karşı omuz omuza Teröre karşı omuz omuza 

16 17

Futbol ailesi, hain terör saldırılarına karşı tek yürek olduğunu dev bir organizasyonla gösterdi. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, 
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda Süper Lig'de forma giyen 

yerli ve yabancı futbolcular “Yıldızlar Karması” dayanışma maçı için BJK Vodafone Arena’da bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı organizasyonda 50 milyon liranın üzerinde bağış toplandı. 
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umhurbaşkanlığının himayesinde,
Türkiye Futbol Federasyonu ve 
Kulüpler Birliği Vakfı koordinasyo-
nunda gerçekleştirilen organizasyona,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma
Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Ba-
kanı Akif Çağatay Kılıç,  TFF Başkanı
Yıldırım Demirören, TFF Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim, Kulüpler Birliği Vakfı Baş-
kanı Göksel Gümüşdağ,  Süper Lig ve
TFF 1. Lig kulüplerinin başkanları, 
yöneticileri ve teknik direktörleri, 
şehit aileleri ile siyaset, spor ve sanat
dünyasından birçok isim katıldı. 
İstiklal Marşı, saygı duruşu ve şehitler
için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
terörle mücadelede tarihinin en zor dö-
nemlerinden birini yaşadığını söyledi.

C
Karşılaşmada atılan gollerden sonra bütün futbolcular,

“asker selamı” verdi. İki takım futbolcuları, atılan 
7 golde de yan yana gelip tribünlere asker selamı 

vererek ortak hareket etti. Futbolcuların bu 
hareketine hakem Cüneyt Çakır da katıldı. 

Gollerin ardından anlamlı selam

Ousmane Viera, Cem Özdemir (Adanaspor) 
Nguemo, Soner Aydoğdu (Akhisar Belediye) 
Abdoulaye Ba, Gökay İravul (Aytemiz Alanyaspor) 
Samuel Eto’o, Serdar Özkan (Antalyaspor) 
Rajko Rotman, Musa Muhammed, Volkan Babacan, 
Yalçın Ayhan, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir) 
Fabri, Talisca, Aras Özbiliz, Tolga Zengin, 
Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan (Beşiktaş) 
Harun Tekin (Bursaspor) 
Leonard Kweuke, Mehmet Akyüz (Çaykur Rizespor) 
Joseph De Souza, Mehmet Topal (Fenerbahçe) 
Wesley Sneijder, Chedjou, De Jong, 
Selçuk İnan (Galatasaray) 
Bruno Mota, Elyasa Süme (Gaziantepspor) 
Ahmet Çalık, Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) 
Andre Poko, Mahmut Akan (Kardemir Karabükspor) 
Heroling Shala, Turgut Doğan Şahin (Kasımpaşa) 
Umut Bulut (Kayserispor) 
Abdulaziz Demircan (Atiker Konyaspor) 
Erdal Kılıçarslan, Lukas Szukala (Osmanlıspor)  
Mehmet Ekici (Trabzonspor) 

“Yıldızlar Karması”nda
Yer Alan Oyuncular



ısınırken sembolik başlama vuruşunu
yapan Erdoğan, pasını Antalyaspor’un
golcüsü Samuel Eto’o’ya verdi.
Organizasyona katılan bütün futbolcula-
rın forma giydiği maç, 30’ar dakikalık iki
devre halinde oynandı. Maçın 22. dakika-
sında Yerli Yıldızlar Takımı’nda Serdar
Özkan’ın ceza sahasında yerde kaldığı
pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, penaltı
noktasını gösterdi. Emre Belözoğlu, 

Terör örgütlerinin gözlerini
kan ve kin bürümüş 
şekilde, önlerine çıkan 
herkesi katletmeye, canını
acıtmaya, gözyaşı döktür-
meye gayret ettiğini 
vurgulayan Erdoğan, 
şöyle konuştu:
“Önceki hafta sonu burada,
hemen stadımızın üst tara-
fında biri araçla biri canlı
bomba olarak iki hain sal-
dırı yaşadık. Beşiktaş-Bur-
saspor maçından sonra
gerçekleşen bu saldırılarda,
37’si polis, 44 şehit ve 238
yaralı verdik. Geçtiğimiz
hafta sonu da bu defa 
Kayseri’de çarşı iznine
çıkan askerlerimizi taşıyan
halk otobüsüne bomba
yüklü araçlı saldırı 
gerçekleştirildi. Saldırıda 
14 askerimiz şehit oldu, 
60 yaralımız var. Önceki
gece de Ankara’da Rusya
Federasyonu Büyükelçisi
Karlov, alçakça bir saldırı,
bir suikast sonucu hayatını
kaybetti. Ayrıca dün sabah
Suriye’de El Bab’da 15 şehi-
dimiz var. Bunun karşılı-
ğında da bine yakın
DEAŞ’lıyı, askerimiz ve
Özgür Suriye Ordusu 
öldürdü.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
son 1.5 yıla bakıldığında 
kesintisiz mücadeleyle dolu
aynı zamanda çok sayıda
şehit ve gazinin olduğu bir
dönemin yaşandığını ifade
ederek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 
“Fakat ben şuna inanıyo-
rum, polisimiz, askerimiz,
köy korucularımız ve bu
millet, terörü bir ve beraber
olarak bitirecektir. Yeter ki
bir olalım, diri olalım, 
kardeş olalım, hep birlikte
Türkiye olalım. Benim mil-
letimden ricam şudur. Biz
tek milletiz. Türküyle, Kür-

düyle, Lazıyla, Çerkeziyle,
Gürcüsüyle, Abazasıyla,
Boşnağıyla 80 milyon tek
millet biz, tek bayrak, şehi-
dimizin kanının rengi, hilal
bağımsızlığımızın ifadesi,
her yıldız bir şehittir. Bay-
rakları bayrak yapan üs-
tündeki kandır, toprak eğer
uğrunda ölen varsa vatan-
dır. Tek vatan. 780 bin met-
rekarede tek vatan. Öyle
Güneydoğu’da şöyle ola-
cakmış, şurada şöyle 
olacakmış, burada böyle
olacakmış... Bedelini öder-
siniz ve ödüyorsunuz. 780
bin kilometre kareyle tek
vatan, tek devlet. Türkiye
Cumhuriyeti’nden başka
bizim devletimiz yok. Tek
devlet. Böylece birbirimize
sarılacağız ve Allah’ın 
izniyle Türkiye’yi muasır
medeniyetler seviyesinin
üstüne çıkaracağız.”
Türkiye Futbol Federasyo-
nuna, sponsor firmalara ve
futbolculara bu anlamlı 
buluşmayı sağladıkları için
teşekkür eden Erdoğan,
“Bütün bunlar, bizim birli-
ğimizin, beraberliğimizin
nişanesi olsun” dedi.
Şehitlerimizin çocukları,
Yıldızlar Karması oyuncu-
ları, Teknik Direktörler, TFF
Başkanı Yıldırım Demirören
ve kulüp başkanları, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile 
birlikte sahaya çıktı ve hep
birlikte İstiklal Marşı tekrar
söylendi. 
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Şehitlere
Saygı Maçı”nda sembolik
başlama vuruşunu yaptı.
Sahada bulunan teknik 
direktör, futbolcu ve 
güvenlik görevlileriyle 
seremoniye katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha sonra orta çizgiye
geldi. Futbolcular sahada

Tolunay Kafkas (Akhisar Belediye)
Rıza Çalımbay (Antalyaspor)
Aykut Kocaman (Atiker Konyaspor)
Şenol Güneş (Beşiktaş)
Hikmet Karaman (Çaykur Rizespor)
Jan Olde Riekerink (Galatasaray)
İbrahim Üzülmez (Gaziantespor)
Ümit Özat (Gençlerbirliği)
Igor Tudor, Hari Vukas 
(Kardemir Karabükspor)
Kemal Özdeş (Kasımpaşa)
Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)
Mehmet Özdilek

“Yıldızlar 
Karması”nda 

Yer Alan Teknik
Adamlar

Maçtan önce yapılan açıklamada organizasyon 
kapsamında 50 milyon 630 bin lira bağış toplandığı

belirtildi. Organizasyonda sponsorluk gelirleri, 
bağışlar ve yayın haklarından elde edilen gelirler,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla şehit
ailelerine bağışlanacak. Etkinliğe sponsor olan ve

bağışta bulunan kurum ile kuruluşların logoları da
stat içi led ekranlarında yer aldı.

50 milyon liranın üzerinde bağış
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23. dakikada penaltı atışında topu
filelere gönderdi ve Yerli Yıldızlar
Takımı, ilk yarıyı 1-0 önde 
tamamladı.
İkinci yarıda, 35. dakikada Yerli
Yıldızlar Takımı, Selçuk Şahin’in
golüyle 2-0 öne geçti. Yabancı 
Yıldızlar Takımı, 37. dakikada
Josef de Souza’yla farkı bire 
indirdi: 2-1. Yerli Yıldızlar Takımı,
43. dakikada Mehmet Akyüz’ün
golüyle durumu 3-1 yaptı. Yabancı
Yıldızlar Takımı, 48. dakikada
Kweuke’nin golüyle farkı bir kez
daha bire indirmesine rağmen 
51. dakikada Yerli Yıldızlar Takımı,
Selçuk İnan’la bir gol daha buldu:
4-2. Kwueke, Yabancı Yıldızlar 
Takımı adına 52. dakikada bir gol
daha attı ve skoru belirledi: 4-3.
Maç sonrası TFF Başkanı Yıldırım
Demirören, tüm oyuncu ve teknik
adamları tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören ve
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Göksel Gümüşdağ, “Şehitlere
Saygı Maçı” sonrasında birlik 
ve beraberlik mesajı verdi. 
Vodafone Arena’da oynanan
karşılaşmanın ardından konu-
şan Demirören, Türkiye’nin bö-
lünmeyeceğini vurgulayarak,
“Cumhurbaşkanımızın himaye-
sinde Türk futbol ailesinin birlik
ve beraberliğini örnek şekilde
gösterdik. Allah bizi bu olayla-
rın daha kötüsünden korusun.
Türk futbol ailesi, burada Türki-
ye’yi temsil etmiştir, Türki-
ye’nin birlik ve beraberliğini
göstermiştir. Hep söylediğimiz
bir lâf var, Türkiye’yi böleme-

yecekler. Türkiye bölünmeye-
cek, herkes bunu böyle bilsin.
İnşallah bu birlik ve beraberlik
de hiçbir zaman bozulmayacak-
tır” değerlendirmesinde 
bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Göksel Gümüşdağ ise futbol 
ailesinin güzel bir mesaj verdi-
ğini anlatarak, “Bugün tek ortak
menfaatimiz Türk bayrağımız
ve bunun altında toplandık.
Bugün de bu birlik ve beraberli-
ğin ne kadar önemli olduğunu
gördük. Bugün sahada galip
gelen Türkiye oldu. İnşallah bu
birlik ve beraberliğimiz daim
olacak. Şehitlerimize rahmet,
gazilerimize acil şifalar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Demirören: “Türkiye bölünmeyecek,
herkes bunu böyle bilsin” 
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Şehitler Tepesi'ne ziyaret 
ençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören ile Yönetim Kurulu
Üyeleri ve Spor Toto Süper
Lig’deki kulüplerin başkanları,
Beşiktaş’taki terör saldırısında
şehit düşenleri andı. Taksim’de
CVK Park Bosphorus Otel’de bir
araya gelen Bakan Kılıç ile TFF
ve kulüp temsilcileri, yaptıkları
toplantının ardından kol kola 
Şehitler Tepesi’ne gelerek, terör
saldırısında şehit düşenler için
karanfil bırakıp dua etti. 
Burada basın mensuplarına
açıklamada bulunan Akif Çağa-
tay Kılıç, Süper Lig kulüplerinin
başkanları, federasyon ve 
Kulüpler Birliği Vakfı üyeleriyle
Şehitler Tepesi’nde olduklarını
belirterek, “Burada hain bir terör
saldırısında 44 vatan evladını
şehit verdik. Bu ülkemizin birli-
ğine, beraberliğine ve kardeşli-
ğine karşı yapılan bir ihanet
içerisindeki saldırıydı” dedi.
Beşiktaş’taki terör saldırısının

ardından Kayseri’de askerlere
karşı başka bir saldırının 
olduğunu hatırlatan Kılıç, “Dün
de ihanet şebekesinin harekete
geçmesiyle ülkemizde görevli
Rusya Federasyonu Büyükel-
çisi’ne bir suikast gerçekleştir-
diler. Tüm Rus halkına, Rus
dostlarımıza baş sağlığı diliyo-
ruz” diye konuştu.
Ülkenin birlik ve beraberliğini bu
tip saldırıların ve ihanetlerin bo-
zamayacağının altını çizmek için
Şehitler Tepesi’nde olduklarını
kaydeden Bakan Kılıç, 
şunları söyledi:
“Şu anda Süper Lig’deki tüm 
kulüplerimizin başkanları, 
temsilcileri, Futbol Federasyonu
ve Kulüpler Birliği Vakfı olarak
Şehitler Tepesi’ndeyiz. Spor 
camiası olarak, futbol camiası
olarak özellikle sporun birleşti-
rici, bir araya getirici gücünün
hepimiz farkındayız ve farkında
olmalıyız. Buradaki hain saldırı
sonrasında farklı renklere gönül
vermiş tüm taraftarlarımız, 

el ele kol kola, bir arada buraya
geldiler. Farklı illerimizde, farklı
yerlerde yürüyüşler düzenlediler
ve teröre karşı birlik mesajı ver-
diler. Buradan bütün kulüp baş-
kanları ve yöneticileri olarak
tekrar şunu dile getiriyoruz.
Sporun birleştiriciliğiyle bir
araya gelmek durumundayız.” 
Hainlere, alçaklara ve terörist-
lere karşı birlik beraberliği gös-
termek üzere en üst seviyede bir
araya geldiklerini vurgulayan
Kılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın geçen hafta içerisinde yap-
mış olduğu konuşmasında dile
getirmiş olduğu bir çağrı var.
Millî seferberlik duygusuyla bir
araya gelmek ve hainlere karşı,
bu ülkeyi bölmeye çalışanlara,
milletimize kast etmeye çalı-
şanlara karşı birliğimizi ortaya
koymak. İşte tam da bunu ger-
çekleştirmek üzere buradayız”
ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım’ın da
saldırıyı yapan teröristleri ve
hainleri “alçaklar” olarak nitele-
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diğini hatırlatan Bakan Kılıç, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu alçaklara karşı birliğimizi ve
beraberliğimizi en üst seviyede
göstermek için buradayız. 
Hepimizin tek bir amacı var; Tür-
kiye Cumhuriyeti devletini muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine
taşımak. Ülkemizi ve milletimizi,
bölünmez bütünlüğüyle geleceğe
taşımak. Bunun için hepimizin 
üzerine düşen sorumluluklar var.
Spor camiamıza, futbol camiamıza
düşen en büyük sorumluluk da tri-
bünlerde, sahalardaki birlik ve be-
raberliktir. Bugün ümit ediyorum
ki, buradaki birlik ve beraberliği-
miz milat olarak kabul edilir. Bütün
farklı renklere gönül vermiş olan
taraftarlarımız; bir arada, hep 
beraber, huzur içinde takımlarını
sahalarda destekleyecek. Şunu
unutmayalım; kulüplerin farklı
renkleri tabiî ki var. Formaların
üzerinde kulüp amblemleri mevcut

ve taraftarları o renklere gönül ve-
riyor ama tüm kulüplerimizin for-
maları üzerinde bir ortak nokta var;
ay-yıldızlı Türk bayrağımız. Türk
bayrağımız etrafında, bu bayrağın
temsil ettiği değerler ve medeniyet
etrafında birleşerek, kenetlenerek
geleceğe yürüyeceğiz. Yürümek
bizim ecdadımıza olan borcumuz,
torunlarımıza ve çocuklarımıza
karşı olan sorumluluğumuz. Bunu
başaracak güçte olduğumuza 
inanıyorum.”
Tüm taraftar gruplarından, kulüp-
lerden ve sporculardan bu doğrul-

tuda hareket etmelerini rica eden
Akif Çağatay Kılıç, “Spor camiamızı
takip eden spor medyası; sizlerin
üzerinde de büyük sorumluluk var.
Tüm basın camiasında büyük 
sorumluluk var. Bunun bilincinde
ve farkında olarak kenetlenelim.
Bir olalım, beraber olalım. Hep be-
raber, Türkiye olarak geleceği yü-
rüyelim. Bu ülke için, millet, bayrak
için şehit olmuş vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet diliyorum. 
Gazilerimize acil şifalar diliyorum.
Ülkemizin birliği daim olsun” 
diyerek sözlerini tamamladı.



ürkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören ve be-
raberindeki Yönetim Kurulu
üyeleri, Ankara’da Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanı Dr. Fatma
Betül Sayan Kaya’yı ziyaret etti.
TFF’nin şehit ailelerine yaptığı
bağışın ele alındığı ziyarette 
TFF Başkanvekilleri Servet Yar-
dımcı, Ali Dürüst, İbrahim Usta,
Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa

Çağlar ve Ahmet Gökçek ile TFF
Genel Sekreteri Kadir Kardaş
hazır bulundu.
Ziyarette Bakan Kaya, 10 Ara-
lık’ta İstanbul Beşiktaş’ta hain
terör saldırısı sonucu 44 vatan-
daşın şehit düştüğünü, yaralıla-
rın olduğunu ifade ederek, “Bu
hain terör saldırısı milletimizin
birlik ve beraberliğine yapılmış
haince bir saldırıdır. Buradan

nefretle ve şiddetle bu terörü 
lanetliyorum bir kez daha. 
Milletimizin başı sağ olsun. 
Şehitlerimiz orada stattan çıkan
vatandaşlarımızı korumakla 
görevli olan güvenlik güçlerimiz
ve sivil vatandaşlarımız. Terör
bir kez daha bu çirkin yüzünü
emniyet güçlerimize karşı 
göstererek ortaya koymuştur.
Milletimizin birlik ve beraberli-

TFF'den Bakan Kaya'ya ziyaret 

ğine yapılan bu saldırı aslında
başka güç odaklarının da bu işin
içinde olduğunu göstermekte.
Sayın Cumhurbaşkanımızın baş-
lattığı millî seferberlik milletimizin
bütün fertlerinde yankı buldu.
TFF’nin değerli Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyeleri şehitlerimizin ya-
kınları, aileleri için kendileri bir
destek sunmak istediler. Biz devlet

olarak, millet olarak her zaman 
şehitlerimizin yakınlarına ve 
ailelerine sahip çıkıyoruz. 
15 Temmuz’dan sonra da bugüne
kadar da Aile Bakanlığı bünyesinde
Şehit Yakınları, Gaziler Daire 
Başkanlığı olarak şehitlerimizin 
ailelerine, evlatlarına, anne, 
babalarına sahip çıkmak bizim için
büyük bir onur. Sahip çıkmaya da
devam edeceğiz. TFF’nin, diğer
vakıf ve STK’ların verdikleri katkı
belki maddi olarak değil ama 
milletimizin birlik ve beraberliğini
göstermesi açısından çok büyük 
bir anlam ifade ediyor diye 
düşünüyorum” diye konuştu.

Bakan Kaya: “Şehitler 
Tepesi boş değil”

Bütün terör saldırıları karşısında
Türk milletinin birlik ve beraberli-
ğini güçlü kılarak teröre en güzel
yanıtı verdiğini belirten Bakan
Kaya, “Bugün de 79 milyon 
vatandaşımız birlik ve beraberlik
içinde terörü lânetliyor ve Şehitler 
Tepesi’nin boş olmadığını tüm 
dünyaya gösteriyoruz. Bizim birlik
ve beraberliğimiz sürdüğü sürece
hiçbir terör örgütü amacına ulaşa-
mayacaktır. Terörle mücadelemiz

de devlet olarak, millet olarak 
kararlılıkla devam edecektir. 
TFF Başkan ve Yönetim Kurulu
üyelerine, şehit yakınlarımıza
sahip çıktıkları için tekrar teşekkür
ediyorum. Biz de devlet olarak her
zaman şehitlerimizin emanetlerine
sahip çıkacağız. Çocukları, eşleri,
anne, babaları bizlere emanet.
Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin
her zaman yanındayız” 
ifadelerini kullandı.

Demirören: “Bu ülke 
bölünmeyecek”

Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Yıldırım Demirören ise
Beşiktaş Stadı’nın çevresinde 
yapılan hain saldırıya değinerek
şunları kaydetti: “Beşiktaş Sta-
dı’nın çevresinde yapılan hain sal-
dırı toplumumuzu üzmüştür ama
bir o kadar da toplumumuzu, fut-
bol ailesini bir araya getirmiştir.
Bizler futbol ailesi olarak omuz
omuza terör örgütüne Türkiye’ye
yapılacak her türlü hain saldırıya
karşı birlik, beraberlik içinde 
olduğumuzun örneklerini de o
günden beri gösteriyoruz. Bunun
son olmasını diliyorum, bu ülke 
bölünmeyecek, bu ülkeyi böleme-
yecekler. Çünkü bizler birlik 
olduğumuz sürece her şeyin 
altından kalkacak yüce bir imana
sahibiz. Futbol ailesine düşen 
görevler var. Futbol Federasyonu
olarak bu acılı günde ufak da olsa
şehitlerimizin ailelerine katkıda
bulunmak istedik. Olaydan hemen
sonra Yönetim Kurulu’nda aldığı-
mız kararla şehit ailelerimize 
3 milyon lira bağışlama kararı
aldık. İnanıyorum ki bizden sonra
kulüplerimiz, diğer sivil toplum
kuruluşları da ekibe katılarak
şehit ailelerimize yardımcı 
olacaklardır. İnşallah son olur. 
Tek bayrak, tek ülke olarak da bu
işe biz devam edeceğiz diyorum.”
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ürkiye Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu, 13 Aralık 2016
tarihinde yaptığı toplantıda
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
3 milyon TL bağış yapılmasına
karar verdi. Vodafone Arena
Stadyumu’nda oynanan 
Beşiktaş-Bursaspor müsaba-
kası sonrası yapılan hain 
saldırının ardından alınan 
karara göre bu yardım, adı
geçen müsabakada güvenliği
sağlamak üzere görevde 
bulunurken şehit ve gazi olan
personelin ailelerinin yanı sıra
tüm şehit ve gazi polis aileleri-
nin de yararlanması amacıyla
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
iletilecek. Alçakça düzenlenen

bu terör saldırısının ardından
TFF tarafından yayınlanan 
kınama mesajında, “Beşiktaş
Vodafone Arena yakınında 
Beşiktaş- Bursa maçı sonra-
sında düzenlenen hain terör
saldırılarında çok sayıda polis
ve vatandaşlarımızın şehit 
olduğunu, yine bu saldırılarda
Vodafone Arena’dan Sorumlu
Özel Güvenlik Şube Emniyet
Müdürü ve Beşiktaş Kongre
üyesi Vefa Karakurdu ile 
Kartal Yuvası çalışanlarından
Tunç Uncu’nun da hayatını
kaybettiğini büyük bir üzüntü
ile öğrenmiş bulunuyoruz. 
İnsanlık dışı vahşi terör saldırı-
sını şiddetle kınıyoruz. Saldırı-

larda hayatını kaybeden 
polis ve sivil şehitlerimize 
Allah’tan rahmet; ailelerine,
Emniyet Teşkilatı’na, Beşiktaş
Kulübü’ne ve milletimize 
başsağlığı, yaralı polis ve 
vatandaşlarımıza acil şifalar
diliyoruz” ifadeleri kullanıl-
mıştı. Yine TFF tarafından 
alınan kararla 11 Aralık’ta 
oynanan maçlarda stadyum-
daki bayraklar yarıya indiril-
miş, 11 ve 12 Aralık tarihlerinde
oynanan tüm müsabakalar 
öncesinde şehitler anısına 
1 dakikalık saygı duruşunda
bulunulmuş ve maçlar sıra-
sında müzik yayını yapılması
yasaklanmıştı.

TFF'den Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 
3 milyon liralık bağış

TFF heyeti Bakan Kılıç'ın makamına çıktı 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım De-
mirören ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri
Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç’ı ziyaret etti. Bakan Kılıç’ın makamında ger-

çekleşen ziyarette TFF Başkanvekilleri Servet 
Yardımcı, Ali Dürüst, İbrahim Usta, Yönetim Kurulu
üyeleri Mustafa Çağlar ve Ahmet Gökçek ile TFF
Genel Sekreteri Kadir Kardaş hazır bulundu.  

T

Demirören’den İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü’ne taziye ziyareti  

Teröre karşı birlik mesajı   

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören, İstanbul
İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Ça-
lışkan’ı makamında ziyaret ederek
Beşiktaş’ta yapılan hain terör sal-

dırısında şehit düşen 
polisler için baş sağlığı dileğinde
bulundu. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü’nün Vatan Caddesi’nde bulu-
nan yerleşkesinde gerçekleştirilen

ziyarete TFF Başkanvekilleri Ser-
vet Yardımcı, Hüsnü Güreli, Nihat
Özdemir, Ali Dürüst ve TFF Genel
Sekreteri Kadir 
Kardaş katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç, Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Yıldırım Demirören
ve TFF 1. Lig kulüplerinin temsilci-
leriyle bir araya gelerek, teröre
karşı birlik mesajı verdi.
Sabah saatlerinde Spor Toto Süper
Lig kulüplerinin yöneticileriyle bir
toplantı yapan ve hem takımların
sorunları konusunda atılacak
adımları görüşen hem de terör sal-
dırılarına karşı birlik mesajları
veren açıklamalarda bulunan
Bakan Kılıç, bu toplantının bir ben-

zerini akşam saatlerinde TFF 1. Lig
temsilcileriyle gerçekleştirdi.
CVK Park Bosphorus Otel’de basına
kapalı gerçekleştirilen, TFF Baş-
kanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat
Özdemir, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ali Düşmez, Erhan Kamışlı ve Genel
Sekreter Kadir Kardaş ile TFF 1. Lig
kulüp başkanlarının 
katıldığı toplantıda Akif Çağatay
Kılıç, teröre karşı birlik ve 
beraberlik içerisinde hareket 
edilmesi gerektiğini vurguladı.
Yaşanan terör saldırılarının ardın-

dan ortaya çıkan birlik ve beraber-
liğin milat olması gerektiğini kay-
deden Kılıç, yöneticilerden 
taraftarlarla kol kola olmalarını 
ve karşı takım taraftarlarıyla da
aynı anlayışı ortaya koyarak 
“dik duralım” mesajı vermelerini
istedi. Bakan Kılıç, olimpik 
sporcuların desteklenmesi ve 
altyapı teşvikleriyle ilgili 
bakanlığın yaptığı çalışmalar 
konusunda paylaşımlarda
bulunurken, toplantıda ayrıca 2016
yılı değerlendirildi.
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Spor Toto Süper Lig’i şampiyon tamamlayıp UEFA
Şampiyonlar Ligi’ne grup aşamasından dâhil olan 
Beşiktaş, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bu en 
prestijli organizasyonunda, B Grubu’nda İtalya’dan 
Napoli, Portekiz’den Benfica ve Ukrayna’dan Dinamo
Kiev ile mücadele etti. 
Siyah-beyazlı ekibin yolculuğu, 13 Eylül’de Benfica
deplasmanında başladı. Cervi’nin henüz 12’nci daki-
kada attığı golle geriye düşen Beşiktaş, üçüncü durak-
lama dakikasında, yeni transferi Talisca’nın serbest
vuruştan attığı golle, Devler Ligi’ne çok kıymetli bir
puanla başlamış oldu. İki hafta sonra bu kez İstan-
bul’da konuk Dinamo Kiev’di ve sahaya galibiyet paro-
lasıyla çıkan Beşiktaş, Quaresma’nın 29’daki müthiş
serbest vuruşuyla ilk yarıyı önde kapatmayı bildi. Ne
var ki 65’te Tsygankov’un ilk Şampiyonlar Ligi golünü
atmasına engel olamayan temsilcimiz, sahadan bir 
puanla ayrılmak zorunda kaldı. Kaybedilen iki puan,
özellikle sırada zorlu Napoli deplasmanı olduğu için can
sıkıcıydı. Ama Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihindeki
en önemli galibiyetlerinden birini alarak, Kiev’e kay-
bettiği iki puanı telafi etti. Gol düellosu şeklinde geçen
maçta perdeyi 12’de Adriano açtı, 30’da Mertens yanıt
verdi. 38’de Aboubakar, Beşiktaş’ı bir kez daha öne 
geçirdi. Fabri 50’de Insigne’nin penaltısını kurtardı ama
Gabbiadini’nin 69’daki penaltısında top bu kez ağlarla
buluştu. Ligdeki performansı eleştirilen Aboubakar,
86’da, Şampiyonlar Ligi’nde gol atmayı iyi bildiğini bir
kez daha gösterdi ve Beşiktaş’ın 3-2’lik galibiyetini ilân
etti. Beşiktaş, Napoli ile İstanbul’da oynadığı maçta da
ilk golü atan taraftı. Quaresma, 79’da penaltıdan ağları
havalandırarak Vodafone Arena’yı ayağa kaldırdı
ancak sadece üç dakika sonra Hamsik ceza sahası 
dışından 1-1’lik beraberliği ilân etti. 23 Kasım’da Voda-
fone Arena’da oynanan maç ise uzun yıllar boyunca

unutulmayacak bir geri
dönüşe sahne oldu. Gue-
des, Semedo ve Fejsa’nın
ilk yarım saatte attığı üç
golle yıkılan Beşiktaş’ı,
soyunma odasına kafaları
yerde bir şekilde giden
oyuncuları tribünlere 
çağıran binlerce taraftar
ayağa kaldırdı. 58’de Cenk
Tosun, yarım voleyle 
haftanın golünü attı; 
83’te Quaresma penaltı-
dan farkı bire indirdi ve
89’da Aboubakar, Beşik-
taş semtinde küçük çaplı
bir deprem hissedilme-
sine neden olan son vuruşu yaparak 3-3’lük galibiyeti
ilân etti. Beşiktaş, yedi yıl aradan sonra katıldığı UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde ilk beş maçını yenilgisiz tamam-
lamış ve gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj 
yakalamıştı. Son maç, grubu sonuncu bitirmesi 
kesinleşen ve kendi ligindeki zorlu Shakhtar Donetsk
maçıyla daha fazla ilgilendiği tahmin edilen Dinamo
Kiev ile deplasmandaydı. Henüz 9’uncu dakikada 
Besyedin’in attığı gol, 3-0’dan çevrilen Benfica maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması 
tamamlanırken, Türkiye’yi Devler Ligi’nde temsil eden

Beşiktaş, son maça kadar namağlup ilerledi. Ancak 
Dinamo Kiev deplasmanında, hakem Craig Thompson’ın
tepki geçen penaltı ve kırmızı kart kararının da etkisiyle

gelen hezimet, siyah-beyazlı ekibe son 16 turuna mâloldu.

Beşiktaş buruk ve öfkeli

B Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
SSC Napoli                    6        3        2        1          11       3        11  
SL Benfica                     6        2        2        2         10       10       8  
Beşiktaş                         6        1         4        1          9         14       7  
Dinamo Kiev               6        1         2        3         8         6         5

İbrahim Koçyiğit

Gol Krallığı

Oyuncu Takım                                Gol
Lionel Messi Barcelona 10
Edinson Cavani PSG 6
Robert Lewandowski Bayern Münih 5 
Arda Turan Barcelona 4
P.E. Aubameyang B. Dortmund 4
Dries Mertens Napoli 4 
Riyad Mahrez Leicester 4 
Karim Benzema Real Madrid 4

Asist Krallığı

Oyuncu Takım                             Asist
Neymar Barcelona 7 
Ousmane Dembélé B. Dortmund 4 
Eduardo Salvio Benfica 4 
Cristiano Ronaldo Real Madrid 4 
Dries Mertens Napoli 3 
David Alaba Bayern 3
Andriy Yarmolenko D. Kiev 3
Luis Suárez Barcelona 3

Eşleşmeler

Manchester City (İngiltere)-Monaco (Fransa)  
Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)  

Benfica (Portekiz)-B.Dortmund (Almanya)  
Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere)  

Porto (Portekiz)-Juventus (İtalya)  
Leverkusen (Almanya)-Atlético Madrid (İspanya)  
Paris Saint Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya)  

Sevilla (İspanya)-Leicester City (İngiltere)

B Grubu                   Kartal son maçta yıkıldı 

sonrası çok fazla can sıkmayabilirdi; ama 29’da 
gelişen pozisyonda maçın hakemi Craig Thompson,
Beck’in yere düşerken rakibini düşürdüğüne hük-
metti ve sadece penaltı düdüğü çalmakla kalmadı,
aynı zamanda Alman savunmacıya da direkt kırmızı
kart gösterdi. Yarmolenko farkı ikiye çıkardığında,
Beşiktaş maçı kafasında kaybetmişti. Moralman
gelen bu yenilgi, Buyalskiy, Gonzalez, Sydorchuk ve
Moraes’in golleriyle 6-0’lık bir hezimet olarak tescil-
lendi. Aboubakar’ın da kırmızı kart gördüğü maçın
ardından 7 puanda kalan Beşiktaş, 11 puanlı Napoli ve
8 puanlı Benfica’nın ardından grubu üçüncü bitirip
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun yolunu tuttu. 
Siyah-beyazlı ekip böylece, grup birincisinden dört,
grup ikincisinden ise iki puan aldığı maratonda, grup
sonuncusuyla oynadığı iki maçta kaybettiği beş puan
yüzünden tarihinde ilk kez son 16 turunu görme 
hayalini gerçekleştirememiş oldu.
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A Grubu’nda İsviçre’den Basel ve Bulgaristan’dan
Lodogorets ile eşleşen Arsenal ve Paris Saint-Ger-
main, beklendiği gibi ilk iki sırayı alarak son 16 tu-
runa kaldı. Grubun sürprizi ise, Ludogorets’in ikinci
Şampiyonlar Ligi grup aşaması tecrübesinde 
Avrupa’ya havlu atmamayı başarmasıydı.
İlk maçında Paris Saint-Germain deplasmanında
daha 44’üncü saniyede Cavani’nin kafa golüne engel
olamayan Arsenal, 78’de Alexis Sanchez’le bir puanı
kurtarmayı başardı. Topçular, Londra’da çıktıkları
sıradaki iki maçta ise Basel’i 2-0, Ludogorets’i ise 
6-0 mağlup etti. Bu maçta A takımlar kariyerinin ilk

hat-trick’ini yapan Mesut Özil, rövanşta bu sefer ta-
kımını ipten alan isim oldu. Bulgaristan’da Cafu ve
Keşerü’nün golleriyle 15 dakikada 2-0 geriye düşen
Arsenal, 20’da Xhaka ve 42’de Giroud ile skora
denge getirdi. Mesut Özil, 88’de rakip kaleci ve 
savunmacıları sanki bir mahalle maçı oynuyormuş-
çasına ipe dizerek attığı golle 3-2’lik galibiyeti ilân
etti. Grup birinciliği yolundaki en büyük rakibi Paris
Saint-Germain karşısında Londra’da bir kez geriye
düşüp, bir kez de öne geçtiği maçtan 2-2’lik 
beraberlikle ayrılan Arsenal, son maçında Basel’i
deplasmanda 4-1 yendi ve sadece PSG önünde 
kaybettiği toplam dört puanla, grubu birinci bitirdi.
Paris Saint-Germain de Arsenal gibi grubu yenilgi-
siz tamamladı. Ne var ki onlar, son maç haftasında
Fransa’da Ludogorets ile de berabere kaldıkları için
grup ikinciliğine razı oldu. Bu maçta galibiyeti
90+2’de kaçıran Ludogorets ise iki Basel beraberli-
ğine ekledikleri bu son bir puan sayesinde grup
üçüncüsü olarak Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.

A Grubu                                                                Favoriler zorlanmadı

A Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
Arsenal                           6        4        2        0        18       6         14  
PSG                                    6        3        3        0        13       7         12  
Ludogorets                   6        0        3        3         6         15       3  
Basel 1893                     6        0        2        4        3         12       2 

C Grubu’nda da favoriler, yani Barcelona ve 
Manchester City son 16 takım arasına kalmayı 
başardı. Barcelona, Celtic’i ağırladıkları ve Messi’nin
hat-trick yaptığı ilk maçtan 7-0’lık galibiyetle 
ayrıldı ve Liverpool’un Beşiktaş önünde kırdığı 
8-0’lık rekoru egale etmenin kıyısından döndü. 
Katalanlar daha sonra Borussia Mönchengladbach
deplasmanında geriye düştükleri maçı Arda Turan
ve Pique’nin golleriyle çevirmeyi bildi. Artık sıra,
grup birinciliği için çekiştikleri ve eski teknik 
direktörleri Pep Guardiola’nın çalıştırdığı 

Manchester City ile oynayacakları iki maça gelmişti.
İspanya’daki maça Gladbach galibiyeti ve Celtic 
beraberliğiyle gelen 4 puanla çıkan City, bir 
hat-trick daha yapan Messi’yi durduramayınca 
sahadan 4-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İki hafta sonra
Manchester’daki rövanşta da Messi 21’de eski 
hocasını üzmeyi başardı ama bu kez İlkay 
Gündoğan’ın iki ve De Bruyne’nin bir golüyle yanıt
veren City, sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.
Barcelona son iki maçında Celtic’i deplasmanda 
2-0 ve Gladbach’ı evinde 4-0 yenince puanını 
15’e yükseltti ve gruptan güle oynaya lider çıktı.
Arda Turan, Gladbach filelerine bırakılan dört golün
üçünü atarak, hat-trick sevinci yaşadı. City ise son
iki maçında Gladbach ve Celtic ile berabere kalsa da,
topladığı dokuz puanla grup ikincisi oldu. 
Bu gruptan Avrupa Ligi’ne geçiş yapan ekipse, 
Celtic’ten iki puan fazla toplayan, beş puanlı 
Gladbach oldu.

C Grubu                                                                              Arda’dan hat-trick

C Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
Barcelona                      6        5        0        1          20      4         15  
Manchester City      6        2        3        1          12       10       9  
B. M’gladbach             6        1         2        3         5         12       5  
Celtic                                 6        0        3        3         5         16       3
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Gruptan çıkan ekipler açısından beklenen, grup
üçüncüsü açısından ise sürpriz gelişmelerin 
yaşandığı gruplardan biri D Grubu oldu. Son finalist
Atletico Madrid, PSV deplasmanında aldığı 1-0’lık
galibiyetle başladığı grup aşamasına, grubun diğer
favorisi Bayern Münih’i evinde aynı skorla geçerek
devam etti. Rostov’u da deplasmanda 1-0 yendikle-
rinde, sadece üç gol atarak dokuz puan toplamayı

başarmışlardı. Rus rakiplerini İspanya’da da 2-1’le
geçen Madridli oyuncular, PSV’yi de evlerinde 2-0
yendi ve Bayern deplasmanındaki son maç öncesi
grup birinciliğini garantiledi. Bayern deplasmanında
alınan 1-0’lık yenilgi ise iki ekip için de hiçbir şey
değiştirmedi. Zira Bayern de son maç öncesi 
Rostov’dan üç, PSV’den de altı puan almış ve grup
ikinciliğini garantilemişti.
Kâğıt üzerinde grubun en iddiasız takımı görünen
ve ilk maçta gelen 5-0’lık Bayern hezimetiyle bu
statüleri daha da pekişen Rostov ise PSV ile çıktığı
her iki maçtan da beraberlikle ayrılmayı bildi ve 
dahası, Bayern’den rövanşı 3-2’lik galibiyetle alarak
grubun sürprizine imza attı. Rostov bu sayede grup
üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.
PSV ise iki puanda kaldı ve bu sezonluk Avrupa 
defterini kapattı.

D Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
Atlético Madrid         6        5        0        1          7          2         15  
Bayern Münih            6        4        0        2         14       6         12  
FC Rostov                      6        1         2        3         6         12       5  
PSV Eindhoven         6        0        2        4        4         11        2

Bu sezon Avrupa’nın en güzel futbol oynayan ve en
golcü ekiplerinden Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi
gruplarında da beklentileri ziyadesiyle karşıladı.
Fransa temsilcisi, E Grubu’ndaki yolculuğuna 
İngiltere’deki 2-1’lik Tottenham galibiyetiyle başladı
ve ardından Bayer Leverkusen ve CSKA Moskova
ile 1-1 berabere kaldı. CSKA’dan rövanşı 3-0’la 
aldıktan sonra Tottenham’ı da Fransa’da 2-1 
yendiklerinde, son maçlar öncesi grubu birinci 

bitirmeyi garantilemiş oldular. Son maçta Bayer 
Leverkusen deplasmanında aldıkları 3-0’lık yenilgi
iki ekip açısından da bir şey değiştirmedi. Zira 
Leverkusen de bu maç öncesi son 16 turunu 
garantilemişti. İlk üç maçtan üç beraberlik çıkaran
Bundesliga ekibi, dördüncü hafta Tottenham’ı yendi
ve bu sayede, beşinci maçta CSKA karşısında aldığı
beraberliğin ardından son maçlar öncesi son 16 
turunu garantiledi. Monaco önünde gelen son 
galibiyet sadece, Tottenham’ı ikili averaj yerine 
puanla geçmelerini sağladı.
Bu gruptan UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek takım son
hafta belli oldu. Son haftaya dört puanla giren 
Tottenham, üç puanlı konuğu CSKA Moskova 
karşısında geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı bildi
ve rakibini Avrupa kupalarının dışına iterek 
Kupa 2’nin yolunu tuttu.
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D Grubu                                                                E Grubu                                                                              Monaco göz doldurdu

E Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
AS Monaco                   6        3        2        1          9         7         11  
Bayer Leverkusen  6        2        4        0        8         4         10  
Tottenham                    6        2        1         3         6         6         7  
CSKA Moskova         6        0        3        3         5         11        3

Atletico ve Bayern keyifli



Son şampiyon Real Madrid ile güçlü Bundesliga
ekibi Borussia Dortmund’un favori olduğu F Gru-
bu’nda, her iki ekip de istediğini almayı başardı. 
İki favori arasında oynanan iki maç da 2-2 biterken,
Dortmund diğer rakiplerden Legia Varşova’yı dep-
lasmanda 6-0, evinde de 8-4 yendi; Sporting’i de 
dışarıda 2-1 ve içeride 1-0’la geçti. Böylece 14 puanı
21 gol atarak elde eden Dortmund, UEFA Şampiyon-

lar Ligi tarihinde grup aşamasında en fazla gol atan
takım oldu. Real Madrid ise Dortmund haricinde bir
de Legia deplasmanında 3-3’le iki puan bıraktı fakat
kaçan grup birinciliğine hiç üzülmedi. Zira son 
haftalar öncesi Barcelona ve Atletico Madrid grup
birinciliğini, Bayern Münih ve Manchester City de
grup ikinciliğini garantilemişti. Böylece zaten 
İspanyollarla eşleşmesi mümkün olmayan Real
Madrid, kendi grubunu ikinci bitirerek, Bayern
Münih ve Manchester City’yi çekmekten de 
kurtulmuş oldu. Sonunda da Napoli ile eşleşerek 
son 16 maçlarını umutla beklemeye başladı.
Real Madrid’e taktıkları bu çelme, Legia Varşovalı
oyuncuları da en az rakipleri kadar mutlu etti. 
Zira Polonya temsilcisi, topladığı dört puan 
sayesinde, üç puanda kalan Sporting’i saf dışı 
bırakaran UEFA Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.

F Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
B. Dortmund                6        4        2        0        21       9         14  
Real Madrid                 6        3        3        0        16       10       12  
Legia Varşova            6        1         1         4        9         24      4  
Sporting                         6        1         0        5         5         8         3
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F Grubu                                                                

Geçen sezon Premier Lig’i şampiyonlukla tamamla-
yarak tarihin en büyük sürprizlerinden birine imza
atan Leicester City, ilk kez mücadele ettiği UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde grubunu birinci bitirerek bir
ilke daha imza attı. Bu seviyede gelebilecek takım-
ları düşününce iyi de bir kura çekmiş olan Leicester,
ilk maçta Club Brugge deplasmanından 3-0’lık gali-
biyetle döndü ve ardından evinde Porto ile Kopen-

hag’ı 1-0’lık skorlarla geçerek birden bire dokuz
puana ulaştı. Kopenhag’da alınan golsüz beraberli-
ğin ardından Brugge’ü bu kez İngiltere’de devirdiler
ve son hafta öncesi sadece gruptan çıkmayı değil,
grubu birinci bitirmeyi bile garantiler. Bu atmos-
ferde Portekiz’de çıktıkları Porto maçını 5-0 
kaybetseler de bu skor onların tarih yazmalarına
engel olmadı.
Porto ise tıpkı Leicester ve Kopenhag gibi Club
Brugge’den altı puan aldı ve bu altı puanın yanına
Kopenhag’dan gelen iki puanı koydu. Son maçlar
öncesi Danimarkalı rakibiyle tur için çekişen Porto,
Leicester önünde gelen 5-0’lık galibiyet sayesinde
grup ikinciliğini kaptırmamayı başardı. Manchester
City ile aynı, Benfica’dan ise bir puan fazla toplayan
dokuz puanlı Kopenhag ise Avrupa Ligi vizesiyle te-
selli buldu.

G Grubu                                                                              Leicester’den bir ilk daha

G Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
Leicester                        6        4        1         1          7          6         13  
FC Porto                          6        3        2        1          9         3         11  
FC Kopenhag              6        2        3        1          7          2         9  
Club Brugge                 6        0        0        6         2         14       0

Dortmund tarihe geçti



UEFA Avrupa Ligi’nde art arda üç şampiyonluk
gören Sevilla, bu seriyi dörde çıkaramayacak. 
Ama bu durum, İspanyolları hiç de üzen bir durum
değil. Zira bunun sebebi, Sevilla’nın geçen sezonun
aksine bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptan
çıkmayı başarmış ve yoluna Kupa 1’de devam 
edecek olması. Juventus’un kâğıt üzerinde favori
olduğu H Grubu’nda, bu durum altı maç sonunda
tabloya da yansıdı. İtalyanlar, Sevilla ve Lyon karşı-
sında aldıkları birer beraberlik haricindeki dört

maçı da kazandı ve 14 puan toplayarak, bu sezon
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilgi 
almayan altı takımdan biri oldu. Tek yenilgisini 
İspanya’da Juventus’tan alan Sevilla ise Dinamo
Zagreb’den altı, Lyon’dan da dört puan kopardı ve
Juventus’tan aldığı tek puanla birlikte grup ikincisi
olmayı başardı. Zagreb’in altı maçta altı yenilgi 
aldığı grupta üçüncülükse, evindeki son maçta 
Sevilla’yı iki farkla yenme hedefine ulaşamayıp
golsüz beraberlikle yetinen Lyon’a gitti.
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H Grubu                                                                Sevilla Avrupa Ligi’ni kazanamayacak

H Grubu
Takımlar                        O        G        B       M       A       Y        P
Juventus                        6        4        2        0        11        2         14  
Sevilla                              6        3        2        1          7          3         11  
O. Lyon                             6        2        2        2         5         3         8  
Dinamo Zagreb         6        0        0        6         0         15       0



lacivertliler ikinci yarının başlarında bu kez de Lens’in
serbest vuruştan attığı şık bir golle skoru 2-0’a getir-
meyi başardı. Maçın son bölümünde İngilizler farkı
azaltmaya çalıştı ancak 89’da Rooney’nin attığı gol 
dışında büyük bir tehlike yaratamadı. Maç 2-1’lik skorla
bitti ve Fenerbahçe son iki maça girerken puanını 
yediye çıkarmayı başardı. Grubun beşinci maçında
evinde Zorya Luhanks’ı ağırlayan sarı-lacivertliler,
maçın ikinci yarısında Stoch ve Kjear’le skoru bularak
maçı 2-0 galip tamamlamayı başardı ve puanını 10’a 
çıkardı. Temsilcimiz grubun son maçında deplasmanda
Feyenoord ile karşılaştı. Rakibini yenmesi halinde
grubu ilk sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, 
zorlu deplasmanda yıldız golcüsü Mousa Sow ile 
gülmeyi başardı. 22’inci dakikada rakip fileleri havalan-
dıran Sow, takımının 1-0’lık galibiyetle grubunu lider
tamamlamasını sağladı. Özellikle sezon başında büyük
eleştiri alan takım, Dick Advocaat’ın gelişi ile yavaş
yavaş oyun ve mücadele kalitesinin artırarak hem ligde
yükselme hem de UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider
olarak tamamlama başarısı elde etti. Grubu 13 puanla
lider olarak tamamlayan sarı-lacivertliler altı maçta 
8 gol atıp kalelerinde 6 gol gördü.

Fenerbahçe adına sancılı başlayan sezon, UEFA Avrupa
Ligi grup birinciliği ile devam etti. Sezon başında 
Şampiyonlar Ligi üçüncü ön elemesinde, bu sezonun
flaş takımlarından Monaco’ya elenen sarı-lacivertliler,
Avrupa Ligi grup aşamasından yola devam etmişti. Bu
arada bir de teknik direktör değişikliği yaşanan Fener-
bahçe’de, bu değişikliğin ardından işler yavaş yavaş 
rayına oturmaya başladı. Grubun ilk maçında Ukrayna
temsilcisi Zorya Luhansk ile karşılaşan temsilcimiz,
sahadan 1-1 skorla ayrıldı. Deplasmanda oynanan
maçta, Zorya ikinci yarıda golü buldu ve Fenerbahçe’ye
zor anlar yaşattı. Maç bu skorla bitiyor derken, sarı-la-
civertlilerin Danimarkalı defans oyuncusu Simon
Kjaer, 90+5’te Fenerbahçe’ye hayat veren golü attı ve
temsilcimiz deplasmandaki ilk maçtan zor da olsa 
1 puanla dönmeyi başardı. İkinci maçta rakip Eredivi-
sie’nin namağlup lideri Feyenoord’du. Üç sezon Fener-
bahçe forması da giyen Dirk Kuyt’ın kaptanlığını
yaptığı Hollanda temsilcisi ile Kadıköy’de oynanan
maçta zorlanmasına rağmen üç puan almayı başaran
temsilcimiz, ilk iki maç sonunda puanını dörde yük-
seltmeyi başarmıştı. Sıra grupta herkesin heyecanla
beklediği maça gelmişti. Grubun üçüncü maçında İngi-
liz devi Manchester United ile karşılaşan Fenerbahçe
sahadan boynu bükük ayrıldı. Karşılaşmada etkili bir
futbol ortaya koyamayan sarı-lacivertliler, sahadan 
4-1’lik bir skorla mağlup olarak ayrıldı. Ancak grubun
dördüncü maçında Kırmızı Şeytanlarla bu kez Kadı-
köy’de karşılaştılar ve bu maçta senaryo tam tersine
döndü. Daha ilk dakikalardan rakibine baskı kuran Fe-
nerbahçe, Mousa Sow’un attığı röveşata golüyle maçın
hemen başında öne geçmeyi bildi. Oyunun devamında
da ManU sahasında baskılı oynamayı sürdüren sarı-

UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe kötü başladığı grubu lider bitirmeyi
başardı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan Osmanlıspor,
büyük bir başarı elde ederek grubundan lider olarak çıktı. Konyaspor ise zorlu grupta fazla 

direnemedi ve Avrupa defterini grup maçları sonunda kapattı.Üç takım, iki lider 
A Gru bu

A Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Fenerbahçe          6       4      1         1          8          6        13  
M. United                6       4      0        2         12        4        12  
Feyenoord             6       2       1         3         3          7         7  
Zorya                         6       0      2         4         2          8        2

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Fenerbahçe          6       4      1         1          8          6        13  
M. United                6       4      0        2         12        4        12  
Feyenoord             6       2       1         3         3          7         7  
Zorya                         6       0      2         4         2          8        2

Mustafa Koç

40 41

Son 32 Eşleşmesi
Athletic (İspanya)-APOEL (Kıbrıs RK) 

Legia (Polonya)-Ajax (Hollanda)  
Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)  

Astra (Romanya)-Genk (Belçika)  
Manchester United (İngiltere)-St-Étienne (Fransa)  

Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)  
Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)  

Celta (İspanya)-Shakhtar (Ukrayna)  
Olympiakos (Yunanistan)-Osmanlıspor (Türkiye)  

Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)  
Rostov (Rusya)-Sparta Prag  (Çek Cumhuriyeti)  

Krasnodar (Rusya)-Fenerbahçe (Türkiye)  
Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)  

AZ Alkmaar (Hollanda)-Lyon (Fransa)  
H. Beer-Sheva (İsrail)-Beşiktaş (Türkiye)  

PAOK (Yunanistan)-Schalke (Almanya)

Athletic (İspanya)-APOEL (Kıbrıs RK) 
Legia (Polonya)-Ajax (Hollanda)  

Anderlecht (Belçika)-Zenit (Rusya)  
Astra (Romanya)-Genk (Belçika)  

Manchester United (İngiltere)-St-Étienne (Fransa)  
Villarreal (İspanya)-Roma (İtalya)  

Ludogorets (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)  
Celta (İspanya)-Shakhtar (Ukrayna)  

Olympiakos (Yunanistan)-Osmanlıspor (Türkiye)  
Gent (Belçika)-Tottenham (İngiltere)  

Rostov (Rusya)-Sparta Prag  (Çek Cumhuriyeti)  
Krasnodar (Rusya)-Fenerbahçe (Türkiye)  

Mönchengladbach (Almanya)-Fiorentina (İtalya)  
AZ Alkmaar (Hollanda)-Lyon (Fransa)  

H. Beer-Sheva (İsrail)-Beşiktaş (Türkiye)  
PAOK (Yunanistan)-Schalke (Almanya)
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Geçtiğimiz sezon harika bir performans sergileyerek ligi
üçüncü sırada bitiren Konyaspor, tarihinde ilk kez 
Avrupa kupalarına da katılma hakkı elde etmişti. UEFA
Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma başarısı elde eden
temsilcimiz ne yazık ki gruplarda aynı başarıyı göstere-
medi. İlk kez katıldığı Avrupa Ligi gruplarında güçlü 
rakiplerle eşleşen yeşil-beyazlılar, grubunu son sırada
tamamlayarak Avrupa macerasına veda etti. Grubun ilk
maçında, kupanın favorilerinden Shaktar Donetsk ile
karşılaşan Konyaspor, kendi evinde ağırladığı rakibini
75’inci dakikaya kadar zorlamayı başardı ancak o daki-
kada yediği golle sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı. İkinci
maçta Belçika temsilcisi Gent’le karşılaşan temsilcimiz,
deplasmandan da 2-0’lık mağlubiyetle döndü. Grubun
üçüncü maçında ise yeşil-beyazlılar ilk puanıyla tanıştı.
Evinde Portekiz temsilcisi Braga’yı ağırlayan Konyaspor
maçı 1-1 tamamlayarak, ilk üç maç sonunda bir puanla
grubunda son sıraya yerleşti. Dördüncü maç için 
Portekiz’de yine Braga ile karşılaşan temsilcimiz, 
Rangelov’un golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen sonunu
getiremedi ve 3-1’lik bir skorla sahadan mağlup ayrıldı.
Beşinci maç için Ukrayna deplasmanına giden yeşil-be-

yazlılar, bu kez farklı bir mağlubiyete uğradı. Grubun 
favorisi Shakhtar karşısında 4-0’lık bir yenilgi alan 
temsilcimiz, son maçta kendi evinde Gent’i ağırladı. 
Belçika temsilcisi karşısında son dakikaya kadar 0-0’lık
skoru korumayı başaran yeşil-beyazlılar, son dakikada
yedikleri golle, grubu mağlubiyetle tamamlamış oldu. 
41 golle UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon en fazla gol atılan
grupta Konyaspor sadece iki gol atabildi ve kalesinde de
12 gol görerek 1 puan toplayabildi. Shakhtar Donetsk ise
grubu altıda altı yaparak tamamladı. 18 puanla grubu
yenilgisiz lider bitiren Ukrayna temsilcisini, Gent sekiz
puanla takip etti. 

H Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Shakhtar                6       6       0        0         21        5        18  
Gent                            6       2       2         2         9          13      8  
Braga                         6       1       3         2         9          1         6  
Konyaspor             6       0      1         5         2          12      1      

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Shakhtar                6       6       0        0         21        5        18  
Gent                            6       2       2         2         9          13      8  
Braga                         6       1       3         2         9          1         6  
Konyaspor             6       0      1         5         2          12      1      

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde
eden Osmanlıspor, yine tarihi bir başarıyla grubunu lider
olarak tamamlamayı başardı. Hem de grupta bu konuda
ciddi rakipleri varken. Avrupa Ligi macerasına ikinci ön
eleme turundan başlayan temsilcimiz, Play-Off turu
dâhil üç turda rakiplerini eleyerek gruplara kalma 
başarısı elde etmişti. Grupta da dişli rakiplerle eşleşen
Osmanlıspor, üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubi-
yet elde ederek gruptan ilk sırada çıkmayı başardı. 
Grubun ilk maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş
ile karşılaşan temsilcimiz maçı 2-0’lık galibiyetle 
tamamladı ve kendi evinde oynadığı ilk maçta üç puan
elde etti. İkinci maçta deplasmanda Zürih’le karşılaşıldı
ve bu maçta Osmanlıspor ilk mağlubiyetine uğradı. 2-1
biten maçta Meher ile bir gol bulan temsilcimiz, skoru
tutmayı başaramadı ve İsviçre’den mağlubiyetle döndü.
Grubun üçüncü maçı ise büyük bir heyecana sahne oldu.
Ankara’da, İspanyol Villarreal’i ağırlayan Osmanlıspor,
Rusescu’nun 23 ve 24’üncü dakikalarda art arda attığı
harika gollerle maçı 2-0’a getirmeyi başarmıştı. Ancak
ikinci yarıda İspanyollar baskıyı arttırdı ve buldukları iki
golle maçı 2-2’ye getirmeyi bildi. Maç bu skorla sona erdi
ve temsilcimiz ilk üç maç sonunda dört puan toplayarak
dördüncü maçlar öncesi umut verdi. Osmanlıspor bir
sonraki maç haftasında Ankara’da berabere kaldığı 

Villarreal ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz, zorlu
deplasmanda Villarreal’i 2-1 yenerek büyük bir avantaj
elde etti. Grubun favorisi önünde alınan galibiyetle 
puanını 7’ye çıkaran Osmanlıspor, son iki maç öncesi
gruptan çıkma hayallerini korumayı başardı. 
Beşinci maçta yine deplasmana giden temsilcimiz, 
beklemediği bir mağlubiyet aldı. Grubun ilk maçında
yendiği Steaua Bükreş’e 2-1 mağlup olan Osmanlıspor,
Villarreal’in de aynı hafta puan kaybetmesiyle bir nebze
olsun rahatladı. Son maçını kendi evinde İsviçre temsil-
cisi Zürih ile oynayan Osmanlıspor, 2-0’lık galibiyet elde
etti ve gruptan çıkmayı başardı. 10 golle grubun en fazla
gol atan takımı da olmayı başaran Osmanlıspor, topladığı
10 puanla grubunu lider tamamladı. Villarreal ise 
9 puanla ikinci sırada yer aldı. 

L Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Osmanlıspor        6       3       1         2         10        7         10  
Villarreal                6       2       3         1          9          8        9  
Zürih                          6       1       3         2         5          7         6  
Steaua Bükreş    6       1       3         2         5          7         6

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Osmanlıspor        6       3       1         2         10        7         10  
Villarreal                6       2       3         1          9          8        9  
Zürih                          6       1       3         2         5          7         6  
Steaua Bükreş    6       1       3         2         5          7         6

L Gru bu H Gru bu



B Gru bu
Kıbrıs temsilcisi APOEL’in lider tamamladığı 
B Grubu, grup aşamasının en kısır gruplarından 
biriydi.  Sezon başında, Şampiyonlar Ligi ön eleme-
sinde elendikleri gerekçesiyle teknik direktör deği-
şikliği yaşayan Yunan temsilcisi Olympiakos, grupta
da dalgalı bir seyir izleyerek 8 puanla ikinci sırayı
aldı. İsviçre temsilcisi Young Boys, Olympiakos ile
aynı puanı elde etmesine rağmen ikili averaj kur-
banı oldu ve grubu üçüncü sırada tamamlayarak 
bu sezonki Avrupa macerasını noktaladı. Grubun 
en zayıf halkası olan Kazakistan temsilcisi Astana, 
5 puanla grubu son sırada bitirdi. Rakiplerinden
kendi evinde puan almayı başaran Kazaklar, tek ga-
libiyetlerini de grup lideri Apoel’i yenerek elde etti.

C Gru bu
Ligue 1’de dalgalı bir sezon geçiren Saint-Etienne,
Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlamayı
başardı. İlk iki maçını  beraberliklerle tamamlayan
Fransızlar sonradan açıldı ve tek farklı da olsa
kazanmasını bildi. Grubun en çok gol atanı 
Anderlecht ise 11 puanla ikinci sırada yer aldı.
Belçika temsilcisi, Mainz karşısında aldığı 6-1’lik
galibiyetle rakibini geçti ve gruptan çıktı. Alman
temsilcisi Mainz ise beklentilere cevap veremedi
Avrupa macerasına veda etti. Gabala ise grubunu
altı mağlubiyetle tamamlayıp bu sezon grup 
aşamasını sıfır puanla tamamlayan tek takım
olarak kayıtlara geçti. 

D Gru bu
Shakhtar’da  büyük başarılara imza atan Lucescu,
Zenit’te de farkını hemen ortaya koydu. Gruba beşte
beş yaparak fırtına gibi giren Rusya temsilcisi, 
sadece son maçta  AZ Alkmaar’a deplasmanda
kaybetti. AZ ise Maccabi Tel-Aviv’le büyük bir 
çekişme yaşadı ve son maçta Zenit’i yenerek 
gruptan çıktı. Maccabi Tel-Aviv, Hollanda 
temsilcisinin ardından 7 puanla grubu üçüncü 
sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. 
Grubun zayıf halkası İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi
Dundalk ise altı maç sonunda elde ettiği bir 
galibiyet ve bir beraberlikle dört puan toplayarak
grubu son sırada tamamladı.

E Gru bu
Edin Dzeko ve Muhammed Salah’ın sergilediği 
harika performanslarla iyi bir sezon geçiren Roma,
UEFA Avrupa Ligi’nde de grubunu lider tamamladı.
Diğer takımlar ise ikincilik mücadelesi verdi.  
Son maçlar bittiğinde ikinci ile dördüncü arasında 
sadece üç puan vardı. Romanya’da ilk şampiyonlu-
ğunu kazanarak dikkatleri üzerine çeken Astra,  
8 puanla grubu ikinci sırada bitirdi. Son maçlarda,
Austria, Viktoria’ya yenilip Astra, Roma ile berabere
kalınca grubun düğümü de çözülmüş oldu. Avus-
turya temsilcisi Austria Wien, attığı 11 gol ve topla-
dığı 5 puana rağmen grubu sonuncu tamamladı.

E Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Roma                         6       3       3         0         16        7         12  
Astra Giurgiu       6       2       2         2         7           10      8  
Viktoria Plzeň     6       1       3         2         7           10      6  
Austria Wien       6       1       2         3         11         14      5

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Roma                         6       3       3         0         16        7         12  
Astra Giurgiu       6       2       2         2         7           10      8  
Viktoria Plzeň     6       1       3         2         7           10      6  
Austria Wien       6       1       2         3         11         14      5

D Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Zenit                           6       5       0        1          17         8        15  
AZ Alkmaar         6       2       2         2         6          10      8  
M. Tel-Aviv            6       2       1         3         7           9        7  
Dundalk                  6       1       1         4         5          8        4

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Zenit                           6       5       0        1          17         8        15  
AZ Alkmaar         6       2       2         2         6          10      8  
M. Tel-Aviv            6       2       1         3         7           9        7  
Dundalk                  6       1       1         4         5          8        4

C Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Saint-Étienne     6       3       3         0         8          5        12  
Anderlecht            6       3       2         1          16        8        11  
Mainz 05                 6       2       3         1          8          10      9  
Gabala                      6       0      0        6         5          14      0

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Saint-Étienne     6       3       3         0         8          5        12  
Anderlecht            6       3       2         1          16        8        11  
Mainz 05                 6       2       3         1          8          10      9  
Gabala                      6       0      0        6         5          14      0

B Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
APOEL                      6       4      0        2         8          6        12  
Olympiakos          6       2       2         2         7           6        8  
Young Boys           6       2       2         2         7           4        8  
Astana                      6       1       2         3         5          11       5 

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
APOEL                      6       4      0        2         8          6        12  
Olympiakos          6       2       2         2         7           6        8  
Young Boys           6       2       2         2         7           4        8  
Astana                      6       1       2         3         5          11       5 
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F Gru bu
Belçika temsilcisi Genk’in lider tamamladığı 
F Grubu da çekişmeli gruplardan biriydi. 12 puanla
grubu tamamlayan Genk’i 10 puanla İspanya 
temsilcisi Athletic Bilbao takip etti. İspanyollar
gruba mağlubiyetle başlamalarına rağmen daha
sonra aldıkları üç galibiyetle grupta iddialı bir 
duruma geldi. Özellikle Genk’le oynadıkları maçlar
büyük çekişmelere sahne oldu. Bilbao’da oynanan
maçta ise tecrübeli forvet Aritz Aduriz, karşılaş-
maya damgasını vurdu. Genk karşısında 5-3 galip
geldikleri maçta beş golü de Aduriz kaydetti ve
kupa tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk futbolcu oldu. 

G Gru bu
Ajax’ın liderliği ile tamamlanan G Grubu’nda Hol-
landa temsilcisi grubu yenilgisiz tamamlamayı 
başardı. Hollandalıları 9 puanla Celta Vigo takip etti.
Özellikle grup ikinciliği için çekişen Celta Vigo ve
Standard Liege arasında oynanan maçlar büyük bir
heyecana sahne oldu ancak iki takım iki maçta da
birbirlerini yenmeyi başaramadı. Belçika temsilcisi
Standard Liege de topladığı 7 puanla grup aşama-
sında, Avrupa Ligi’ne veda etmiş oldu. Grup sonun-
cusu Panathinaikos ise grubu galibiyet alamadan
tamamladı. Yunan takımı tek puanı Belçika deplas-
manında 2-2’lik beraberlikle hanesine yazdırdı. 

İ Gru bu
Ligue 1’de 17 maç sonunda ilk sırada yer alan Nice,
Avrupa Ligi’nde aynı performansı sergileyemedi ve
grubunu iki galibiyet, dört mağlubiyetle son sırada
tamamladı. Schalke ise beş galibiyet, bir mağlubi-
yetle 15 puan toplayıp grubun zirvesine yerleşti.
Rusya temsilcisi Krasnodar da Red Bull Salzburg ile
girdiği müthiş ikincilik mücadelesini ikili averajdaki
üstünlüğü ile kazandı. Schalke’nin ardından grubu
ikinci sırada tamamlayan Krasnodar, Salzburg’u
deplasmanda 1-0 yenmiş, kendi evinde ise 1-1 
kalarak ikili averajda önüne geçmişti. Son maçlar
tamamlandığından iki takımın da 7 puanı vardı
ancak Ruslar bu avantajla gruptan çıkan takım oldu. 

J Gru bu
Favori Fiorentina, grubunu 13 puanla ilk sırada
tamamlamayı başardı. Tek yenilgisini evinde
PAOK’a karşı alan İtalyanlar, toplamda 15 gol atmayı
başardı. Yunanistan temsilcisi PAOK da 10 puanla
Fiorentina’yı takip etti. Grubun en zayıf halkası
olarak görünen Karabağ ise PAOK’un sadece 3 puan
gerisinde kalarak Avrupa Ligi’nin dışına düştü.
Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen
Azeriler, gruptan çıkma şanslarını son iki maça
kadar taşımayı başardı. Çek temsilcisi Slovan
Liberec ise topladığı 4 puanla grubu son sırada
tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. 

F Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Genk                         6       4      0        2         13        9        12

Athletic Club        6       3       1         2         10        11       10
Rapid Wien           6       1       3         2         7           8        6
Sassuolo                6       1       2         3         9          11       5

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Genk                         6       4      0        2         13        9        12

Athletic Club        6       3       1         2         10        11       10
Rapid Wien           6       1       3         2         7           8        6
Sassuolo                6       1       2         3         9          11       5

J Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Fiorentina              6       4      1         1          15        6        13  
PAOK                         6       3       1         2         7           6        10  
Karabağ                   6       2       1         3         7           12      7  
Slovan Liberec   6       1       1         4         7           12      4

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Fiorentina              6       4      1         1          15        6        13  
PAOK                         6       3       1         2         7           6        10  
Karabağ                   6       2       1         3         7           12      7  
Slovan Liberec   6       1       1         4         7           12      4

İ Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Schalke 04            6       5       0        1          9          3         15  
Krasnodar             6       2       1         3         8          8        7  
Salzburg                 6       2       1         3         6          6        7 
Nice                             6       2       0        4         5          11       6

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Schalke 04            6       5       0        1          9          3         15  
Krasnodar             6       2       1         3         8          8        7  
Salzburg                 6       2       1         3         6          6        7 
Nice                             6       2       0        4         5          11       6

G Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Ajax                            6       4      2         0         11         6        14  
Celta Vigo               6       2       3         1          10        7         9  
Standard Liège   6       1       4        1          8          6        7  
Panathinaikos    6       0      1         5         3          13      1

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Ajax                            6       4      2         0         11         6        14  
Celta Vigo               6       2       3         1          10        7         9  
Standard Liège   6       1       4        1          8          6        7  
Panathinaikos    6       0      1         5         3          13      1
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K Gru bu
2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni 
kazanarak büyük bir başarı elde eden Inter, 
o günden bu yana tepetakla gitmeye devam 
ediyor. Geçtiğimiz sezon tekrar Avrupa 
kupalarına katılma hakkı elde eden İtalyanlar, 
bu fırsatı iyi değerlendiremedi ve toplayabildik-
leri 6 puanla gruplarını son sırada tamamladı. 
Çek Cumhuriyeti temsilcisi, Sparta Prag ise 
dört galibiyet, iki mağlubiyetle elde ettiği 
12 puanla grubu lider tamamlamayı başardı.
Grubun sürprizini ise İsrail ekibi Hapoel Be’er
Sheva yaptı. Özellikle içeride ve dışarıda 
oynadıkları Inter maçlarıyla dikkatleri üzerlerine

çeken İsrailliler, iki maçta da rakiplerini yenmeyi 
başardı. İngiltere temsilcisi Southampton’la beraber 
8 puan toplamayı başaran Hapoel, ikili averajla 
İngilizleri geçmeyi başardı ve grubu ikinci sırada 
tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı. 
Kendi evinde İngilizlerle 0-0 berabere kalan Hapoel,
deplasmanda ise 1-1’lik bir beraberlik çıkarak avantaj
sağlamayı başardı.

K Grubu
Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Sparta Prag          6       4      0        2         8          6        12  
H. Beer-Sheva    6       2       2         2         6          6        8
Southampton      6       2       2         2         6          4        8  
Inter                            6       2       0        4         7           11       6

Takımlar                 O      G      B        M       A        Y       P
Sparta Prag          6       4      0        2         8          6        12  
H. Beer-Sheva    6       2       2         2         6          6        8
Southampton      6       2       2         2         6          4        8  
Inter                            6       2       0        4         7           11       6
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Gol Krallığı
Oyuncu Takım                               Gol
Aritz Aduriz Athletic 6
Giuliano Zenit 6
Edin Džeko Roma 5 
Guillaume Hoarau Young Boys 5 
Łukasz Teodorczyk Anderlecht 5 
Taison Shakhtar 4
Nikola Kalinić Fiorentina 4 
Khouma Babacar Fiorentina 4

Asist Krallığı
Oyuncu Takım                                Asist
Bořek Dočkal Sparta Prag 6 
Francesco Totti Roma 5 
Nikola Kalinić Fiorentina 4 
Marlos Shakhtar Shakhtar 4 
Giuliano Zenit 4 
Diego Perotti Roma 3
Aminu Umar Osmanlıspor 3 
Bertrand Traoré Ajax 3

Gollerin Dağılımı
Dakika 1-15       ................................................................. 57 

Dakika 16-30   ................................................................. 55 

Dakika 31-45   ................................................................. 50 

Dakika 45+        ................................................................. 11 

Dakika 46-60  ................................................................. 49 

Dakika 61-75    ................................................................. 80 

Dakika 76-90   ................................................................. 73 

Dakika 90+        ................................................................. 20 

Toplam                  ................................................................ 395



şaracaktı. Buradaki ilk iki sezo-
nunda da orta sıralara tutunarak
ligde kalıcı olan yeşil-siyahlılar,
2013-14 sezonundan itibarense
ligin kafaya oynayan takımların-
dan biri haline gelecekti. 
FC Krasnodar, söz konusu se-
zonda 30 maçta 50 puan toplaya-
rak ligi beşinci sırada tamamlıyor,
aynı zamanda Rusya Kupası’nda
da final oynuyor fakat kupayı
penaltılarla Rostov’a kaptırıyordu.
Yine de ligde elde edilen bu 
derece, FC Krasnodar’a kısa tari-
hinde ilk kez Avrupa kupalarında
mücadele etme hakkını da ka-
zandırmıştı. 2014-15 sezonunda
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçla-
rına, ikinci ön eleme turunda Es-
tonya’nın Sillame Kalev takımı
karşısında çıkan FC Krasnodar,
rakibini 5-0 ve 4-0’lık skorlarla
zorlanmadan geçecekti. Bir son-
raki turda Macaristan’ın Diosgyor
ekibini de 3-0 ve 5-1’le geçen
yeşil-siyahlılar, play-off turun-
daysa zorlu bir kura çekerek Real
Sociedad’ın rakibi olmuştu. Ancak
Sociedad’a da şans tanımayan 
FC Krasnodar, deplasmandaki ilk
maçı tek golle kaybetmesine kar-
şın rövanşı 3-0’lık net bir skorla
kazanarak gruplara kalıyordu.
Grup aşamasında Krasnodar’ın
rakipleriyse Almanya’dan 
Wolfsburg, Fransa’dan Lille ve 
İngiltere’den Everton olmuştu. 
O sezonun belki de en zorlu 
Avrupa Ligi grubu denebilecek o
grupta FC Krasnodar biraz da tec-
rübesizliğinin kurbanı olacaktı.
Oynadığı altı maçta sadece bir kez
Everton’ı yenen Rus temsilcisi,
yine biri Everton’dan, ikisi de
Lille’den olmak üzere üç de bera-
berlik almıştı ama Wolfsburg ile

yaptığı maçları kaybedince
grupta üçüncü sırada kalarak bir
üst tura çıkma şansını tepmişti.
FC Krasnodar aynı sezon ligdeyse
yükselişini sürdürecekti. 30 maç-
ta 60 puan toplayan FC Krasnodar,
67 puanla şampiyon olan Zenit ve
yine 60 puanı bulunan CSKA’nın
ardından ligde üçüncü sırayı 
alıyordu. Bu kez bir bakıma 
Şampiyonlar Ligi’nin kapısından
dönmüşlerdi ve yolları yine 
Avrupa Ligi’ne çıkmıştı. Bu sefer
ön elemelerde Slovan Bratislava’yı
2-0 ve 3-3, HJK Helsinki’yi de 5-1
ve 0-0’lık sonuçlarla saf dışı bıra-
kan FC Krasnodar, gruplarda ise
Dortmund, PAOK ve Gabala ile 
eşleşmişti. Bu kez ilk sezonuna
kıyasla çok daha parlak bir 
performans ortaya koyan yeşil-
siyahlılar, dört maçını kazanırken

sadece deplasmanda Dortmund’a
yeniliyor, PAOK ile de berabere
kalıyordu. Böylece altı maçta 13
puan toplayan FC Krasnodar, 
grubundan lider olarak çıkmayı
da başarmıştı.
FC Krasnodar, bir sonraki aşama-
daysa Sparta Prag ile eşleşecekti.
Aslında bu eşleşmede de favori
sayılırlardı. Zira kendileri ilk turu
Dortmund’un önünde grup birin-
cisi olarak bitirirken, Sparta Prag
ise Schalke’nin gerisinde grup
ikincisi olmuştu. Ancak evindeki
ilk maçı 1-0 kazanan Prag, dep-
lasmandaysa küçük çaplı bir şoka
imza atıyor ve 3-0’lık galibiyetle
turu geçen taraf oluyordu.
Ligdeyse FC Krasnodar’ın istik-
rarlı çizgisi devam ediyordu. Her
ne kadar bir önceki sezonun az da
olsa gerisinde kalsalar da 56 pu-

lk turda Manchester United ve
Feyenoord gibi iki önemli 
rakibin arasında sıyrılıp 
grubunu lider tamamlamayı 
başaran Fenerbahçe’nin rakibi,
Rus temsilcisi FC Krasnodar
oldu. Yeşil-siyahlı ekip, ön eleme
turlarında Malta’dan Birkirkara
ve Arnavutluk’tan Partizani 
Tiran’ı geçerek kaldığı ilk tur
gruplarında Schalke, Salzburg
ve Nice’e rakip olmuş ve grubu
Schalke’nin ardından ikinci 
sırada tamamlayarak son 32 için
gerekli vizeyi almıştı.
Rusya’nın güneybatısında, 
Karadeniz sahiline yakın bir

noktada yer alan Krasnodar
şehri, aslında Rus futbolunda
yıllar boyunca Kuban takımı 
tarafından tek başına temsil
edilen bir şehirdi. Adını şehrin
içinden geçen nehirden alan
Kuban, Sovyetler Birliği döne-
minde sadece üç sezon en üst
ligde boy gösterebilmişti.
SSCB’nin dağılması sonrasında
Rusya Ligi’nde de varlık göster-
mekte zorlanan Kuban, 1992-
2009 arasında dört kez Rusya
Premier Ligi’nde yer aldıysa da
her seferinde çıktığı gibi bir alt
lige düşmekten kurtulamamıştı.
Krasnodar şehrinin Rus futbo-

lunda kendisini Kuban ile yete-
rince gösterememesi, bir ba-
kıma yeni arayışları da
beraberinde getirecekti. 
Krasnodar’da yaşayan işadamı
Sergey Galitski, 2008 yılında 
FC Krasnodar’ı kurarak bu 
arayışlar doğrultusunda en ciddi
somut adımı atıyordu. Şehrin
diğer takımı Kuban ise aynı yıl
80. yaşını geride bırakmıştı.
2008 sezonuna Rusya lig siste-
minin üçüncü kademesinden
giriş yapan FC Krasnodar, üç
sezon içerisinde iki kademe 
birden yükselerek adını Rusya
Premier Ligi’ne yazdırmayı ba-

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakiplerimiz Onur Erdem 

Ne kolay ne de zor 
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UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda Fenerbahçe Rusya’dan Krasnodar, Beşiktaş İsrail’den
Hapoel Be’er Sheva ve Osmanlıspor da Yunanistan’dan Olympiakos ile eşleşti. 
Üç takım da elenmeyecek zorlukta değil ama her şeye rağmen üçü de çetin ve 

geçilmesi o kadar da kolay olmayacak rakipler…

FC Krasnodar Rus futbolunun yeni rengi 
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ekibiyle eşleşen İsrail temsilcisi,
rakibine her iki maçta da yenilip
elenmekten kurtulamamıştı. 
Ertesi sezon da aynı kupaya 
katılan Hapoel Be’er Sheva, bu kez
ön elemede Arnavutluk’tan 
SK Tirana’yı 1-0 ve 2-0’lık skor-
larla elemeyi başardıysa da ilk
turda Barcelona ile eşleşme 
talihsizliğini yaşamış ve rakibine
5-0 ile 7-0 gibi farklı skorlarla
boyun eğmek zorunda kalmıştı.
Takım, asıl skor faciasını ise 
bir sene sonra Kupa Galipleri Ku-
pası’nda ikinci turda Hollanda’nın
Roda ekibine karşı yaşadı ve 
deplasmandaki maçta sahadan

10-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
1990’lardan sonra uzunca bir süre
Avrupa kupalarından da uzak
kalan Hapoel Be’er Sheva, geçen
iki sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne
ikinci ön eleme turundan katıl-
dıysa da bunların ilkinde Hırvatis-
tan’ın RNK Split, ikincisinde de
İsviçre’nin Thun takımlarına
elendi. Hapoel Be’er Sheva’nın
Avrupa’da ilk kez kendini göster-
mesiyse içinde bulunduğumuz
sezona denk geldi. Şampiyonlar
Ligi ikinci ön eleme turunda 
Moldova’dan Sheriff Tiraspol’u 
3-2 ve 0-0’lık sonuçlarla kulvar
dışına iten İsrail ekibi, bir sonraki
turdaysa Olympiakos’u sürpriz bir
biçimde 1-0 ve 0-0’lık skorlarla
elemeyi başardı. Play-off turun-
daysa Hapoel Be’er Sheva’nın 
rakibi Celtic’ti. Glasgow’daki ilk
maçı 5-2 kaybeden kırmızı-be-
yazlılar, çoğu kişiye göre şansını
neredeyse tamamen tüketmişti.
Ancak rövanşta 2-0’ı buldular 
ve tur için gereken 3-0’a da çok
yaklaştılar. Yine de bu son eşiği
atlayamayınca UEFA Avrupa
Ligi’ne yatay geçişe razı oldular.
Hapoel Be’er Sheva’nın Avrupa
Ligi’ndeki rakipleriyse Inter, 
Southampton ve Sparta Prag’dı.
Futbol kamuoyunun beklentisi,
gruptan Inter ile Southampton’ın
çıkacağı yönündeydi belki ama
Hapoel Be’er Sheva, Sparta Prag’la
ortaklaşa önemli bir sürprize
imza atarak bu iki favoriyi altına

alıp bir üst tura yükselmeyi 
başardı.
Gruptaki ilk maçında Milano’da
Inter’i 2-0 mağlup ederek büyük
bir şok yaşatan Hapoel Be’er
Sheva, daha sonra da evinde 
Southampton ile golsüz berabere
kaldı. Sonraki iki maçında Sparta
Prag’a 1-0 ve 2-0 yenilerek 
şansını zora sokan İsrail temsil-
cisi, ardından evinde Inter’i, 2-0
yenik duruma düşmesine karşın
90+3’te bulduğu golle 3-2 mağlup
etmeyi başardı. Son maçında da
deplasmanda Southampton ile 
1-1 berabere kalan Hapoel Be’er
Sheva, böylece rakibini ikili 
averajda geride bıraktı ve Sparta

eşiktaş’ın rakibi olan Hapoel
Be’er Sheva’nın İsrail’in önde
gelen takımları arasında yer 
aldığı söylenemez. Bugüne dek
kendi liginde üç kez şampiyon
olabilen Hapoel Be’er She-
va’nın, 21 şampiyonluğu olan
Maccabi Tel Aviv ile 14 şampi-
yonluğu bulunan Hapoel Tel
Aviv’e göre bu alanda bir hayli
geride olduğu açıkça görülüyor.
Zaten toplam İsrail şampiyon-
lukları sayılarında da yedinci
sırada yer almaktalar.
İsrail’in Beerşeba kentinde
1949’da kurulan kulüp, ilk ola-
rak 1965’te İsrail Birinci Ligi’nde
yer alabildi. İlk yıllarında iki kez
küme düşse de 1970’lerin orta-
sında tarihinin en iyi dönemini
geçiren Hapoel Be’er Sheva,
1975 ve 1976’da üst üste iki kez
şampiyonluğa ulaşıyordu.
Ancak o yıllarda İsrail’in UEFA
üyesi olmaması nedeniyle bu
şampiyonlukların ertesinde
Şampiyon Kulüpler Kupası’nda
boy göstermesi tabiî ki söz 
konusu olmadı. Yine de UEFA,
uzun vadede İsrail’e kapılarını
açmayı düşünüyordu ve İsrail
takımlarının İnter-Toto Ku-
pası’na katılmasına izin ver-
mişti. Bu sayede bu turnuvaya
katılan Hapoel Be’er Sheva ise
Hertha Berlin, Standard Liege
ve Köge ile birlikte yer aldığı

grupta üçüncü sırada kalmıştı. 
1970’lerdeki başarılı dönemden
sonra Hapoel Be’er Sheva 
liginde genellikle orta sıralarda
yer alan bir takım hüviyetine
bürünecekti. Hatta 1998’e 
gelindiğinde daha da kötüsüyle
karşılaşıp küme düşecek ve 
üç yıl boyunca ikinci ligde 
oynadıktan sonra birinci lige
geri dönebilecekti. Bu geri
dönüş sonrasında da bir 
müddet orta sıralardan kurtu-
lamayan kırmızı-beyazlılar,
son üç yıl içerisindeyse İsrail’de
performansı belki de en çok
yükselen takım oldu. 2013-14

sezonunu ikinci, bir sonraki 
sezonu da üçüncü sırada ta-
mamlayan Hapoel Be’er Sheva,
geçen sezon ise 36 maçta 83
puan topladı ve Maccabi 
Tel-Aviv’in iki puan önünde ligi
zirvede bitirmeyi başardı. 
Tarihinin üçüncü şampiyonlu-
ğunu elde eden kulüp, tam 40
yıl süren hasretine nihayet 
son verebilmişti.
Hapoel Be’er Sheva, İnter-Toto
Kupası’nı saymazsak, Avrupa
kupalarındaki ilk sınavınıysa
1994-95 sezonunda, UEFA Ku-
pası’nda vermişti. Ön eleme 
turunda Yunanistan’ın Aris
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anla ligde dördüncü sırayı almış-
lardı ve bu derece de onları içinde
bulunduğumuz sezonda yeniden
Avrupa arenasına taşıyacaktı. 
FC Krasnodar’ın bu sezon Avrupa
Ligi’nde ne yaptığınaysa zaten yazı-
nın girişinde kısaca değinmiştik.
Kadrosunda dördü Brezilyalı olmak
üzere 13 yabancı oyuncu barındıran
FC Krasnodar’da takımın yıldızı ko-
numundaki isimlerse Brezilyalılar
Joazinho ve Wanderson ile bu sezon

takımın en golcü oyuncusu olan
Rus Fyodor Smolov. Sol kanatta
görev yapan Joaozinho, takımdaki
altıncı sezonunu yaşıyor ve bir
buçuk sene öncesine kadar da FC
Krasnodar’ın en önemli yıldızı ko-
numundaydı. Fakat Mart 2015’te
ayağının kırılması sonrasında uzun
süre sahalardan uzak kalan Brezil-
yalı, sakatlık öncesi formuna halen
kavuşabilmiş değil. Joaozinho ile
aynı zamanda FC Krasnodar’a gelen

vatandaşı Wanderson
ise ofansif orta saha 
olarak görev yapıyor ve
takımının başlıca gol 
silahlarından… Geçen
sezon attığı 20 golle
Rusya Premier Ligi’nde
gol krallığını elde eden
Smolov ise formunu sür-
dürmekte ve bu sezon
da lig ve Avrupa’da çık-
tığı 18 maçta 15 kez file-

leri havalandırdı. 
Krasnodar’ı, 1990’larda
Inter’de de top koştur-
muş olan Igor Shalimov
çalıştırıyor.
Söz konusu Rusya ve
kış olduğunda insanı ilk
başta bir korku alıyor
belki ama Krasnodar
şehrinde Rusya’nın ge-
neline kıyasla çok daha
ılıman sayılabilecek

iklim şartları olduğu söylenebilir.
Şehrin Şubat ayı sıcaklık ortala-
ması 1.1 derece ki aynı dönemde
Moskova’da -7, St. Petersburg’da 
-6’lık sıcaklık değerleri olduğu 
düşünüldüğünde bu gayet mâkûl
karşılanabilir.
Fenerbahçe, geçen sene de Avrupa
Ligi’nde yine bu turda bir Rus tem-
silcisiyle eşleşmişti. Lokomotiv
Moskova ile kendi sahasında oyna-
dığı ilk maçı 2-0 kazanan sarı-laci-

vertliler, rövanşta da 1-1’lik bera-
berlik elde ederek rakibini kupanın
dışına itmeyi bilmişti. Daha önce-
sinde CSKA Moskova’ya karşı bir
galibiyet ve bir beraberlik, Spartak
Moskova’ya karşı da bir beraberlik
ve bir mağlubiyet alan Fener-
bahçe’nin Rus takımlarına karşı
toplamda iki galibiyeti, bir de yenil-
gisi bulunuyor. FC Krasnodar ise ilk
kez ülkemizden bir takımla karşı
karşıya gelecek.

Hapoel Be’er Sheva İsrail’in sürpriz şampiyonu

B
Fyodor Smolov
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Prag’ın ardından grupta ikinci sırayı alarak Avrupa 
Ligi’nde son 32 takım arasına kaldı.
İsrail Ligi’ndeki yabancı sınırlamasından ötürü 
kadrosunda sadece altı yabancısı bulunan Hapoel Be’er
Sheva, haliyle iskeletini de İsrailli oyuncuların oluştur-
duğu bir takım. Chelsea altyapısı tedrisatından geçen ve
İngiltere, İspanya ve Almanya’da çeşitli kulüplerde de 
oynamış olan forvet oyuncusu Ben Sahar, takımın 
uluslararası piyasada adı belki de en çok bilinen ismi.
Geçen sezonki şampiyonlukta takımın en golcü isimle-

riyse ofansif orta saha ve kanat forvet olarak görev yapan 
Elyaniv Barda ile Nijeryalı Anthony Nwakaeme idi. 
Beşiktaş, İsrail’den en son Maccabi Tel-Aviv’le 2010-2011 
sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında karşılaşmıştı. 
İstanbul’daki maçta rakibini 5-1 mağlup eden siyah-beyazlı-
lar, Tel-Aviv’deki mücadeleden de 3-2’lik üstünlükle 
ayrılmıştı. 1999-2000 sezonundaysa Şampiyonlar Ligi 
ön elemesinde Hapoel Haifa ile karşılaşan Beşiktaş, rakibi ile
deplasmanda 0-0, İstanbul’da da 1-1 berabere kalmış ve 
deplasman golü kuralı neticesinde elenmişti.

altı sezonunun beşinde yarışı en
önde tamamlayınca, ülkede şampi-
yonluklara ambargo koyabilecek
tek takımın Olympiakos olduğu 
yönündeki miti de yıkıyordu.

1980’lerin ortasına kadar da
bu iki takım genellikle şampiyon-
lukları aralarında paylaşacak, bu
düzeniyse ara sıra AEK ve nadiren

de olsa PAOK gibi takımlar bozabi-
lecekti. Panathinaikos’un ezeli 
rekabette eline geçen en büyük koz
ise 1970-71 sezonunda Şampiyon
Kulüpler Kupası’nda final oynaması
olacaktı.
Panathinaikos’un bu başarısı, 
o tarihten günümüzde kadar adeta
Olympiakos’u sürekli takip eden bir
hayalete dönüştü. Kırmızı-beyazlı-
lar Yunanistan’da rakip tanımadık-
ları her dönemde bu başarı karşıla-
rına gelip dayandı. İşin ilginci, artık
bu baskının yarattığı olumsuz etki-
den midir bilinmez, Olympiakos için
işler yurtiçinde ne kadar iyi giderse
gitsin, Avrupa’da aksilikler her
daim birbirini kovaladı ve arzula-
nan başarı bir türlü gelemedi. Daha
da kötüsü bu hayal kırıklıkları da
bir fasit daire oluşturarak Avrupa
maçlarında takım üzerindeki bas-
kıyı iyice arttırdı ve bu da yeni sü-
kûtu hayalleri beraberinde getirdi.
Avrupa’da bir türlü zirveyi zorlaya-
mamasına karşın Yunanistan’da
genellikle en tepede yer alan Olym-
piakos, 1980’lerin sonlarına doğru

yurtiçinde de kendisini bir karaba-
sanın içinde bulacaktı. 1986-87 se-
zonunda gelen 25. şampiyonluğun
ardından takım 10 yıl sürecek bir
kış uykusuna yattı ve bu süreçte
Panathinaikos ile AEK dörder kez
ligi zirvede tamamladı. 1996 yazı
geldiğinde Olympiakos’un 25, 
Panathinaikos’un 18 ve AEK’in de 
11 şampiyonluğu bulunuyordu.
Olympiakos hâlâ bu alanda zirvede
yalnız gibi görünüyordu belki ama
1959’da başlayan deplasmanlı lig
dönemi göz önüne alındığındaysa
Panathinaikos’un 15-10’luk bir üs-
tünlüğü söz konusuydu ve tabiî ki
genel toplamda da gidişat, aranın
daha da kapanabileceği yönünde
sinyaller veriyordu.
Pire’nin üzerinde yaklaşık 10 yıl bo-
yunca dolaşan kara bulutları dağı-
tansa, 1996-97 sezonu oldu. Dahası,
1997’de kazanılan şampiyonluk 
sadece bir başlangıç niteliğindeydi.
Öyle ki, bu siftahı takip edecek altı
sezonda da ipi yine en önde göğüs-
leyecek kırmızı-beyazlılar, üst üste
yedi şampiyonlukla bu alandaki 
rekorlarını geliştirecek, unvanlarını
2004’te Panathinaikos’a bir yıllığına

kaptırmalarının ardından
bu kez de beş senelik bir seri 

yaşayacak, 2010’da bir defa daha
Panathinaikos’un araya girmesi
sonrasındaysa günümüze dek yine

unan futbolunda son yıllarda
eşine kolay kolay rastlanmaya-
cak bir hâkimiyet kuran 
Olympiakos, yurtiçindeki bu
başarısına karşın Avrupa 
kupalarında bir türlü arzuladığı
başarılara ulaşamamasıyla da
dikkat çekiyor. Kırmızı-beyaz-
lılar kendi liginde son 20 sezo-
nun 18’inde şampiyonluğa
ulaşarak adeta rakipsizliğini
ilân etti. Ancak bu süre zar-

fında Şampiyonlar Ligi’nde sa-
dece bir kez çeyrek final göre-
bildiler, üç kez de son 16 takım
arasına kaldılar. Olympiakos,
Avrupa Ligi’ndeyse henüz son
16’dan ötesini göremedi.
1925 yılında Pire’de kurulan
Olympiakos, çok geçmeden 
ülkesinin futboldaki en önemli
gücü haline gelmişti. 1930’larda
beş kez üst üste Yunanistan
Şampiyonası’nda zafere ulaşan

kırmızı-beyazlılar, 1950’ler-
deyse altı defa ardı ardına 
şampiyon olarak bu alandaki
rekorlarını geliştirmişti. 
Ulusal şampiyonanın deplas-
manlı lig statüsüne geçtiği
1959-60 sezonundan itiba-
rense Olympiakos’un karşısına
ciddi bir tehdit olarak Panathi-
naikos dikilmişti. O tarihe
kadar sadece üç şampiyonluğu
bulunan yeşiller, yeni ligin ilk

Olympiakos Yunanistan’ın hâkimi

Y Cambiasso
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seriye bağlayacaklardı.
Ancak bir kez daha vurgulamak
gerekirse, bu şampiyonlukların
karşılığı, bir türlü uluslararası 
düzeyde alınamadı. Bu süreçte 
gidilen en ileri nokta, Şampiyonlar
Ligi çeyrek finali oldu ki o başarıya
da aslında söz konusu sürecin
henüz başlarındayken, 1998-99 
sezonunda ulaşılmıştı.
Söz konusu sezonda ilk olarak 
ön eleme turunda Kıbrıs Rum 
Kesimi’nden Anorthosis’i devre dışı
bırakan kırmızı-beyazlılar, ilk tur-
daysa Ajax, Benfica ve Croatia 
Zagreb ile birlikte yer aldıkları
grubu lider tamamlayarak o za-
manki statü gereği çeyrek finale
kaldı. Karşılarındaysa son üç yıldır
bu kupada final oynayan Juventus
vardı. İtalyan devi karşısında 
Torino’daki ilk maçta 2-0 yenik du-
ruma düşmesine karşın Niniadis’in
son dakikada penaltıdan attığı golle
2-1’i bulan ve umutlanan Olympia-
kos, iki hafta sonra bu umutla 
başladığı rövanş maçında da ilk 
dakikalarda Sinişa Gogiç’in golüyle
1-0 öne geçmiş ve yarı final kapısını
ardına kadar aralamıştı. Ne var ki
Conte’nin bitime beş dakika kala
gelen golü, tur vizesinin son anda 
el değiştirmesini sağlamış ve Olym-
piakos taraftarının o hep hayalini
kurduğu Avrupa destanının yazıl-

masına da mani olmuştu.
Olympiakos, Şampiyonlar Ligi’nde
ilk tur gruplarından çıktığı diğer üç
sezonun ilki olan 2007-2008 sezo-
nundaysa grubunda Werder Bre-
men ve Lazio’yu geride bıraktıysa
da ikinci turda Chelsea’ye 0-0 ve 
0-3’lük skorlarla boyun eğdi. 
2009-2010 sezonunda bu kez Stan-
dard Liege ve AZ’yi altına alıp ikinci
tura kalan kırmızı-beyazlılar, 
bu turdaysa Bordeaux karşısında
varlık gösteremedi ve rakibine iki
maçta da yenilerek elendi. 2013-14
sezonundaysa Olympiakos, Benfica
ve Anderlecht’i ekarte ederek çık-
tığı ikinci turda Manchester United
ile eşleşti ve sahasındaki ilk maçta
rakibini 2-0 mağlup ettiyse de Old
Trafford’daki rövanşı 3-0 kaybede-
rek çeyrek final şansını kaçırdı.
Olympiakos bu sezon ise yoluna
Şampiyonlar Ligi ön elemesinden
başladı fakat biraz önce de belirtil-
diği üzere burada Hapoel Be’er 
Sheva’ya elenince Avrupa Ligi’ne
geçiş yapmak zorunda kaldı. 
Burada da play-off turunda Porte-
kiz’den Arouca’yı 1-0 ve 2-1 mağlup
ederek gruplara kaldılar. B Gru-
bu’nda APOEL, Young Boys ve Asta-
na’ya rakip olan kırmızı-beyazlılar,
APOEL ile oynadığı iki maçı da kay-
bederken diğer rakiplerinden dör-
der puan aldı ve 8 puanla grup

ikincisi olarak bir üst tura çıktı.
Daha önceleri Sporting ve Portekiz
Millî Takımı’nı da çalıştırmış olan
Paulo Bento’nun teknik direktörlü-
ğünü yaptığı Olympiakos’un 
kadrosunda 20 yabancı oyuncu 
bulunuyor. Takımda Oscar Cardozo,
Marko Marin ve Manuel Da Costa
gibi yolu yakın zamanda Türki-
ye’den geçmiş isimler de var. 
Kırmızı-beyazlıların en tanınmış ve
tecrübeli ismi, uzun yıllar Real
Madrid ve Inter’de oynamış olan
Arjantinli Esteban Cambiasso. 
Nijeryalı santrfor Brown Ideye ve
golcü orta saha Kostas Fortounis ise
belki de en dikkat edilmesi gereken
oyuncuları.
Olympiakos bugüne kadar Avrupa
kupalarında Türk takımlarıyla üç
kez eşleşti. 1958-59 sezonunda 
Beşiktaş ile eşleşen fakat politik
gerekçelerle sahaya çıkmayan
Yunan temsilcisi, 2003-2004 
sezonundaysa Şampiyonlar Ligi
gruplarında Galatasaray ile karşı-
laşmış ve İstanbul’da 1-0 kaybeder-
ken Pire’deki maçı 3-0 kazanmıştı.
Galatasaray ile 2008-2009 sezo-
nunda da UEFA Kupası’nda aynı
grupta yer alan Olympiakos, 
o günkü statü gereği sarı-kırmızılı-
larla sadece İstanbul’da bir maç
yapmış ve bu maçtan 1-0’lık 
mağlubiyetle ayrılmıştı.

Olympiakos’un önemli kozlarından biri de Oscar Cardozo



8-0
kalbimde
büyük bir

yaradır
Fenerbahçe, Malatyaspor ve Sarıyer

formalarıyla 1980’lerle 1990’ların 
ilk yarısına damgasını vurmuş bir
kaleci var karşımızda. Kariyerine

birçok şampiyonluk ve kupa 
sığdırmasına rağmen sadece 8-0’lık
İngiltere maçıyla anılıyor olmasının

kırgınlığını yaşayan unutulmaz 
kaleciyle futbol hayatını, 

transferlerini, hatıralarını 
konuştuk. Anlattığı sadece kendi

hikâyesi değil, 
bir dönemin muhasebesi ve bu

muhasebeden bugünün 
oyuncuları için çıkarılacak 

çok ders var. 

Rasim Artagan
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bahçe ağırlıklı bir takım
vardı. 2. Lig’den Millî Ta-
kım’a seçilmek parmakla
gösterilecek bir olaydı. 
İlk gittiğimde Fatih Hoca,
Mustafa Denizli Hoca,
Şenol Hoca as oyunculardı.
1979 yılında rahmetli Sabri
Kiraz Hocamız beni aldı
Millî Takım’a. Türkiye’de
en fazla Millî Takım’a giden
oyunculardan biriyim. Yıl
olarak 12. Ama sayısal ola-
rak en az millî olan kaleci-
lerden birisiyim. O dönem
çok maç yoktu. Yabancı

ülkelerden özel maç teklifi
bile gelmiyordu bize. 
Avrupa Şampiyonası
olsun, Dünya Kupası olsun
kolayca elenebilen bir
takım hüviyetindeydik. 
Millî Takım’a seçildikten
sonra büyük takımların
transfer listesine girdiniz
ve neticesinde 1981-1982
sezonunda Fenerbahçe’ye
transfer oldunuz. Transfer
hikâyenizi anlatır mısınız? 
Anadolu kulüplerinden
Millî Takım’a seçilen oyun-
cuları yönetimleri ya da

utbola Ankara Altındağspor’da başladınız 
ve alt kademelerde oynadıktan sonra 2. Lig 
takımlarından Gaziantepspor’a transfer 
oldunuz. Gaziantepspor’daki başarınızın 
ardından 2. Lig’den A Millî Takım’a 
yükseldiniz. O günleri biraz anlatır mısınız? 
Gaziantepspor’u 1. Lig’e biz çıkardık, şampiyon
olduk. 17 yaşında gittim Gaziantepspor’a ve 
oynamaya başladım. İki sezon oynadım orada.
1981-1982 sezonunun başında da Fenerbah-
çe’ye geldim. 2. Lig’deyken A Millî Takım’a 
seçildim. Bu Türkiye’deki ilklerdendir. Pek 
bilmiyorum bunu başaran var mıdır? O zaman
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fener-

““
““
““
““
““

““““
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2. Lig’deyken A Millî Takıma seçildim.
Bu Türkiye’deki ilklerdendir. O zaman
Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor,
Fenerbahçe ağırlıklı bir takım vardı. 
2. Lig’den Millî Takım’a seçilmek 
parmakla gösterilecek bir olaydı. 

Türkiye’de en fazla Millî Takım’a giden
oyunculardan biriyim. Yıl olarak 12. 
Ama sayısal olarak en az millî olan 
kalecilerden birisiyim. O dönem çok
maç yoktu. Yabancı ülkelerden özel maç
teklifi bile gelmiyordu bize. 

Sarıyer’de bir sezonda 12 penaltının,
8’ini kurtardım. Türkiye’de en çok
penaltı atan, en çok kurtaran kaleciyim.
Penaltı atmak, kurtarmaktan daha 
zordur. Atamayınca “Kaçırdı” deniyor.
Ama kaleci kurtarınca, “Kurtardı”
oluyor.

Penaltı kurtarmanın 10-15 etkenini
sayabilirim size. Daha önce hangi 
köşeye atmış? Sağ ayakla mı, sol ayakla
mı atmış? Kaleciler yanıltmak için sağa
gider gibi yapar sola gider; sola gider
gibi yapar sola gider yine… Bazıları
bakarak atar. Bazıları bakmadan vurur.
Bunların hepsi analiz edilmeli. 

23 yıllık futbol kariyerimde 
5 şampiyonluğum, Cumhurbaşkanlığı
Kupaları, Türkiye Kupaları var, 
en az gol yiyen kaleci unvanım var. 
Ama insanların zihninde kalan tek şey
İngiltere maçı… Ben o İngiltere maçında
çok kişiyi kurtardım. Fatura olduğu gibi
bana çıkartıldı. 

Sağ olsun gazeteci arkadaşlar bana
hemen “kova” damgasını vurdu. 
Bu damgayı yiyeli 32 sene geçti. 
Şimdi adam kendisi 30 yaşında, 
7-8 yaşındaki oğluna diyor ki; 
“Bu amcanı tanıdın mı? Fenerbahçe’de
oynadı, Millî Takım’da oynadı ama 
8 gol yedi.” Bunlar üzücü şeyler… 

““
““
““

““
““

Dışkapı’da, 19 Mayıs Stadı’nın altında
küçük odalar vardı. Kulüp takımları
orada soyunur ve sahaya çıkardı.
Elimde annemin verdiği filenin 
içindeki eşofmanlarla yürüye yürüye
giderdim. En az 5 kilometre yürürdüm.
İdman biterdi, küçük olduğumuz için
soyunma odasını biz yıkardık. 
Saçımız ıslak eve giderdik. 

Gaziantep’e geldiğimde 17-18 
yaşındayım. İdmanda canı sıkılan,
yorulana kadar bana şut atardı. İdman
sahası toprak. Vücudumuzun her
tarafı yara-bere içinde oluyordu. 
“Çay söyle bana… Ceketimi getir…
Kramponumu al…” Bu tip istekleri de
vardı. Ayakçılık yapardık. Anneme
bakmam lâzım. Okulu lisede 
bırakmışım. “Başaracağım” dedim.

Malzeme sıkıntısı vardı kulüplerde.
Kulüpte yemek çıkmazdı. Otobüslerle
giderdik deplasmanlara. Otobüsün
arasında yatarak giderdik maçlara…
Çok zor şartlardı. Benim bir resmim
var. Çamurdan bir tek gözlerim
gözüküyor. Böyle sahalarda çalıştık.

Adana’ya Spor Yazarları Kupası’na 
gittiğimiz zaman ışıklandırmalı 
sahada oynuyoruz diye sevinirdik. 
O ışığın altında oynamak bizi acayip
motive ediyordu. İyi oynamak için
elimizden geleni yapıyorduk. Büyük
sahalara gittiğimizde en iyi
oyunumuzu oynardık. Çünkü 
futbolcular bunlara lâyık.

Futbolcunun bir defa meslek
sevgisinin olması lâzım. 18 yaşında
Millî Takım’a gelen arkadaşlar var. 
Bir 18 daha oynasan 34-35… 
Kalecinin 38… Akıllı olacak. Şu anki
şartlar sülalesini kurtarır. İyi bir
yatırımla kurtarır. İyi bir yaşam 
koçu seçmeli… Parasını da iyi 
değerlendirirse ömür boyu rahat eder. 

F



karşılaşıyorsunuz. Hoş şeyler bun-
lar. Dünyanın her yerinde böyledir.
Sporcular, sanatçılar bu tip hare-
ketlere lâyık kişiler. 
Fenerbahçe ile 1983 yılında yaşadı-
ğınız Türkiye Kupası şampiyonlu-
ğunun ardından sarı-lacivertli
takım 29 yıl bu başarıyı tekrarlaya-
madı. 29 yıl boyunca siz konuşul-
dunuz. Sizinle o dönem zarfında
röportaj yapmıştım ve bana, 
“Yeter artık Fenerbahçe bu kupayı
alsa da biz de bu röportaj verme
eziyetinden kurtulsak” demiştiniz.
Bu süre zarfınca yaşadığınız ilginç
anılar var mı? 
O zaman da üç kulvarda yarışıyor-
duk. Şampiyon olduğumuz sene
Bordeaux’yu elemiştik. UEFA Kupa-
sı’nda yarışa devam ediyorduk. 
Türkiye Ligi var, bir de Türkiye 
Kupası var. Bunlardan kopmuyor-
duk. İyi de bir takımımız vardı. 
İyi arkadaşlığımız vardı. Arkadaşlık
çok önemlidir. 5-6 kişi birden 
gezerdik. Belki hepsiyle samimi 
olmuyorduk ama hep birlikteydik.
29 sene kupanın alınmamasına 
tesadüf diyebilirim. Çünkü belki lige
ağırlık verdi takım… Belki Avru-
pa’ya ağırlık verdi. Gruplara katıl-
mayı garantilemek için yedek kadro
çıktı. Bu yüzden 29 sene geçti. 
Fenerbahçe’den sonra Malatya-
spor’da da çok önemli başarılar 
kazandınız ve şehrin futbol tari-
hine damga vurdunuz. Takım tari-
hinde ilk kez ligi üçüncü bitirdi. 
O günleri nasıl hatırlıyorsunuz?
O dönem Malatyaspor’un yönetimi
çok güçlüydü. Türkiye’nin önemli
oyuncularını transfer ettiler. Ünal
Karaman vardı, Metin Yıldız vardı
Galatasaray’dan… Feyzullah, Oktay,
Levent, Eren iyi futbolculardı. İlk 
sezonda ligi beşinci sırada bitirdik.
İkinci sezonda üçüncü olduk ve
Balkan Kupası’na katıldık. Ertesi
sezon Malatyaspor’dan ayrıldıp 
Sarıyer’e geldim. Malatya’da iki yıl
kaldım. Çok mutlu günlerim geçti.
Hâlâ efsane kadro diye anılıyor o
kadro… Ama ertesi sezon Brezil-
ya’dan üç oyuncu geldi. Kaleci Car-

los ve Eder Brezilya Millî Takımı’nın
banko oyuncularıydı. Ama küme
düştüler. Sadece şöhretli futbolcu
aldılar. İyi futbolcu demeyeyim,
şöhret aldılar; küme düştüler. 
Sarıyer’e geldim. Sarıyer’de de aynı
şekilde iyi bir kadromuz vardı. 
Rahmetli Selçuk Yula, Beşiktaşlı 
Fikret Demirel, Cem Pamiroğlu, ben,
Erdal Keser, Mustafa Yücedağ, 
Sercan Görgülü, Cengiz Güzeltepe,
Osman Yıldırım… Kadromuz müt-
hişti. Erdi ile daha sonra Fenerbah-
çe’de buluşmuştuk. Sarıyer’de bir
beşinci, bir üçüncü bitirdik ligi. Yine

aynı başarıyı tekrarlamış oldum. 
Bir sezonda 12 penaltının, 8’ini 
kurtardım. Arşivlerde vardır bu…
Ben Türkiye’de en çok penaltı atan,
en çok kurtaran kaleciyim… 
Şu anda Bursaspor’un kalecisi 
5 penaltı üst üste kurtardı ama 
rekorum daha geçilemedi… 
Rakamları hatırlıyor musunuz
hocam?
Bir sezonda diyorum düşünün… 
12 penaltının 8’ini kurtardım. 8-10
tane penaltıdan golüm vardır. 
Penaltı atmak, kurtarmaktan daha
zordur. Çünkü neden? Atamayınca

başkanlar ödüllendirirlerdi. Para
verirlerdi. Tabiî bir ayrıcalık görü-
yorsun kendinde. O şehrin temsil-
cisi olarak Millî Takım’a seçilmek
gurur verici. Ay-yıldızlı armayı taşı-
mak herkese nasip olmuyor. Bugün
İngiltere’de Wembley’de oynaya-
mayan bir sürü oyuncu var. Çünkü
Millî Takım oyuncuları oynuyor
Wembley’de. Bunun gibi bir şeydi.
Herkesin bir rüyası, hayaliydi… 
O dönem dört büyüklerin haricinde
Bursaspor ve Zonguldakspor da
beni istiyordu. Ekonomik durumları
çok iyiydi. Hepsi beni istiyordu. 
Tercihimi Fenerbahçe’den yana
kullandım. Transfer hikâyem de 
enteresandır. Fenerbahçe beni 
istiyor, diğer kulüpler de istiyor. 
Gazeteler de yazıyor. Bizim Fener-
bahçe ile maçımız vardı İstanbul’da.
O maçta Fenerbahçe bize 4-0 yenil-
seydi küme düşüyordu. 1-0 galiptik.
O zaman Gaziantepspor’da penaltı-

ları ben atıyordum. 1-0 galipken
penaltı oldu. Hocama, “Ben atmaya-
yım. Adım Fenerbahçe ile geçiyor.
Dedikodu olmasın” dedim. “Hayır,
sen atacaksın” dedi. Atamadım ben
penaltıyı. Kaleci Adem kurtardı. 
Fenerbahçe’nin o zamanki hocası
Friedel Raush’du. Adem ile hocası
saha içinde tartışma yaşadı. O dö-
nemki Başkan Ali Şen beni ofisine
çağırdı transferim için. “Niye atma-
dın penaltıyı?” dedi bana… Ben de,
“Atmak istedim ama atamadım
sayın başkanım” dedim. O zaman
geldi sarıldı, öptü beni. Ben gerçeği
söylemiştim. Öyle gerçekleşti
transferim. O zaman şimdiki gibi
Bosman kanunları yok. Bonservis-
lerimiz kulüplere bağlıydı. İstedik-
leri gibi rakam talep edebiliyorlardı.
O şekilde gerçekleşti transferim. 
7 yıllık Fenerbahçe kariyerinizde
iki lig, bir Türkiye Kupası 
şampiyonluğu yaşadınız. 

O 7 yılı nasıl anlatırsınız? 
Fenerbahçe’ye gittiğinizde Anadolu
kulüplerindeki gibi rahat bir ortam
göremiyorsunuz. Çok odaklanma-
nız lâzım. Fenerbahçe camiası 
ikinciliği bile kabul etmiyor, sadece
şampiyonluk istiyor. Biz de her iki
senede bir şampiyon olduk. 
Bir dönem 5 kupayı birden aldık.
Branko Stankovic döneminde 
5 kupa aldık. Spor Yazarları, 
Donanma Kupası, Türkiye Kupası,
Türkiye Şampiyonluğu, Cumhur-
başkanlığı Kupası… Tabiî çok güzel
duygulardı. İleride gurur duyabile-
ceğiniz başarılar bunlar. O zaman
sizinle yaşayan arkadaşlarınız, aile-
niz, komşular; basında çıkan gurur
verici yazılar yüreğinizi kabartıyor.
İtibar görüyorsunuz. Bir ayrıcalık
görüyorsunuz. Her ne kadar o ayrı-
calıklı kişiliğiniz yoksa bile; o ayrı-
calığı görmek istememenize
rağmen böyle davranış şekilleriyle

““
““

““
Kaleci antrenörüm hiç olmadı. Şimdi bu
kadar güzel ortam; her şehrimizde artık
statlar muazzam. Bir antrenör ve 
futbolcu olarak yaşam aynı olmalı. 
Ev, idman sahası… O kadar… Başka ne
yapacak? Futbolcu sadece işine 
odaklanacak. Buna katlanmayacak,
zevkle yapacak. 

Fenerbahçe’ye Türkiye rekoru ile
geldim. Bir ev aldım Kurbağalıdere’de…
Bir de araba aldım. Biraz akrabalarıma
dağıttım; para bitti. Biz o zaman araba
konuşurduk. Şimdikiler çiftlik
konuşuyor. Yat konuşuyorlar, kat
konuşuyorlar. 3 milyon eurodan aşağı
imza atan kaleci yok neredeyse. 

Millî Takım’la maça giderken, “2-0’a
razıyız” diyen arkadaşları görüyordum.
Böyle bir zihniyette maça çıkan 
futbolcunun başarısı ne olur? Ama
sonradan cesur antrenörler çıktı. 
Başta Fatih Hocamız… Kazanmanın, 
yenmenin ne olduğunu anlattı. Bunlara
Şenol Hoca, Mustafa Hoca da dâhil. 
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“Kaçırdı” deniyor. Ama kaleci 
kurtarınca, “Kurtardı” oluyor.
Atmak bence daha zor. 
Bu kadar çok penaltı kurtarmanızın
sebebi atmayı bilmeniz olabilir mi?
Tabiî, evet… Küçükken oyuncu 
olarak başlamıştım futbola. Oradan
ayak becerisine, topa vurma bece-
risine sahiptim. Bir de penaltı kur-
tarmanın sadece bir değil, 10-15
etkeni olduğunu sayabilirim size.
Daha önce hangi köşeye atmış? 
Sağ ayakla mı atmış, sol ayakla mı
atmış? Kaleciler onları yanıltmak
için sağa gider gibi yapar sola gider;
sola gider gibi yapar sola gider
yine… Bazıları bakarak atar. Bazıları
bakmadan vurur. Bazıları ayağının
içini gösterir, son anda bileğini 
kıvırır. Bunların hepsi analiz 
ediliyor; edilmeli de bir kaleci 
tarafından… Atanın da bu şekilde
kaleciyi analiz etmesi lâzım. 
Tamamen atanın ve kalecinin 
hissiyatları ön plana çıkmalıdır. 
Kariyerinizde önemli başarılar 
olmasına rağmen herkes sizi 1986
Dünya Kupası elemelerinde 
İngiltere ile oynanan ve 8-0 biten
maçla hatırlıyor. 
Bu bende bir yara… Çok üzgünüm
bu konuda… TV kanallarında, gaze-
telerde, röportajlarda benimle ilgili,
“Ne kadar kendisiyle barışık” ifade-
lerini kullanıyorlar. Sağ olsunlar.
Zaten öyle birisiyim. 23 yıllık futbol
kariyerimde 5 şampiyonluğum var.
Cumhurbaşkanlığı Kupaları var,
Türkiye Kupaları var, en az gol
yiyen kaleci unvanım var. En çok
penaltı atmış, en çok penaltı 
kurtarmış, ilk Dünya Karması’na
çağrılmış oyuncuyum… Askerdim
gidemedim. İsa gitmişti… 2. Lig’den
Millî Takım’a seçilmişim. Bunlar
benim kariyerim. Bunların hepsi
evimde kupalarım ve albümlerimde
sabit. Ama duvarda. İnsanların zih-
niyetinde kalan tek şey İngiltere
maçı… Ben o İngiltere maçında 
çok kişiyi kurtardım. Başta federas-
yonu… Başta antrenörü… Başta fut-
bolcu arkadaşlarımı… Hepsini ben
kurtardım. Fatura olduğu gibi bana

çıkartıldı. Her şey bana yıkıldı. Tabiî
sağ olsun gazeteci arkadaşlar da
bana hemen “kova” damgasını vur-
dular. Esasında kova bana değil, 
kalecilere ait genel bir tâbirdir. 
Beklere de “Koridor oldu” derler.
Benim lâkabım kaleci… Herkes 
telefonuna “Kaleci Yaşar” diye
yazar. Şimdi Ahmet, Mehmet 
deniyor kalecilere… Volkan, Muslera
olarak geçiyor. Ama ben Kaleci 
Yaşar’dım… Ama bu kova damga-
sını yiyeli 33 sene geçti. 1984 yılıydı.
Şimdi adam kendisi 30 yaşında, 
7-8 yaşındaki oğluna diyor ki; 
“Bu amcanı tanıdın mı?… Fenerbah-
çe’de oynadı, Millî Takım’da oynadı
ama 8 gol yedi” Böyle bir tanıştırma
şekli… Bu telefonda da böyle. Telefo-
nun diğer ucunda insanlar benimle
konuşurken, “Kova Yaşar” diyor…
Bunlar üzücü şeyler… Bunlar bende
yara… 23 sene top oynamışım. 
Hayatım topla geçti. 23 sene oyun-
culuk… Antrenörlüğü de koyarsanız
50 yıldır bu işin içindeyim. Bu işten
emekli oldum. Hâlâ sürdürüyorum
bu işi… Seviyorum… Hayatımız fut-
bol… Futbolun içinde bir hayat oldu.
Ben bundan itibar gördüm. Ben
bundan evlendim. Ben bundan pa-
ralar kazandım, çocuklarımı okut-
tum. Bir meslek; güzel bir meslek…

Günde 2.5 saatini ayıracaksın. Ama
şimdi mesailer 8-10 saat… Eskiden
meslek değildi. Kız vermezlerdi
bize… Şimdi meslek. Herkes ya
topçu, ya popçu olmak istiyor. 
Sağlıklı bir yaşam içindesin. 
Para kazanıyorsun. Kendine 
ayıracağın çok zaman var… 
Biraz eski günlere dönelim. Bir 
futbol takımının o günkü çalışma
şartları, tesisleri, idman malzeme-
leri, sahaları ve statları nasıldı? 
1969-1970 sezonunda amatör ola-
rak Ankara’da bana lisans çıktı.
Dışkapı’da, 19 Mayıs Stadı’nın 
altında küçük odalar vardı. Kulüp
takımları orada soyunur ve sahaya
çıkardı. Elimde annemin verdiği 
filenin içindeki eşofmanlarla 
yürüye yürüye giderdim. En az 
5 kilometre yürürdüm. İdman 
biterdi; küçük olduğumuz için 
soyunma odasını biz yıkardık. 
Saçımız ıslak eve giderdik. Üç sene
böyle geçti Ankara’da… Gaziantep’e
geldiğimde üçüncü kaleciyim. 
17-18 yaşındayım. Takımın en 
küçüğüydüm. İdmanda canı sıkılan,
yorulana kadar bana şut atardı.
İdman sahası toprak. Vücudumu-
zun her tarafı yara-bere içinde 
oluyordu. Yorulana kadar çalıştırır-
lardı bizi. “Çay söyle bana… Ceke-

timi getir… Kramponumu al…” 
Bu tip istekleri de vardı. Ayakçılık
yapardık. Para yok. Annem 
rahmetli Ankara’da oturuyor. 
Ona bakmam lâzım. Okulu lisede
bırakmışım. “Başaracağım” dedim. 
Maddi olarak sadece futbola mı
bağlıydınız?
Evden 1 lira harçlık alırken Gazian-
tep’e gittiğimde 15 bin lira para 
koydum cebime. Nasıl seviniyorum.
Hemen ağabeyimle teyp aldık bin
liraya… Bir kulaklık onda, biri bende
12 saat teyp dinleyerek Ankara’ya
geldik.  Şartlar bu… Malzeme sıkın-
tısı var kulüplerde. O zaman lojma-
nımız Gaziantep’in dışındaydı.
Kulüpte yemek çıkmazdı. Otobüs-
lerle giderdik deplasmanlara. 
Otobüsün arasında yatarak giderdik
maçlara… Çok zor şartlardı. Benim
bir resmim var. Çamurdan bir tek
gözlerim gözüküyor. Böyle saha-
larda çalıştık. 
Statlar nasıldı? 
Adana’ya Spor Yazarları Kupası’na
gittiğimiz zaman ışıklandırmalı 
sahada oynuyoruz diye sevinirdik.
3-4 takım TSYD Kupası’nda oynu-
yorduk. O ışığın altında oynamak
bizi acayip motive ediyordu. Acayip

havaya giriyorduk. İyi oynamak için
elimizden geleni yapıyorduk. 
Büyük sahalara gittiğimizde en iyi
oyunumuzu oynardık. Çünkü 
futbolcular bunlara lâyık. 
İyi sahalarda oynamalılar. … 
Bu şartları yaşayan bir futbol
adamı olarak bugünkü şartları
nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Futbolcunun bir defa meslek sevgi-
sinin olması lâzım. 18 yaşında Millî
Takım’a gelen arkadaşlar var. 
Bir 18 daha oynasan 34-35… 
Kalecinin 38… Akıllı olacak. Şu anki
şartlar sülalesini kurtarır. İyi bir 
yatırımla kurtarır. İyi bir yaşam
koçu seçmeli… Bu abisi olur, babası
olur, güvendiği bir büyüğü olur… 
Parasını da iyi değerlendirirse ömür
boyu rahat eder. Bizim dönemi-
mizde inanın eğitim eksikliği de
çoktu. Ben futbolu bıraktım; kaleci
antrenörüm hiç olmadı. Şimdi bu
kadar güzel ortam; her şehrimizde
artık statlar muazzam. Şehirlerdeki
sosyal yaşam güzel. Ha İstanbul, 
ha Hakkari… Bir antrenör ve 
futbolcu olarak yaşam aynı olmalı.
Ev, idman sahası… O kadar… Başka
ne yapacak? İstanbul’da oturan en
fazla biraz denizi görür. Şimdi artık

oyuncuları 09.00’da çağırıyoruz;
akşam yemeğine kadar orada tutu-
yoruz. Tesisler olsun, malzeme
olsun her şey müthiş gelişme
içinde. Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri muazzam.
Buranın eski halini biliyorum. Şimdi
6 tane saha var. Teknik direktörlük
kursuna burada katılıyorum. Yani
futbolcu sadece işine odaklanacak.
Ailesiyle düzgün bir yaşantısı ola-
cak ve 35 yaşına kadar böyle yaşa-
yacak. Buna katlanmayacak, zevkle
yapacak. Çünkü günde 2 saat ayırı-
yor. Sadece 2 saat. Çift idman olsa
ki haftada iki gündür; 4 saat… 20
saat kendisine kalıyor. Günü 3’e
bölmeli 8’er saatten… İşi, uykusu,
istirahati, sosyal hayatı… 
15-16 yaşındaki oyuncuların önüne
bugün inanılmaz paralar konuyor;
her yerde rağbet görüyorlar. Boca-
lamaları da aslında normal. Sizin bu
anlattıklarınızı 18 yaşındaki genç
ne kadar algılayabilir? Bu ortamlar
sizce oyuncuları nasıl etkiliyor? 
Şimdi her şeyin bir zorluğu var. 
Ne diyorlar? Bütün futbolcular o
dönem fakir aile çocuklarıydı. Şimdi
değişti. Zengin aile çocukları da 
futbol oynuyor. Ama o zaman 
çocukların başka kurtuluşu yoktu.
Mahallede top oynuyordu. Abisi, 
büyüğü elinden tutup takıma 
yazdırıyordu. Anneler-babalar 
futbola karşıydı. Biz de kaçak 
oynardık. Ayakkabımız yırtılırdı,
babamız kızardı. Annemiz çamaşır-
dan sebep kızardı. Sosyal aktivite
yoktu. Şimdi telefonlar çıktı en
başta… Oyunlar çıktı… Tamamen
teknolojiye dayandı her şey… 
Nasihat vermek ve söylemek çok
önemli. 17-18 yaşındaki çocuk algı-
lamıyor. O zamanki parayla şimdiki
para arasında çok büyük fark var.
Bu çevreyle de ilgili. Eğer benim
çevremde akıllı, beni yönlendiren
arkadaşlar edinmezsem olmaz. 
Bakar, onun yatırımı var; oraya me-
yillenir. Ama arkadaşları kötüyse
parasını tutamaz… Herkesin bir
yaşam koçu olmalı. Şimdi tabiî me-
najerlerle yaşam koçunu ayrı tuta-
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lım. Yaşam koçu babası, abisi, öğ-
retmeni olur. Bizler çocuklarımıza
kötü bir şey öğretemeyiz ki… 
Baba sigara içiyordur; “Sigara içme
oğlum” der. Para kaybetmiştir, 
“Paranı tut oğlum” der. 
Futbolcuların o dönemlerde 
yöneticileriyle nasıl bir ilişkisi
vardı; bu dönem nasıl? 
Kendimi örnek vereyim. Bir kişi 
haricinde hayatımda kimsenin 
ofisine gitmedim. Sadece rahmetli
Hüsnü Çil’in yazıhanesine gittim.
Grundig’in Genel Müdürü’ydü. O da
yalnız gitmedim, 2-3 arkadaş gittik.
O huyum yoktur. İdarecilerin ofisle-
rine gideyim, sohbet edeyim. Yapan
arkadaşlar vardır. Olabilir. Benim
hiçbir gazeteciyle hiçbir şekilde bir
alışverişim olmadı. Kimseyle ne
kavgam oldu ne başka bir şey. 
23 senelik futbol hayatımda 2 sarı, 
1 kırmızı kartım var. Kırmızı kartta
da yanlış atıldım. Sarı olması gere-
kirken kırmızı oldu.  Federasyon bu
yanlışı düzeltti sonra. Yani top oy-
nadım, kazanınca sevindim; kaybe-
dince üzüldüm. Futbolu bıraktım.
Fenerbahçeli Yaşar olarak hâlâ iti-
bar görüyorum. Hoşuma da gidiyor.
Kulübüm hakkında kötü konuşan
birisini konuşturmadım. Kendim de
konuşmadım. Şöhretten çok sevil-
mek önemli. Beni Galatasaraylısı,
Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu
hep sevdi. Her zaman hissettirdiler

bunu. Benim için sevilmek önemli.
Hangi şehre gittiysem bunu gör-
düm. Bu benim çok hoşuma gitti. 
O gün çok kazanan oyuncuların
büyük çoğunluğu bugün iyi şart-
larda yaşayamıyor maalesef. Bu
durumu nasıl değerlendirirsiniz? 
Ben Fenerbahçe’ye geldiğimde 
Türkiye rekoru ile geldim. Ama o
zaman Bosman kanunları yoktu.
Rakam olarak Gaziantepspor ben-
den 27 milyon lira bonservis bedeli
kazandı; bir de İstanbul’da yapılan
özel maçın hasılatını aldı. Ben de bir
ev aldım Kurbağalıdere’de… Bir de
araba aldım. Biraz akrabalarıma da-
ğıttım; para bitti. Biz o zaman araba
konuşurduk. Şimdikiler çiftlik ko-
nuşuyor. 100 dönüm, 200 dönüm…
Yat konuşuyorlar, kat konuşuyorlar.
3 milyon eurodan aşağı imza atan
kaleci yok neredeyse… Aynı şey
değil. Ben de o dönem Fenerbahçe
ve Millî Takım kalecisiydim. Şimdi
oynayanlar da çok yetenekli. 
Arz-talep meselesi. Onlar istiyor,
öbürleri de veriyor. 1990’dan sonra
bu rakamlar arttı. Hatta İstanbul-
spor’u ve Adanaspor’u alan Cem
Uzan başlattı diyebilirim bu rakam-
ları. Baya büyük bir sektör oldu
dünya çapında… Kıyaslama açısın-
dan sorduğunuzda rakamlar çok
farklı. O dönem bize de imrenen
vardı. Beni gazeteler yazdı. 27 mil-
yon liraya ne alınır dediler. Ama ben

almadım ki… Kulüpler aldı. Ben bir
ev aldım, bir araba aldım, para bitti
diyorum. Şimdi öyle değil. 3 milyon
euroya neler alınır? İstediğin kadar
harca… 
Peki, o günlerdeki Türk spor 
medyası nasıldı; bugünkü şartlar
nasıl? O zamanlar daha serbest 
bir ortam vardı ancak bugün çok
sınırlandırıldılar. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz? 
Çok fark var. Enteresan… Ben hiçbir
zaman soğuk bir insan olmadım.
Ama şöyle düşündüm. Ben iyiysem
iyi yazacak, kötüysem kötü yaza-
cak dedim. Kimsenin ofisine gitme-
dim. Bu yüzden bana kızanlar da
oldu. Ama o zaman gazetecilikte
antrenmana çocukları gönderiyor-
lardı. Fotoğraf çekiyordu o çocuk.
Editör de altını dolduruyordu. Bakış
açısı farklıydı. Acımasızca eleştiriler
vardı. Şimdi öyle değil. Neden? 
Şimdiki gazeteciler de kendilerini
geliştirdi. Onlar da Hollanda’daki,
Almanya’daki gazeteciler neler 
yazıyorlar diye bakıyor. Asparagas
haber fazla yok. Ama ben tahmin
ediyorum ki gazetecilik okullarında
“Futbol nasıl yazılır?” diye bir ders
yok. Herkes kafasına göre yazıyor. 
Millî Takım’a gelelim… Sizin zama-
nınızda da çok kaliteli oyuncular
vardı ancak o dönemki Millî Takı-
mımız hatırı sayılır başarılarla 
hatırlanmıyor. Bugün çok farklı 
bir durum var. 1990’ların ikinci 
yarısından itibaren çıkışta olan
Millî Takımımız EURO 2016 finalle-
rine katıldıktan sonra şimdi Dünya
Kupası’na gitmek için uğraşıyor.
Bugünkü Millî Takımımızı nasıl 
değerlendirirsiniz? 
Benim zamanımda Millî Takım’la
maça giderken, “2-0’a razıyız”
diyen arkadaşları görüyordum.
Uçaktasın, takım arkadaşın, “3 olur;
4 olmasın” diyor. Üzülüyordum.
Böyle bir zihniyette maça çıkan 
futbolcunun başarısı ne olur? 
Tamamen tesadüfe kalır. Şerefli
mağlubiyetler olur. Ama sonradan
cesur antrenörler çıktı ülkemizde…
Başta Fatih Hocamız… Kazanmanın,

yenmenin ne olduğunu anlattı. 
Futbolculara ağabeylik yaptı. 
Bunlara Şenol Hoca, Mustafa Hoca
da dâhil. Onların çok katkısı var.
Fatih Hoca kampa Amerikalıları 
getirdi. Turnuvalar oynattı. Özgüven
verdi. Gençlere önem verdi. Bugün
yöneticiler de kendilerini yeniledi
federasyonda… Bugün bütün 
takımlara bakın, şehirlere bakın,
yönetimlere, tesislere bakın… 
Muazzam statlar, muazzam tesisler.
Artı yayıncı kuruluş rakamları çok
yükseldi. İlerlemek için imalat
lâzım. Üretkenlik olması lâzım. 
Bu üretkenliği Fatih Hoca iş başın-
dayken çok ilerlettik. 
Kaleciliği bıraktıktan sonra 
futboldan hiç kopmadınız ve birçok
takımda kaleci antrenörlüğü 
yaptınız. “Ben kaleciliği bıraktım,
kaleci antrenörüm hiç olmadı” 
dediniz demin… Kaleci antrenör-
lüğü yeni yeni oturan bir meslek.
Kaleci antrenörlerinin futbolun 
ve ekibin içindeki yeri nedir? 
Sorunları var mı? 
Ben 1994 mezunuyum. İlk kaleci
antrenörlerinden biriyim. Kaleciler
yalnız adamlar. Diğer oyuncular ka-
çırabilir, yanlış pas atabilir. Kaleci
skor adamıdır. Yediği zaman tabela

değişiyor. Onun için her zaman iyi
bir psikoloğa ihtiyacı var. İyi psiko-
log kimdir? Başta çocuğudur… Aile
yaşantısıdır. Karısıdır, babasıdır,
annesidir, kardeşidir… Sonra hoca-
sıdır. Yani kaleci antrenörü; “Hadi
aslanım… Olabilir. Yiyebilirsin sen
bu golü. Sen çok kurtardın bizi.
Devam et. Biz sana güveniyoruz”
demelidir. Programlı antrenmanları
da yaptırırlarsa kaleci yenecek golü
yer; yenmeyecek olanı yemez. 
Kendine özgüveni oluşmuştur. 
Arkadaşları da “Yaşar bunu yemez,
çaprazdan yemez” diye düşünür.
Her zaman başarılı olurlar. Bizim
zamanımızda yoktu ama bizden
sonra da olmayacak diye bir şey
yok. Ben de bunların öncülerinden
biriyim. İşimi de seviyorum. Bildiğin
işi yapacaksın. Bu ticarette de
böyle. Bardak satarken deri işine
girersen iflâs edersin. 
Türkiye’de ve dünyada beğendiği-
niz kaleciler hangileridir? Hangi
özelliklerini beğenirsiniz? 
İdolüm olan kaleciler var. Brezilya
Millî Takımı’nın kalecisi Felix… Çok
az seyrettim. Sepp Maier, Dino Zoff…
Hatta Lev Yaşin’le tokalaşma şan-
sına da eriştim. Ama seyretmedim…
Son zamanlarda Juventus’un kale-

cisi Buffon’u beğeniyorum. Tür-
kiye’de şu anda millî kaleciler çok
formda. Volkan Babacan, Volkan
Demirel, Onur Kıvrak çok formda.
Beşiktaşlı Tolga Zengin çok iyi 
kaleci… Yabancı olarak Muslera…
Geçen sezon Serkan Kırıntılı çok
formdaydı. Konumuz kalecilik. 
Yabancı kalecilik var evet ama
hepsi de iyi kaleci değil. Birkaç ismi
kenara koyarsak iyi değil. İtalya’da
bir ara yabancı kaleci yasağı vardı.
Bu yasak Türkiye’de de uygulana-
bilir. 
Kalecilik kariyerinizde sizi en çok
hangi futbolcu zorladı? 
Şansı tutan oyuncular vardı. 
Galatasaray’da Tarık Hodziç vardı
mesela… Gol kralı olmuştu. 
Sonrasında Sarıyer’e gitmişti. 
Sarıyer’e karşı oynadığımız bir
maçta, “Hocam beni oynat, Yaşar’a
şansım tutuyor” demiş… Hocası da
oynatmış. Seremonide yan yana 
giderken “Kardeş bugün sana iki
tane” dedi… Ben de, “Eskidendi o”
dedim. Attı o gün iki tane… Vardı
şansı tutan oyuncular. Benim de
şansımın tuttuğu oyuncular vardı.
Onlar da bana atamazlardı. 
Bugün hangi futbolcunun ya da
futbolcuların karşısında kaleci
olmak istemezdiniz? 
Ben kimlerle oynadım… Hiç kork-
madım. Sokrates’lere karşı oyna-
dım. Bir tek Platini yoktu; Bordeaux
maçında oynadım. Tigana’lar vardı.
Korkum yoktu. Güzel gol atmışsa,
“Helâl olsun” demişimdir. Çünkü
ben bir maçı 270 dakika yaşarım.
Maçtan önce rakibimi göz önüne
getirirdim. 90 dakika maç oynar-
dım. Maç sonu da, “Ne yaptım” diye
düşünürdüm. Korkum yoktu ama
beğendiğim çok oyuncu vardı. 
Bizim unuttuğumuz, sizin eklemek
istediğiniz bir şey var mı? 
Çok mutlu oldum. Sağ olun. Hem
eskiye gittik hem yeniyi konuştuk.
Şu çatı altında fotoğrafımı gördüm,
çok gururlandım. İsterim ki kızımla
oğlum da gelse, benim fotoğrafımı
görse. Buraya herkesin fotoğrafı
asılmaz. Çok teşekkür ederim. 

66 67



Şenol Güneş Spor Kompleksi
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TOKİ tarafından yapılan ve Türkiye'nin deniz yüzeyi 
doldurularak inşa edilen ilk stadı özelliğine sahip Şenol Güneş
Spor Kompleksi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da
katıldığı törenle açıldı. 92 bin metrekare yeşil alana sahip
kompleksin içinde 2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400 bitki grubu yer
alıyor. Komplekste, Kamp Eğitim Merkezi ve İl Gençlik Spor
Merkezi’nin binaları ile 2 suni ve 5 doğal çim saha da 
bulunuyor. Stadın kapasitesi ise 41 bin 461 kişi.

Trabzonspor’a harika stat



aşbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı (TOKİ) tarafından ya-
pılan ve Türkiye’nin deniz yüzeyi
doldurularak inşa edilen ilk stadı
özelliğine sahip Şenol Güneş Spor
Kompleksi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
katıldığı törenle açıldı. 
Temeli 24 Kasım 2013’te atılan ve
adı Şenol Güneş Spor Kompleksi
olarak açıklanan dev tesisin 
açılış törenine Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra
Katar Emiri Temim Bin Hamad 
Al Sani, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı Berat Albayrak, Gençlik
ve Spor Bakanı Akif Çağatay
Kılıç, Milletvekilleri, Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanve-
killeri Servet Yardımcı, Hüsnü
Güreli, Nihat Özdemir, Ali Dürüst
ve İbrahim Usta, Genel Sekreter
Kadir Kardaş ve Türkiye Futbol
Direktörü Fatih Terim, Trabzon-
spor’da görev yapan başkanlar,
teknik direktörler, futbolcular ile
çok sayıda taraftar katıldı.

Adı Şenol Güneş 

Törende yaptığı konuşmaya
Katar Emiri Sani ve tüm Trabzon-
luları selamlayarak başlayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan-
daşların “terörü lânetleyen” 
tezahüratları üzerine, “Bu yolda
hep beraber can vermeye hazırız.
Bundan kimsenin şüphesi olma-
sın. Bir olacağız, diri olacağız,
kardeş olacağız, hep birlikte Tür-
kiye olacağız” karşılığını verdi.
Başbakanlık Toplu Konut İdare-
since Akyazı’da yaptırılan spor

kompleksi ve stadyumun adının
Şenol Güneş Kompleksi olduğunu
açıklayan Erdoğan, Güneş’in Türk
sporuna verdiği hizmetleri 
anlattı.
Şenol Güneş’in Türk Millî Ta-
kımı’na dünya üçüncülüğü 
kazandırdığını, Millî Takım’ın 
yıllarca başarıyla kaleciliğini,
kaptanlığını yaptığını ve Trab-

zonspor’un güçlü olduğu dönemde
takımın kalecisi olduğunu hatırla-
tan Erdoğan, "Bizde güzel bir söz
var, ‘Marifet iltifata tâbidir, iltifatsız
marifet zayidir’ diye. Biz, bu ülkede
emeği olanları, taş üstüne taş ko-
yanları ödüllendirmesini bilen bir
milletiz. Bunun kıymetini bilmenin
de huzuru içindeyiz” diye konuştu.
Spor kompleksi ve stadyumun 
inşaatında emeği geçenleri tebrik
eden Erdoğan, sadece stadın değil
birçok yatırımın da açılışını gerçek-
leştirdiklerini belirterek, tüm yatı-
rımların Trabzon’a hayırlı olmasını
diledi.
Açılışa katılıp sevinçlerini paylaşan
Katar Emiri Sani ve bakanlarına da
şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle
devam etti:
“Zira biz, bugün Trabzon’da aynı 
zamanda Türkiye-Katar arasında
yüksek düzeyli bir istişarî komite
toplantısını yaptık. Bugüne kadar
ne yaptık, bundan sonra ne yapa-
cağız, aramızda bunları konuştuk. 
15 anlaşmayı bugün burada imza-
ladık. Birinci toplantıyı Katar’da
yapmıştık, 17 imza atmıştık, bugün
de burada 15 imza attık. O 17 an-
laşma yürüyor. Şimdi de bu imza-
larla yeni adımlar atıyoruz. İnşallah
bunlardan temenni ederim ki
Trabzon da nasibini alacaktır. Hele
hele bugün helikopterle Trab-
zon’un üzerinde dolaşırken, Trab-
zon’un dağlarını, o kar dolu
dağların zenginliklerini dolaşırken
kendisi de hayran kaldı, ‘Niye bura-
larda kayak tesisi yapmıyorsunuz’
diye bunu da sordu. 

Temenni ederim ki onlara da kavu-
şuruz. Onların da altyapısını ayrıca
yapmamız lâzım tabiî. Onun için
oteller yapmaya hazır olduklarının
müjdesini de ayrıca verdiler.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayse-
ri’de meydana gelen hain terör 
saldırısının bugünkü sevinci gölge-
lediğini, programın çok daha farklı
olduğunu belirterek, “İşin bugünkü
eğlence faslını bir kenara koyduk.
İnşallah bu eğlenceleri farklı bir 

zamanda yaparız ama bu acımıza
gölge düşürmeyelim dedik. 
Yaklaşık 1.5 yıldır süren yoğun
terör eylemleri sebebiyle sevinçle-
rimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz.
Terörün amaçlarından biri ülkemizi
ve  milletimizi asıl çalışmalarından, 
hedeflerinden kopartıp, kendi kısır
gündemine hapsetmektir. Biz bu
tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mü-
cadelemizi kesintisiz ve kararlı bir
şekilde yürütürken yatırımlarımızı
yapmaya, projelerimizi hayata 
geçirmeye, hedeflerimize doğru 
yürümeye de devam edeceğiz”
diye konuştu.
İstanbul’da Avrasya Tüneli’nin açılı-
şını yapacaklarını dile getiren Erdo-
ğan, denizin altından Avrupa’dan
Asya’ya çift katlı tünelden araçların
geçmeye başlayacağını söyledi. 
Erdoğan, “İstediğiniz kadar terör es-
tirin, bu milleti asla bölemeyeceksi-
niz. Ben inanıyorum ki onlar teröre
koştukça, benim milletim birliğe
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koşacak. Daha güçlü olacağız ve
bunlardan tek kişi kalmayıncaya
kadar devam edeceğiz” dedi.
Şehitlerin ve gazilerin her birinin 
bu toprakları tekrar tekrar vatan
haline getirme mücadelesinin 
beratları olduğunu belirten 
Erdoğan, “Her bir şehidimizin 
hatırası sonsuza dek yüreğimizde
yaşayacaktır” ifadesini kullandı.
Kayseri’de, İstanbul’da, terörle 
mücadelede, Fırat Kalkanı 
Harekâtı’nda ve 15 Temmuz darbe
gecesinde şehit olanlara rahmet 
dileyen Erdoğan, “Tek millet, tek
bayrak, tek vatan, tek devlet” 
vurgusu yaptı. “İşte bizim Rabia-
mız bu. Biz bu yolda böyle yürü-
yeceğiz” ifadesini kullanan
Erdoğan, tüm eserlerin Trabzon’a
ve millete hayırlı olması dileğinde
bulundu.

Başlama vuruşu 
Erdoğan’dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuşmasının ardından açılış 
törenine geçildi. Erdoğan kurdele
kesimi öncesi, Trabzonspor’a 
katkıları dolayısıyla Katar Emiri 
Sani’ye teşekkürlerini ileterek, 

“Bu yatırımlarla birlikte yeni 
yatırımları da Trabzon’un takip
edeceğini hatırlatmak istiyorum.
Askerimizin, polisimizin tekraren
gözlerinden öpüyorum. 
Milletimizin başı sağ olsun 
diyorum, ailelerine sabırlar 
diliyorum” dedi.
Erdoğan, daha sonra Trabzon-
spor’un efsane futbolcuları 
arasındaki maçın başlama 
vuruşunu yaptı. Tribündeki 
taraftarların “Reis buraya” şeklin-
deki tezahüratları üzerine ise 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribün-
lere giderek taraftarları selamladı.
Erdoğan, stadın deniz tarafındaki
kalesine ilk penaltı atışını da 
yaparak gole çevirdi.
Tören öncesinde Trabzonspor’un
tarihini anlatan bir tanıtım filmi
gösterildi. Şehitler için yapılan
saygı duruşunun ardından Katar
ve Türk millî marşları dinlenildi.
Millî marşlar okunurken tribün-
lerden Türk bayrağı ve “Şehitler
Ölmez Vatan Bölünmez” yazan
dev pankart açıldı. Şehitler için
Kur’an-ı Kerim tilâveti gerçekleş-
tirildi, dua edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da
Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin

açılış töreninde yaptığı konuş-
mada, stadın, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın iradesinin eseri oldu-
ğunu vurgulayarak, “Sayın 
Cumhurbaşkanım, inşallah sizi
mahcup etmeyeceğiz, buradan
şampiyonluklar, centilmenlik ve
insanlık çıkaracağız” dedi.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak ise stadın sadece
Trabzon için değil, Türkiye ve Türk
sporu için de önemli olduğunu dile
getirerek, “Trabzon’un, Türk
sporu ve futbolu için ne kadar
büyük bir anlam ifade ettiğini tüm
Türkiye olarak biliyoruz. Bu stadın
temellerinin atıldığı ilk günden
bugüne kadar, ne kadar büyük
mücadeleler ve kararlılıklar gös-
terildiğinin en yakın şahidi olarak
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
bir Trabzonlu, Trabzonsporlu 
olarak sonsuz şükranlarımı 
iletiyorum.” diye konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç ise “Sayın 
Cumhurbaşkanım, düşüncesin-
den başlayarak her şeyinde 
birebir emeğiniz var. Bugün de
uğurlu ellerinizle inşallah bu 
eseri Türkiye’ye, Trabzon’a 
kazandıracaksınız” dedi.

Trabzonspor'un maçlarını
oynayacağı 92 bin 

metrekare yeşil alana sahip
spor kompleksinin içinde 

2 bin 200 ağaç ile 2 bin 400
bitki grubu yer alıyor. UEFA

kriterlerine göre saha aydın-
latma kriteri 2 bin lüks iken,
Akyazı Spor Kompleksi'nin
aydınlatması ise 3 bin lüks

seviyesinde gerçekleştirildi.
Komplekste ayrıca, Kamp

Eğitim Merkezi ve İl Gençlik
Spor Merkezinin binaları ile

2 suni ve 5 doğal çim saha da
bulunuyor. Yaklaşık 22 bin

metrekare kapalı tribün
alanı bulunan stadın çatısı,
245 dönümlük yeşil alanın

havasını temizleme gücüne
sahip. Bu oran, yaklaşık 

2 bin 500 aracın oluşturduğu
hava kirliliğini temizleme

kapasitesine eş değer 
konumda bulunuyor. 

6 bin 500 ton çelik kullanılan
çatının çevre dostu olarak

kendini temizleme ve hava
kirliliğini giderme özelliği ise

dikkati çekiyor. “Akıllı çatı”
olarak bilinen smart roof

sistemi kullanılan stat, 
bu özelliğiyle dünyada 

beşinci, Türkiye'de ise ilk
olarak tarihe geçecek.

Kapasitesi 41 bin 461 olan
statta, 2 bin 954 VIP, 196 

protokol, 282 basın ve 80 
engelli koltuğu yer alıyor.
İlkleri barındıran statta 80

metrekare olan skorboard,
7.5 megapiksel aralığında 

olmasıyla da Türkiye’de yine
tek olma özelliğini taşıyor.

Usta: "Nice 50 yıllara”

Trabzonspor Başkanı Muharrem
Usta, olağanüstü bir stada kavuş-
tuklarını belirterek, “Nice 50 yıllara
burada hep birlikte gireceğiz. Ola-
ğanüstü bir statta bundan sonra
yeni yolculuğumuz başlayacak”
ifadelerini kullandı. Stadın şehre ve
ülkeye kazandırılmasında Sayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok net
ve kararlı bir duruşu olduğunu dile
getiren Usta, "Sayın Cumhurbaş-
kanım size minnettarız. Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanımız, İçişleri
Bakanımız, Gençlik ve Spor Baka-

nımız, TOKİ, Turkcell... Burada
emek sarf eden, bu güzel stadın or-
taya çıkmasında emek veren her-
kese sonsuz teşekkürlerimizi
sunuyoruz” diye konuştu.
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan,
Katar Emiri Şeyh Temim Hamad El-
Tani, Katar ve Gürcistan’dan gelen
davetliler, şehit yakınları, gaziler ve
birçok ilden davet edilen sivil top-
lum örgütlerinin temsilcileri ile
Trabzonspor taraftarı katıldı. Tö-
rende, Türk bayrağını milli güreşçi
Selçuk Çebi, Katar bayrağını ise
milli güreşçi Taha Akgül taşıdı. 

Şenol Güneş 
Spor Kompleksi
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Liverpool’un yetenek avcıları ta-
rafından keşfedilmesi, Gerrard’ın
geleceğinin bambaşka bir yönde
şekillenmesine yol açacaktı.
Henüz ilkokul dördüncü sınıftay-
ken Liverpool altyapısına geçen
Gerrard, beş sene sonraysa başka
kulüplerin seçmelerine de katılma
kararı alacaktı. Üstelik bu kulüp-
ler arasında Manchester United
da vardı. Gerrard, yıllar sonra yap-
tığı açıklamada bu seçmelere gir-
mesindeki asıl amacın, Liverpool
yetkililerini kendisine genç takım
oyuncusu kontratı sunmaları ko-
nusunda acele ettirmek olduğunu
söyleyecekti. Neticede çok geç-
meden istediğini de almıştı. Ger-
rard, Liverpool ile tam profesyonel
sözleşmesiniyse 5 Kasım 1997 
tarihinde imzalayacaktı. Bundan
yaklaşık bir yıl sonra da 29 Kasım
1998’de, Blackburn Rovers karşı-
sında kırmızı formayla ilk kez bir
resmi maçta sahaya çıkacaktı.
Söz konusu sezonun geri kala-
nında genellikle Liverpool’un o
günlerdeki orta saha yıldızı Jamie

Redknapp’in yedeği olarak görev
yapan Gerrard, bir sonraki sezon-
dan itibarense Redknapp ile yan
yana oynamaya başlayacaktı.
Orta sahada oyun görüşü ve pas
becerisi sayesinde takımında
oyunu yönlendiren isimlerin 
başında gelmeye başlayan genç
oyuncu, mesafe tanımaksızın
çektiği sert şutlarıyla da rakip 
kalecilerin korkulu rüyası olmaya
başlamıştı. Çok geçmeden 
İngiltere Millî Takımı’nın teknik
direktörü Kevin Keegan da 
Gerrard’daki parıltıya kayıtsız 
kalamayacaktı. Böylece ilk millî
maçına 31 Mayıs 2000 tarihinde
Ukrayna ile yapılan hazırlık 
karşılaşmasında çıkan Gerrard,
İngiltere’nin EURO 2000 kadro-
suna seçilmeyi de başarmıştı.

Bir yıldız doğuyor

Steven Gerrard’ın yıldızının asıl
parladığı sezonsa, 2000-2001 
sezonu olacaktı. Bu sezon, Liver-
pool’un da tarihinde en çok kupa

kazandığı sezonlardan birisiydi.
İlk olarak 25 Şubat 2001’de Car-
diff’te Birmingham City ile Lig Ku-
pası finalinde karşı karşıya gelen
Kırmızılar, normal süresi 1-1 biten
maçta penaltılarla kupaya uzana-
caktı. 12 Mayıs’a gelindiğinde bu
kez Federasyon Kupası finalinde,
yine Cardiff’te Arsenal ile kozla-
rını paylaşan Liverpool, 72. daki-
kada Fredrik Ljungberg’in golüyle
1-0 geriye düşmesine rağmen 
83 ve 88. dakikalarda Michael
Owen ile iki gol bularak kupayı
müzesine götürecekti.
Sezonun Liverpool açısından en
unutulmaz maçıysa, İspanyol
temsilcisi Alaves’e karşı oynadık-
ları UEFA Kupası finaliydi. 
Dortmund’daki karşılaşmaya 
Liverpool çok hızlı başlamış ve
henüz üçüncü dakikada Markus
Babbel’in golüyle 1-0 öne 
geçmişti. 16. dakikaya gelindiğin-
deyse sahneye çıkan isim Steven
Gerrard’dı ve güzel bir şutla farkı
ikiye çıkartıyordu. Alaves her ne
kadar Ivan Alonso ile 10 dakika
sonrasında farkı bire indirdiyse de
ilk yarının sonlarında Gary McAl-
lister’ın penaltıdan attığı golle 
Liverpool soyunma odasına 
3-1’lik üstünlükle gidecekti.
Çoğu kişi Liverpool’un kupayı
çoktan kazandığını düşünüyordu
belki ama ikinci yarıya Alaves 
şok bir giriş yapacak ve Javi 
Moreno’nun 47. ve 49. dakikada
peş peşe attığı gollerle beraberliği
yakalayacaktı. Bir süre sonra 
şaşkınlığı üzerinden atan 
Liverpool 72’de Robbie Fowler ile
yeniden öne geçtiyse de Alaves
cephesi de henüz son sözünü
söylememişti ve bitime iki dakika
kala Jordi Cruyff’tan gelen golle de

İngiliz futbolunun son dönemdeki en büyük isimlerinden Steven Gerrard da aktif futbolculuk
yaşantısını noktaladı. Liverpool’un kazandığı son Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda kaptan

olarak kupayı havaya kaldıran Gerrard’ın onca başarısına karşın kariyerinde tek bir lig 
şampiyonluğu görememesiyse futbolun en enteresan cilvelerinden birisiydi.

Steven Gerrard

utbol dünyasında yakın döne-
min en önemli “bayrak adamla-
rından” biri olan Steven Gerrard
da “emekliler kervanı”na ka-
tıldı. 17 yıl boyunca Liverpool’da
oynadıktan sonra geçen yıl
ABD’nin LA Galaxy takımına
giden Gerrard, Galaxy ile son
maçına 6 Kasım’da çıkmasının
ardından 24 Kasım’a gelindi-
ğinde aktif futbolculuk hayatını

noktaladı.
30 Mayıs 1980 tarihinde Liver-
pool yakınlarındaki Whiston
kasabasında dünyaya gelen
Steven Gerrard’ın futbola başla-
dığı adres de bu kasabanın ta-
kımı Whiston Juniors olacaktı.
Çocukluğunda gönül verdiği
taraf, Merseyside’ın mavi yaka-
sını oluşturan Everton’dı belki
ama henüz dokuz yaşındayken

F

Onur Erdem 

Kaptan noktayı koydu
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90 dakika 4-4 sonuçlandı, 
böylece uzatmalara geçildi.
Bu bölümde de uzun süre den-
gede giden bir maç sahnelenmek-
teydi. Ancak 116. dakikada Gary
McAllister’ın kullandığı duran
topta Alavesli Geli ters bir vuruşla
kendi ağlarını havalandırıyor ve 
o dönemde geçerli olan “altın gol”
kuralı sayesinde de Liverpool 
karşılaşmayı 5-4 galip tamamla-
yarak UEFA Kupası’nın da sahibi
oluyordu. Liverpool böylece 
sezonu üç kupayla tamamlıyordu.
Ancak ligde Kırmızıların şampi-
yonluk hasreti devam etmekteydi
ve bu sefer de üçüncü sırada 
kalmışlardı.
Liverpool, kupa serisine yenilerini
eklemeye devam ediyordu. 
2001-2002 sezonu başında önce
12 Ağustos’taki Charity Shield
maçında Manchester United’ı 2-1
mağlup eden Kırmızılar, ardından
da 24 Ağustos’ta Monte Carlo’da
oynanan Süper Kupa finalinde
Bayern Münih’i 3-2 yenecek ve
dört ay içindeki beşinci kupasını
kazanacaktı.

Münih’teki beş gollü zafer

Öte yandan Gerrard kariyerindeki
unutulmaz maçlardan bir diğerini
de bu finalden sadece bir hafta
sonra oynayacaktı. 1 Eylül’de 
İngiltere Millî Takımı’nın, Münih
Olimpiyat Stadı’nda Almanya 
karşısına çıktığı 2002 Dünya 
Kupası eleme maçında Almanya
henüz ilk dakikalarda Jancker’in
golüyle 1-0 öne geçtiyse de 12. da-
kikada Michael Owen skora 
dengeyi getirmiş ve devre bitmek
üzereyken Gerrard, ceza sahası
dışından çektiği muhteşem şutla
takımını öne geçirmeyi başar-
mıştı. Bu, aynı zamanda Gerrard’ın
millî forma altındaki ilk golüydü.
İkinci yarının hemen başlarında
Owen farkı ikiye çıkartınca 
Almanya’nın gardı iyice düşecek,
66’da Owen hat-trick yaparken
74’te de Heskey’den gelen golle
İngiltere, Almanya karşısında 
5-1’lik tarihi bir zafere imza 
atacaktı. 
Ne var ki sezonun geri kalanı, bir
önceki sezon düşünüldüğünde 
Liverpool açısından hayal kırıklığı
olacaktı. Ligde, önceki yıldan 
daha fazla puan toplamışlardı
belki ama kazandıkları 80 puan,
şampiyonluk için yine yeterli 
olmamıştı zira 87 puanlı şampiyon
Arsenal’in ardından ikinci sırada
kalmışlardı. Federasyon Kupası ile
Lig Kupası’na da erkenden veda
eden Kırmızılar, Şampiyonlar
Ligi’ndeyse ilk turda Dortmund,
Dinamo Kiev ve Boavista ile 
birlikte yer aldıkları gruptan lider
çıktıktan sonra ikinci turda da
Barcelona, Roma ve Galatasaray
ile aynı gruba düşmüş, burada da
Barcelona’nın ardından ikinci 
sırayı alarak çeyrek finale 
yükselmişti. Ancak bu turda 
eşleştikleri Leverkusen’i 
Anfield’daki ilk maçta 1-0 yenme-
lerine karşın deplasmandaki 
rövanşta rakiplerine 4-2 mağlup
olacak ve turnuvaya veda 
edeceklerdi.

Gerrard için sezonun belki de en
büyük talihsizliğiyse Ipswich
Town ile oynadıkları sezonun son
maçında kasığından sakatlanma-
sıydı. Bu yüzden İngiltere’nin 2002
Dünya Kupası kadrosuna da alın-
mayan yıldız oyuncu, kariyerinin
ilk Dünya Kupası tecrübesini 
yaşayabilmek için dört yıl daha
beklemek zorunda kalacaktı. 
İngiltere ise Gerrard’dan yoksun
gittiği turnuvada çeyrek finalde
Brezilya tarafından saf dışı 
bırakılacaktı.
2002-2003 sezonuysa Liverpool
adına inişli-çıkışlı bir sezon 
olacaktı. Lige ilk 12 maçından 
dokuzunu kazanıp bunların
üçünde berabere kalarak çok iyi
bir başlangıç yapan Kırmızılar,
buna karşın sonraki 11 maçta 
beş beraberlik ve altı mağlubiyet
alarak çok büyük bir düşüş 
yaşayacaktı. Bundan sonrasında
da istikrarsız sonuçlar alan 
Liverpool, ligi beşinci sırada 
tamamlayacaktı. Şampiyonlar 
Ligi’ndeyse ilk turda Valencia,
Basel ve Spartak Moskova ile aynı
gruba düşen Liverpool, sadece
Rus temsilcisine karşı oynadığı iki
maçı kazanabilmiş ve grubunda
üçüncü sırada kalarak UEFA 
Kupası’na geçiş yapmıştı. 
Bu kupadaysa Vitesse ile 
Auxerre’i eleyen Kırmızılar, 
çeyrek finalde Celtic’e elenmek-
ten kurtulamadı. Liverpool için

sezonun tesellisiyse, 2 Mart’ta 
oynanan Lig Kupası finalinde
Manchester United’ı 2-0 mağlup
etmeleriydi. Gerrard maçta gol
perdesini açan isim olmuş, 
Michael Owen ise skoru 
belirlemişti. 
Bir sonraki sezon da Liverpool
açısından sönük geçecekti. 
Ligde bu kez dördüncü sırayı alan
Kırmızılar, UEFA Kupası’na da
dördüncü turda Marsilya’ya 
elenerek veda etmişti. Lig Kupası
ve Federasyon Kupası’nda da
fazla ilerleme gösteremeyen 
Liverpool, sezonu kupasız 
kapatacaktı. Sezonun Gerrard 
açısından önemli olan yanıysa,
takım kaptanlığını Sami
Hyypia’dan devralmasıydı. 
Liverpool cephesinde yaşanan bir
diğer önemli gelişmeyse, teknik
direktör Gerard Houllier’nin sezon
sonu itibarıyla görevinden 
ayrılması ve onun yerine 
Valencia ile aynı sezonda hem
UEFA Kupası’nı hem de La Liga’yı
kazanma başarısını gösteren 
Rafael Benitez’in getirilmesiydi.

EURO 2004’teki 
hayal kırıklığı

2004 yazında Gerrard, kariyerinde
ilk kez millî formayla bir ulusla-
rarası turnuvada boy göstere-
cekti. EURO 2004’te İngiltere 
ilk turda Fransa, Hırvatistan ve 
İsviçre ile aynı grupta yer alıyordu.
İlk maçında Fransa karşısında
öne geçmesine karşın Zidane’ın
duraklama dakikaları içinde attığı
iki golle sahadan 2-1 yenik ayrılan
İngilizler, ardından İsviçre’yi 3-0
geçerlerken bir gol de Gerrard’dan
geliyordu. Son maçında da 
Hırvatistan’ı 4-2 mağlup etmeyi
başaran İngiltere böylece
Fransa’nın ardından grubunda
ikinci sırayı alarak adını çeyrek 
finale yazdırmıştı.
Çeyrek finalde İngilizlerin rakibi,
ev sahibi Portekiz’di. İngiltere
maça hızlı başlamış ve üçüncü

dakikada Owen ile 1-0 öne 
geçmişti. Ada ekibi, maçın 
sonlarına kadar da bu üstünlü-
ğünü sürdürmüştü. Ancak maçın
81. dakikasında Gerrard kenara
gelip yerini Hargreaves’e bırak-
mış, bundan iki dakika sonraysa
Portekiz, Postiga ile skora dengeyi
getirerek maçı uzatmalara taşı-
mıştı. Uzatmalarda bu kez öne
geçen taraf, Rui Costa ile Portekiz
olurken, İngiltere de bu gole kısa
süre içinde Lampard ile cevap 
verince maç penaltılara kalmış,
bu aşamada da Portekiz rakibine
6-5 üstünlük sağlayarak yarı 
finale yükselmişti.

Gemisini kurtaran kaptan

Steven Gerrard’ın kariyeri içindeki
en unutulmaz ve en önemli 
sezonsa hiç şüphe yok ki 
2004-2005 sezonu olacaktı. 
Benitez yönetimindeki bu ilk 
sezonunda Liverpool ligde yine
bekleneni veremiyor ve 
şampiyonluk yarışında erkenden
havlu atıyordu belki ama 
Avrupa’da senaryo çok daha

farklıydı. Aslında Liverpool’un
Şampiyonlar Ligi macerasının 
da kâbusa dönmesine ramak 
kalmıştı. İlk turda Monaco, 
Deportivo ve Olympiakos ile aynı
grupta yer alan Liverpool, son
maçlar öncesinde ikinci sıradaki
Olympiakos’un üç puan 
gerisindeydi. Üstelik rakibiyle
deplasmanda yaptığı maçı da 
1-0 kaybettiği için Liverpool’un
tur atlayabilmesi için Olympiakos
ile Anfield’da oynayacağı grubun
son maçını en az iki farkla 
kazanması gerekiyordu. 
Gelgelelim söz konusu maç hiç de
ev sahibinin istediği gibi 
başlamamış ve konuk ekip ilk 
yarıyı Rivaldo’nun golüyle 1-0
önde tamamlamıştı.
Liverpool ikinci yarının başlarında
Sinama Pongolle ile skoru 1-1’e
getirse de halen daha iki gole 
ihtiyaç duymaktaydı fakat maç
uzun süre dengede ilerledi. 
80. dakikada Neil Mellor, 
Kırmızıları 2-1 öne geçirerek 
Anfield tribünlerini umutlandırır-
ken beklenen mucizeyi gerçek-
leştiren isimse 86. dakikada

Alaves’le girdiği
gol düellosunu

kazanan 
Liverpool’un
UEFA Kupası

Gerrard’ın 
ellerinde

Gerrard, Münih’te 
gol sevinci yaşıyor

Olympiakos’a attığı muhteşem golün vuruşu
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Gerrard’dan başkası olmayacaktı.
Ceza sahası dışından sert bir şut
çekerek artık bir klasik haline
gelen gollerinden birini atan 
kaptan, gemisini kurtarmayı 
başarmış ve Liverpool, bu gol 
sayesinde Olympiakos’u ikili 
averajda geride bırakarak ikinci
tura yükselmeyi başarmıştı.
Olympiakos maçı, Liverpool adına
pozitif manada sezonun kırılma
noktası olacaktı. İkinci turda 
karşılaştığı Leverkusen’i her iki
maçta da 3-1 mağlup ederek 
çeyrek finale çıkan Liverpool, bu
turdaysa iki yıl öncesinin finalisti
Juventus’u 2-1 ve 0-0’lık skorlarla
eleyerek ilerleyişini sürdürüyordu.
Liverpool’un yarı finaldeki 
rakibiyse Chelsea’ydi. Chelsea,
önceki sezon Porto’yu Şampiyon-
lar Ligi şampiyonluğuna taşımış
olan Jose Mourinho’yu sezon 
başında teknik direktörlüğüne
getirmiş ve transferde de müthiş
paralar harcayarak Avrupa’nın 
en iddialı ekiplerinden birini 
oluşturmuştu. Zaten Premier
Lig’de de zirveyi sahiplenmiş,
şampiyonluğa koşmaktalardı.
Ancak Liverpool, Chelsea’ye
Şampiyonlar Ligi’nde benzer 
bir başarıyı tatma şansını t
anımayacak ve 0-0 ve 1-0’lık
skorlar neticesinde rakibini 
devirerek finale kalmayı başaran
taraf olacaktı. Liverpool’un 
finaldeki rakibiyse en son iki yıl
önce bu kupayı kazanmış olan
Milan’dı.

İstanbul’da bir futbol 
mucizesi

İstanbul Atatürk Olimpiyat 
Stadı’nın 25 Mayıs’ta ev sahipli-
ğini yaptığı final maçıysa, 
Liverpool açısından olabilecek en
kötü biçimde başlıyordu. 
Zira Milan, henüz ilk dakika içinde
Andrea Pirlo’nun ortasına kaptanı
Paolo Maldini’nin vurduğu volenin
ağlarla buluşması sonucunda 1-0
öne geçmişti. Kırmızılar bundan

sonra oyunda dengeyi sağlayıp bu
dengeyi skora da yansıtmalarını
sağlayacak fırsatlar yakalasa da
aradıkları golü bulamıyordu. 
Devrenin sonlarındaysa Hernan
Crespo iki kez sahneye çıkarak
fırsatçılığını konuşturuyor ve
böylece Milan, ilk yarıyı 3-0 önde
tamamlıyordu.
Böylesine üst düzey müsabaka-
larda bu tip bir farkın 45 dakikada
eritilmesi, pek de görülmüş bir
şey değildi. Dolayısıyla Liverpo-
ol’dan çoğu kişi henüz ilk yarı 
tamamlanmasına karşın 
umudunu kesmişti. 
Ancak maçın ikinci yarısı, belki 
de futbol tarihinin en ilginç 
anlarından bazılarına sahne 
olacaktı. Liverpool, 4-4-2’den 

3-5-2’ye dönerken Gerrard da
orta sahanın ortasından ziyade
forvetin arkasında görev 
yapmaya başlamıştı. Dakikalar
54’ü gösterirken de bu değişiklik
meyvesini verecek ve Riise’nin
sol kanattan yaptığı ortaya ceza
sahası içinde kafayı vuran Gerrard
farkı ikiye indirecekti. Liverpool
için artık az da olsa bir umut vardı.
Liverpool tribünleri henüz bu gole
sevinmeyi bitirmemişken, 
56. dakikada Smicer’in ceza 
sahası dışından çektiği şut Milan
ağlarıyla buluşuyor ve skor 3-2’ye
geliyordu. Müthiş bir ivme 
yakalayan Liverpool, 60. dakikaya
gelindiğindeyse bu kez de 
Gerrard’ın ceza sahası içinde 
Gattuso tarafından düşürülmesi
üzerine bir penaltı kazanıyordu.
Xabi Alonso’nun kullandığı atışı
kaleci Dida ilk etapta çeldiyse de
Alonso dönen topu tamamlayarak
ağları havalandırıyor ve skora
dengeyi getiriyordu. Liverpool, 
altı dakika içerisinde üç gol birden
atarak adeta bir mucizeyi 
gerçekleştirmiş ve skoru 3-0’dan
3-3’e taşımıştı.
Bu dakikadan sonraysa skordaki
denge oyuna da yansıyacaktı. 
90 dakika içerisinde bu denge 
bozulmayınca uzatmalara 
geçiliyor, orada da bir değişiklik
olmayınca iş nihayet penaltı 
vuruşlarına kalıyordu. 
Penaltılarda Milan, Serginho ve
Pirlo ile ilk iki atışından sonuç 
alamazken, Liverpool ise Hamann
ve Djibril Cisse ile hedefi bularak
büyük avantaj elde etmişti.
Üçüncü atışlardaysa Tomasson,
Milan adına ağları havalandırır-
ken Riise’nin vuruşunu Dida 
kurtarmış ve Milan umutlanmıştı.
Dördüncü atışlarda Milan adına
Kaka, Liverpool adına da Smicer
hata yapmazken, Milan’ın beşinci
atışında Shevchenko’nun şutunu
Liverpool kalecisi Dudek çıkartı-
yor ve Kırmızılar tam 21 yıl sonra
Avrupa’nın en büyük kupasını
kazanmanın sevincini yaşıyordu.

Bu tarihi başarıda kaptan olarak
kupayı havaya kaldıran Gerrard’ın
payıysa tartışılmayacak derecede
büyüktü.
Liverpool, bu başarının üzerinde
2005-2006 sezonu başında Süper
Kupa finalinde CSKA Moskova ile
karşılaştı. Ancak Gerrard sakatlığı
nedeniyle bu maçta yer alamadı.
Karşılaşma, 3-1 Liverpool’un 
üstünlüğüyle sonuçlanacak ve
Kırmızılar dört yıl aradan sonra
bir kez daha bu kupayı müzele-
rine götürecekti. Aralık ayındaysa
Liverpool, FIFA Kulüpler Dünya
Şampiyonası’nda boy göstere-
cekti. Ancak yarı finalde 
Kosta Rika’dan Saprissa’yı 3-0
yenmelerine rağmen finalde 
Sao Paulo’ya 1-0 yenilmekten
kurtulamadılar.
2005-2006 sezonu, Liverpool
adına elbette bir önceki sezonu
aratacaktı. Zira o türde bir rüyayı
üst üste iki kez yaşamak mucize-
nin de ötesinde olurdu. Kırmızılar,
Şampiyonlar Ligi’nde ilk turda
Chelsea, Real Betis ve Ander-
lecht’le birlikte yer aldıkları 
gruptan lider olarak çıktıysa da
ikinci turda Benfica ile oynadıkları
iki maçı da kaybederek turnuvaya
erken veda etti. Ligi de üçüncü 
sırada tamamlayan Liverpool

adına sezonun kupasız kapanma-
sına engel olan isimse yine 
Gerrard’dı. Federasyon Kupası 
finalinde 13 Mayıs’ta Cardiff’te
West Ham United ile karşılaşan
Liverpool, 2-0 geri düştüğü maçta
Gerrard’ın 54. dakikadaki golüyle
skoru 2-2’ye getirmişti. Daha
sonra bir kez daha geri düşen 
Liverpool’u, 90+1’de Gerrard’ın
ceza sahası dışından attığı gol
kurtarmıştı. Normal süresi 3-3
biten maçın skoru uzatmalarda da
değişmezken penaltı vuruşla-
rında Liverpool rakibine 3-1’lik
üstünlük sağlayarak kupanın 
sahibi olmuştu.

İlk Dünya Kupası 
heyecanı

2006 yazıysa İngilizlerin uzun sü-
redir en iddialı katıldıkları Dünya
Kupalarından birine sahne ola-
caktı. Savunmada Rio Ferdinand,
John Terry, Sol Campbell, Ashley
Cole, orta sahada David Beckham,
Frank Lampard, Steven Gerrard
ve forvette de Michael Owen ile
Wayne Rooney gibi isimlere sahip
olan İngilizler, 40 yıl aradan sonra
bu büyük kupayı kazanmanın 
hesapları içindeydi. 
İlk turda İsveç, Paraguay ve 

Trinidad-Tobago ile birlikte yer 
aldığı gruptan yedi puanla lider
çıkan İngiltere, ikinci turda da 
Ekvador’u tek golle devirip çeyrek
finale kalmıştı. Gerrard da Trini-
dad ve İsveç’e karşı birer gol ata-
rak takımının en golcü ismi 
olmuştu. Ancak çeyrek finalde
Portekiz’e karşı 120 dakikası 
golsüz biten maçta İngiltere, tıpkı
iki yıl önceki EURO 2004 eşleş-
mesinde olduğu gibi, penaltılarla
teslim bayrağını çekecekti. İngil-
tere’nin kaçırdığı üç penaltıdan
biriniyse Gerrard kullanmıştı.
2006-2007 sezonundaysa 
Liverpool, iki yıl önceki müthiş
başarısına çok yaklaşacaktı.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk turda
PSV Eindhoven, Bordeaux ve 
Galatasaray ile yer aldığı gruptan
lider çıkan Kırmızılar, ardından
ikinci turda son şampiyon 
Barcelona’yı elerken çeyrek 
finalde de PSV Eindhoven’ı saf dışı
bıraktı. Liverpool yarı finalde, tıpkı
iki sezon önceki olduğu gibi 
Chelsea ile eşleşirken rakibini 
1-0 ve 0-1 biten maçlar sonra-
sında penaltılarla devirerek 
finale kaldı. Üstelik Kırmızıların 
finaldeki rakibi de yine iki sezon
öncesindeki gibi Milan’dı. Ancak

Liverpool’un İstanbul’daki 
efsenevi zaferinin ardından

kupa kaptan Gerrard’ın ellerinde 
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Liverpool 
2007 
finalinde 
rövanşı 
Milan’a 
verdi

2006 yılının Federasyon Kupası’nı 
Gerrard ve Benitez birlikte kaldırıyor



bu kez şans Liverpool’dan
yana olmayacaktı. 23 Ma-
yıs’ta Atina Olimpiyat Sta-
dı’nda oynanan finalde
Milan’ın 45. ve 82. dakika-
larda Inzaghi ile bulduğu 
gollere Liverpool sadece 
89. dakikada Dirk Kuyt ile
cevap verebiliyor ve böylece 
kupayı İtalyan temsilcisi 
kazanıyordu.
Gerrard’ın kariyerinin 
bundan sonraki kısmınınsa,
bu zamana kadar yaşanan
başarılardan yoksun olduğu
bir gerçek. Yine de Gerrard,
Liverpool’da geçirdiği 
neredeyse tüm sezonlarda
takımını en çok sırtlayan
isimlerden biri olmayı 
sürdürmüştü. 
Ancak Liverpool’un ligde bir
türlü şeytanın bacağını kıra-
maması ve 1990’dan beri 
sürmekte olan şampiyonluk
hasretine son verememesi de
Gerrard’ın kariyerindeki 
en önemli eksikliğin de 
müsebbibiydi. Öte yandan 
İngiltere Millî Takımı da 
uluslararası turnuvalardaki
makûs talihini bir türlü 
yenemiyordu. EURO 2008
elemelerinde Hırvatistan ve
Rusya’nın gerisinde kalarak
turnuvaya bile katılamayan
İngiltere, 2010 Dünya 
Kupası’ndaysa ikinci turda
Almanya karşısında 4-1’lik
ağır bir yenilgi alarak saf dışı
kalacaktı. EURO 2012’deyse
çeyrek finalde İtalya’ya 
penaltı vuruşlarıyla elenen
İngiltere, 2014 Dünya 
Kupası’naysa ilk iki maçında
İtalya ve Uruguay’a mağlup
olarak henüz ilk turda veda
etti. 
Bu, aynı zamanda Gerrard’ın
katıldığı son büyük turnu-
vaydı. Turnuva sonrasında 
millî takımı bıraktığını 
açıklayan Gerrard, İngiltere
adına 114 maça çıkıp 21 gol

kaydetmiş durumdaydı.

Ah o ayak 
kaymasaydı

2008-2009 sezonunda 
Futbol Yazarları Birliği tara-
fından İngiltere’de yılın fut-
bolcusu seçilen Gerrard, bu
performansına rağmen Li-
verpool ile yine şampiyonluk
görememişti ve Kırmızılar, 90
puanlı şampiyon Manchester
United’ın dört puan gerisinde,
ikinci sırada kalmışlardı. Li-
verpool’un şampiyonluğa bir
daha bu kadar çok yaklaşa-
cağı tek sezonsa 2013-14 se-
zonu olacaktı. Son üç haftaya
girilirken Liverpool ligde li-
derdi ancak o hafta Chelsea
ile deplasmanda oynadıkları
maçta Gerrard’ın kendisine
atılan bir pasta kayıp düşerek
topu Demba Ba’ya kaptırması
neticesinde Chelsea 1-0 öne
geçmiş, ardından bir gol daha
bularak maçı 2-0 kazanmıştı.
Ardından Crystal Palace dep-
lasmanında da 3-0 öne geç-
mesine karşın 3-3 berabere
kalan Liverpool, Manchester
City’nin iki puan gerisinde, 
ligi ikinci sırada tamamlamak
zorunda kalmıştı.
2014-15 sezonu, Gerrard’ın 
Liverpool formasıyla geçirdiği
son sezon oldu. 2015 Tem-
muz’unda Los Angeles yolunu
tutmak için Anfield’dan ayrıl-
dığında Kırmızılı formayla 
geçirdiği 17 sezonda 710 resmi
maça çıkmış ve bu maçlarda
186 gol atmış durumdaydı.
Los Angeles Galaxy’de de
yaklaşık bir buçuk sezon 
top koşturan Gerrard’ın 
futbolculuk kariyeri 
sonrasında artık teknik
adamlığa ne zaman başlaya-
cağı ve şayet bu işe soyu-
nursa da futbolculuğundaki
kadar başarılı olup olamaya-
cağı merakla bekleniyor.
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Çocuk Koruma
Beyanı’yla 

tarihi bir 
adım atıyoruz 

Çocukları koruyabilmek, insanlığın büyük 
problemlerinden biri. Spor alanları da bu 
korumasızlıktan muaf değil. Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim’in Galatasaray’da başlattığı
çocuk koruma projesi, şimdi de Türkiye Futbol
Federasyonu bünyesinde çok daha geniş bir alana
hitap ediyor. Esenlik ve Çocuk Koruma 
Departmanının başında bulunan uzmanla bugüne
kadar hangi adımların atıldığını ve gelecekle ilgili
neler planlandığını konuştuk. Hedef, ilkeli 
futbolcuların yetiştiği ilkeli ortamları oluşturmak
ve yepyeni bir Türk futbolcusu profilini ortaya 
çıkartmak. Gülhan Gündüz, Fatih Terim’in 
ağzından yapılacak “Çocuk Koruma Beyanı”nı 
tarihi bir adım olarak değerlendirip, “İnsan ve
Çocuk Hakları Beyannamesi dünyada nasıl bir
etkiyse, sporda Çocuk Koruma Beyanı da böyle bir
etkiye sahiptir” diyor. 

Rasim Artagan
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Gülhan Gündüz



rada çok yanlış şeyler
gördüm; oturamıyorum.”
Ve Fatih Hocayla beraber
bir süreci birlikte götür-
dük. Kendisiyle ilk kez
tanıştığımda kendime
şöyle dedim, “Acaba nasıl
bir insan? Söyledikleri-
nin arkasında duracak
mı? İlkesi var mı?” Sonra
çok büyük saygı duydum.
Bana bir söz verdi. Verdiği
sözünü, bana verdiği
zaman içerisinde harfi
harfine gerçekleştirdi.
Fatih Hoca Galatasaray’a
gelince; ilk çocuk 
koruma tedbirleri de Ga-
latasaray’a gelmiş oldu.
Psikologların eşliğinde

çocuk koruma ilkeleri de
kondu, bir standart geti-
rildi. Zaten TFF de şu an
bu standartları koydu.
Tarifler yapıldı. Neler 
yapılmalı, neler yapılma-
malı bunlar anlatıldı.
Çocuk nasıl ellenir, nasıl
itiraz edilir, nasıl yaptırım
uygulanır, veli ile ilişki
nasıl kurulur; nasıl ku-
rulmamalı gibi konular
anlatıldı. Saha çizgileri
gibi görebiliriz aslında
olayı… Herkesin limitlere
ihtiyacı vardır. Tariflere
ihtiyaçları vardır.  Tıpkı
bir iş tarifi gibi. Galatasa-
ray’da yapılanlar bir ilkti
aslında. Sonra TBMM’ye

ülhan Gündüz kimdir, bize ilk
önce bunu anlatır mısınız? 
Her şeyden önce bir çocuk
dostudur, çocuk sözcüsüdür.
Yani çocuğun var olduğu her
yerde; onun üstün çıkarını ko-
ruyabilmek için çalışan kişidir.
Esas niyetimiz budur. Bu kap-
samın altında elbette ki çocuğu
koruyabilmek için ilme ihtiyaç
var. Dolayısıyla bu noktada
yurtdışında Çocuk İstismarları
Soruşturma Eğitimi, Kayıp
Kaçak ve İstismar Edilmiş Ço-
cuğun İlk Tepki Sistemi Kurma
Uzmanlığı, Amber İkaz Sistemi
Eğitimci Eğitmenliği gibi teknik
uzmanlıklar gördüm. ABD’de

kendileri için özel bir uzmanlık
veren Adalet Bakanlığı’na bağlı
birim var. Sadece emniyetin
verdiği özel bir izinle alınan
kurslar. Yani siz veya sıradan
birisi gidip bu kursa katılamaz.
O dönemdeki Emniyet Çocuk
Şubesi Müdürlüğümüzün gö-
rüşü şuydu… Çünkü herkes
diyor ki, “Niye polis eğitmediler
de sizi eğittiler?” Biliyorsunuz
iki senede bir polislerin yerleri
değişir. Kalıcı bir uzman 
gerekiyordu bu sebeple. 
Amerika’da doğup büyüdüm
ve bu nedenle İngilizceye çok
hâkimim, bir de bu uzmanlıkla
çok önemli bilgiler ediniyorsu-

nuz da uygulayacak yerler 
bellidir. Bu kadar konsantre 
bir uzmanlığa çok fazla kişi bir
ömür adamak istemeyebilir.
Ben istedim. 
Peki, futbolun içerisine nasıl
girdiniz? 
Sporla yakından ilgim vardı,
kendim de jimnastikçiydim.
2011’de Fatih Terim’le yollarımız
çakıştı.  Aramızda ilginç bir ko-
nuşma geçti. Kendisine dedim
ki, “Benim en temel içgüdüm
çocukları korumak… Sizin en
temel içgüdünüz yeşil sahayı
korumak. Siz orada yanlış bir
şey görseniz burada oturabilir
misiniz? Oturamazsın. Ben bu-

““ ““
““

““
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TFF, çok güçlü bir lokomotif.
Çocukların korunması 
açısından baktığınız zaman çok
büyük bir itici güç. Çocuklara
standartların konabileceği
örnek bir kurum olmasını 
hayal ettim. Hakikaten de 
böyle oldu. Geldiğimiz 
noktadan gurur duyuyorum.
Çocuklara yardım etmekteki 
en önemli adımım stratejik 
açıdan TFF’ye gelmek oldu. 

Bir hedef koyduk. Dedik ki
kendi futbol gerçeğimizi bir 
anlayalım. Çocuklarımızı
tehlikeye açan kendi risk
kültürümüzü, varsa 
tesislerimizde ve yönetim 
şeklinde çocuklara risk 
oluşturacak unsurları bulalım.
Yurtdışındaki projeleri buraya
alıp adapte etmeyelim! Çünkü
bizim gerçeğimize uyumlu
değil! Suçla çalıştığınız zaman
şunu anlıyorsunuz. Her ülkenin
kendi suç kültürü ve risk
kültürü var. ““

““

““

““
Performans baskısı çocukla çelişen bir
olgudur. Çok erken yaşta çok büyük
performans baskısıyla karşılaşan
çocuklara bunu nasıl sevk ve idare
edeceklerine ait beceriler 
kazandırmanız gerekiyor. Futbolun
kendi temel becerilerinin yanı sıra 
zihinsel direnci yapılandıracak, doğru,
tehditkâr olmayan mutlu bir ortamı
inşa etmek zorundasınız. Mutlu ve
tehdit içermeyen spor ortamları 
hedefliyoruz.

Çocuğa hizmet verecek, yardım 
edecek, iyilik yapmak isteyen herkesi
de güçlendiririz. İyi niyetlerin 
tükenmesine izin vermeyiz. Örneğin
bir antrenör diyor ki, “Duşlarımızda
perde yok. Bunu defalarca söyledim.”
Burada bir iyi niyet var. Hoca ona
emanet edilmiş çocuğun her türlü
hakkını korumak istiyor. 
Dinlenilmiyorsa o zaman “Çocuk 
Koruma” bu hocayla işbirliği yapar.
Bunlara kadar gideriz. 

Esen kelimesini çok severim. 
Çocuğa yakışır. “Esen bir çocuk”
dediğiniz zaman çok kaygısız bir
çocuktan bahsederiz ki her çocuk
kaygısız olmalı. Futbol oynamak için
sanki acı çekilmesi gerekir, fedakârlık
edilmesi gerekir, katlanılması gerekir,
ancak böyle futbolcu yetişir gibi
Türkiye’de bir saplantı vardı. 
Bunudeğiştirdiğimizi düşünüyorum
çok şükür.  

Bir çocuğun en büyük şansı onu çok
seven annesi-babası ve onu seven
dostlarıyla güvende, sokakta tok 
oynamasıdır. Bundan daha fazlası
hiçbir çocuk için çok gerekli değildir.
Bir çocuğun bundan fazlasına sahip
olması, onu bizim gözümüzde şanslı
yapabilir ama kendisini çok seven 
annesi-babası ve dostları yoksa, o
çocuk diğerlerinden daha yoksuldur.
Kırılması gereken en önemli ön
yargılardan birisi budur.

G

UEFA A, UEFA B sonra Elit, hatta Pro Lisans’a
da girdiğim oldu. Millî Takım antrenörleri ile
çalıştım. Futbol köylerinde çalıştım. Çocukları
iyice anlama, yöresel farklılıkları anlama
konusunda çalışmalar yaptım. Doğru bir 
şekilde teşhis koymak gerekiyordu. 
Baştan biz kurulduk diye ortaya çıkıp, 
İspanya’dan bir model alıp da işe 
başlayabilirdik. Ama yapmadık. 

Çocuk korumayı ilk ayağa kaldıran Çocuk 
Koruma Beyanı’dır.  Bu olağanüstü bir şey.
Türk futbolcusunun ileriye yönelik 
yapılandırılmasında temel taşlar konuyor.
Farklı çocuklar görmeye başlayacağız 
inşallah. Güvenle yetişmiş, özdeğer duygusu
yüksek çocuğun sahadaki mukavemet gücü
de çok farklıdır. Çok kolay ezemezsiniz. 
Performans baskısı altında kolay çözülmezler. 



çocuk istismarlarına mukave-
metli spor ortamlarının kurul-
ması ve profesyonel futbolcular
sayesinde bir futbolcu fonunun
kurulup, onun vergileriyle altya-
pıda oynayan çocukların sağlık,
yiyecek, bakım ve forma ihtiyaç-
larının karşılanması başlıkları 
altında iki proje sunmuştum. 
O dönemde beni çağırdılar ve de-
diler ki, “Projelerinizi okuduk, sizi
ilim kurulunda görmek istiyoruz.”
Sağ olsunlar. Ben de onur duy-
dum.  Türkiye Futbol Federasyonu
ise diğer hizmet verdiğim yerlere
baktığınız zaman çok güçlü bir 
lokomotif. Çocukların korunması
açısından baktığınız zaman çok
büyük bir itici güç. Çocuklara
standartların konabileceği örnek
bir kurum olmasını hayal ettim.
Olağanüstü… Hakikaten de böyle
oldu. Geldiğimiz noktadan gurur
duyuyorum. Çocuklara yardım et-
mekteki en önemli adımım stra-
tejik açıdan TFF’ye gelmek oldu. 
Peki, geldiğiniz tarih ne 
zamandır? 
Fatih Terim göreve başlayınca
beni aradılar ve göreve başladım.
İlk olarak Antalya’da bir antrenör-
lük kursuna yollandım. Antrenör-
lerle önceden tanışıyordum ama
bu titre sahip olarak ilk karşılaş-
maydı. Bu konuda neye ihtiyaç 
olduğunu bildiğim için işe şöyle
başladık. Bir hedef koyduk. Dedik
ki kendi futbol gerçeğimizi bir 
anlayalım. Çocuklarımızı tehli-
keye açan kendi risk kültürü-
müzü, varsa tesislerimizde ve
yönetim şeklinde çocuklara risk
oluşturacak unsurları bulalım.
Yurtdışındaki projeleri buraya alıp
adapte etmeyelim! Çünkü bizim
gerçeğimize uyumlu değil! Suçla
çalıştığınız zaman şunu anlıyor-
sunuz. Her ülkenin kendi suç 
kültürü ve risk kültürü var. 
Evet. Biz bir ABD, İrlanda, İtalya
değiliz…
Asla değiliz. Elbette ortak olgular
da fazla. Ancak bizim çocukları-
mızı tehlikeye açan sebepler

farklı; onlarınki farklı. Bu işi 
sağlıklı yapabilmek için resmi iyi
görmek gerekirdi. O dönemde
UEFA A, UEFA B sonra Elit, hatta
Pro Lisans’a da girdiğim oldu. 
Millî Takım antrenörleri ile çalış-
tım. Futbol köylerinde çalıştım.
Çocukları iyice anlama, yöresel
farklılıkları anlama konusunda
çalışmalar yaptım. Doğru bir şe-
kilde teşhis koymak gerekiyordu.
Baştan biz kurulduk diye ortaya
çıkıp; İspanya’dan bir model alıp

da işe başlayabilirdik. 
Ama yapmadık. 
Bu sebepten çalışmalarınız şu an
ön plana çıkıyor değil mi? 
Biz tespitlerimizi yaptık. Teşhisle-
rimizi yaptık. Tedavimizin reçete-
sini de çıkardık. Şu an sunmaya
başlıyoruz. Bunları doğru yapma-
dan yapacağımız hiçbir şey işlev-
sel olmayacaktı. Hedefi görmeden
boşa atış yapmış olacaktık. Çok
büyük bir yol aldık. Gururla söylü-
yorum. Devlet dâhil hiç kimse ço-

cuğu tek başına korumaya muk-
tedir değildir. İnsanların arka-
sında durmadığı bir sistemi tesis
edemezsiniz. Şu anki başarınız
tamamen Türk antrenörünün
hassasiyeti, Türk insanının ço-
cuklara verdiği önem ve Türk fut-
bolunu idare eden Fatih Terim’in
de dâhil olduğu ekibin tamamen
pür ve temiz niyetidir. Bana şöyle
bir cümle söylediler. Çok etkilen-
miştim. Birçok kurumda çalışabi-
lirim. Ama bana şu cümleyi
söyleyen bir kurumla çalışmayı
tercih ettim. Dediler ki; “Bir yol
var. Orada taş ve kaya olduğunu

biliyoruz. Biz o yolda yürümeyi
bilmiyoruz. Ama sizin önünüz-

deki taş ve kayaları kaldırırız,
yeter ki siz koşun.” Titriniz
ne olursa olsun hepimizin
güçlendirilmeye ihtiyacı
var. Dediğim gibi antrenör
eğitimleriyle işe başladık.
Orada farklı bir futbol ger-
çeği gördük. Biz çocukları-
mızı antrenörlere emanet

ediyoruz. Yurtdışında
eğitime anneden baş- larsınız. Biz de antrenörlerden

başlamak istedik. Ama zamanla
kapsam genişliyor. Ne tür eğitim-
lere ihtiyacımız olduğunu gördük.
Örneğin kaleci farkını; yani mevki
farkını gördük. Mevkideki kişilik
farklarını görmezden gelemezsi-
niz. Bir kalecinin tekrar odak-
lanma süresi başka bir mevkide
oynayan oyuncudan çok daha
kısa… Başka bir kişilik yapısına
ihtiyacı var. Farklı korumaya ihti-
yacı var. Tabiî ki yurtdışındaki ör-
neklerini inceledik. Görmezlikten
gelmedik. Ama bunları kendi ger-
çeklerimizi koyarak geliştirdik.
Çocuk korumayı ilk ayağa kaldı-
ran Çocuk Koruma Beyanı’dır.
Bunu ilk defa yapıyoruz. Bu ola-
ğanüstü bir şey… Ne kadar anla-
şılıyor yaşananlar bilemiyorum
ama futbolda bir evrim var.
Türk futbolcusunun ileriye 
yönelik yapılandırılmasında
temel taşlar konuyor. Farklı
çocuklar görmeye başlayaca-

ğız inşallah. Bunun için çok çalışı-
yoruz. Güvenle yetişmiş, özdeğer
duygusu yüksek çocuğun saha-
daki mukavemet gücü de çok
farklıdır. Çok kolay ezemezsiniz.
Performans baskısı altında kolay
çözülmezler. Doğru insanı inşa
etmek için bireysel yaklaşımlar-
dan doğan hasarları ortadan 
kaldıran kurumsal standart ve
kurallara ihtiyacımız var. 
O zaman sizin verdiğiniz örneğe
bakarak söylüyorum… Ve burada
popülariteyi örnek göstermek 
istiyorum. Altyapıları sizin 
anlattığınız şekilde çok sağlam
olduğu için bugün Messi, 
Cristiano Ronaldo birer dünya
yıldızı değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. Şöyle bir örnek
vereyim. Türk antrenörü takımı
sahaya çıkarken, “Hadi çocuklar
kazanın göreyim sizi” der… Bir
Avrupalıdan “Kazanın” cümlesini
çok az duyarsınız. Herkesin kendi
mevkiinde çok iyi oynamasını

Türk futbolcusunun kızgın 
olmasını istemiyoruz artık. 
Türk futbolcusunun iç huzuruyla
top oynayan, toptan başka hiçbir
düşüncesi olmayan, iyi bir insan
olmayı hedef koymuş bir 
federasyonun altında, 
iyi bir vatandaş olmayı, 
mutlu bir birey olmayı hedef 
koymuş bir federasyonun
içerisinde insan 
yetiştirmeye çalışıyoruz. 
Bunu yapacak insanları 
yetiştirmeye çalışıyoruz.

““
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tembihler. Performans baskısı
çocukla çelişen bir olgudur.
Yani çok erken bir yaşta çok
büyük bir performans baskı-
sıyla karşılaşan çocuklara
bunu nasıl sevk ve idare ede-
ceklerine ait beceriler kazan-
dırmanız gerekiyor. Futbolun
kendi temel becerilerinin 
yanı sıra zihinsel direnci 
yapılandıracak, doğru, 
tehditkâr olmayan mutlu 
bir ortamı inşa etmek zorun-
dasınız. Bu çok önemlidir.
Esen kelimesi ondan seçildi,
mutlu ve tehdit içermeyen
spor ortamları hedefliyoruz.
Sizi destekleyen bir şey söy-
lemek istiyorum. Antalya’da
bir U15 turnuvasına gitmiş-
tim. Maçları izlerken İrlanda
Millî Takımı’nın hocasının
saha kenarında oyuncularına
mevkilerine göre kendilerini
destekleyen cümleler 
kullandığını fark ettim… 
Bu çok önemli bir şeydir. Biz
kocaman bir ekmeği alıyoruz.
3 yaşında çocuğa yedirirken
lokma haline getiriyoruz. 
10 yaşında bir çocuğa verirken
dilim halinde veriyoruz. 
Bilgileri de performansı da 
çocuğun boyutuna göre indir-
memiz gerekiyor. Çocuk ko-
ruma, futbolun performans
gerçeğiyle bir çocuğun çocuk
olma hakkının tam ortasında
durur… O sağlıklı performansı
doğru zamanda alabileceğiniz
doğru çocuğu kurmak için
doğru ortamı hazırlar. Çocu-
ğun içinde olduğu aile, kulüp
ve kendi üçgeni içerisinde
bütün bu olguların ilk önce
önleyici çalışmalarını, bilahare
koruyucu çalışmalarını yap-
mak gerekir. Herkes bizim bir
şeylere müdahale ettiğimizi
düşünüyor. Biz müdahale
etmek zorunda kalırsak mü-
dahale ederiz. Hem de dibine
kadar! Ama bizim bunu önce
önlememiz gerekiyor. Kesin

olan tek bir şey var. Bir çocuk
hasar görmediyse baştan 
onu zarardan korudunuz 
demektir. Onu doğru inşa
edebilirsiniz. Biz bir şeyleri
önce önlemeliyiz. Ama 
önleyemediğimiz noktada 
dibine kadar müdahale 
ederim. Ancak esas amaç bu
değildir. Bu arada sadece 
çocuğu korumayız. Çocuğa
hizmet verecek, yardım 
edecek, iyilik yapmak isteyen
herkesi de güçlendiririz. İyi 
niyetlerin tükenmesine izin
vermeyiz. Örneğin bir antre-
nör diyor ki, “Duşlarımızda
perde yok. Bunu defalarca
söyledim.” Burada bir iyi niyet
var. Hoca ona emanet edilmiş
çocuğun her türlü hakkını ko-
rumak istiyor. Dinlenilmiyorsa
o zaman “Çocuk Koruma” bu
hocayla işbirliği yapar. 
Bunlara kadar gideriz. 
Yani buradaki departman,
Ağrı’da ya da Edirne’de bulu-
nan bir teknik adamla bile 
işbirliği içerisinde olacak?
Kesinlikle… Bugüne kadar ba-
şarımız tamamen antrenörle-
rin bize verdiği güçten. Onların
hakkının yenmesini istemiyo-
rum. Başarılı olduysak çocuk-
larımızı çok seven fedakâr
antrenörlerimiz sayesinde
olduk. İstismar ve antrenör
kelimesinin yan yana getiril-
mesi beni çok üzüyor. Hayatını
insan yetiştirmeye adayan
yüzbinlerce antrenör var.
Yine de istismar var hocam…
Her zaman var… Onları ayıkla-
mak bizim ve onların işi…
Bunu her zaman söylüyorum.
Benim tek başıma gücüm 
yeterli değil. Fatih Terim’in de
yetmez. İlk önce o bilginin bize
akışı lâzım. 
Dört yıla yakın süredir bu 
çalışmalarınız bir yere geldi.
Şu an kurulan departmanın
adı nedir? 
Süper… Harika bir yere geldi-

niz. Esenlik ve Çocuk Koruma…
Esen kelimesini çok severim. Ço-
cuğa yakışır. “Esen bir çocuk” de-
diğiniz zaman çok kaygısız bir
çocuktan bahsederiz ki her çocuk
kaygısız olmalı. Futbol oynamak
için sanki acı çekilmesi gerekir,
fedakârlık edilmesi gerekir, katla-
nılması gerekir, ancak böyle fut-
bolcu yetişir gibi Türkiye’de bir
saplantı vardı. Bunu değiştirdiği-
mizi düşünüyorum çok şükür.  
Burada “Ekonomik nedenlerden
ötürü” bahanesi devreye girmi-
yor mu? 6-12 yaş arasındaki 
çocukların çoğu idmana gide-
miyor, malzeme alamıyor. 
Çoğu futbolcu da böyledir.
Türkiye’de evet ekonomik
zorluğu olan çocuklar futbola
devam edebilmek için bir 
zorluk yaşıyor. Ama bunun
dışında ekstra zorluklar da
var. Zaten hayat zor. Mesela
bir çocuk tanıyorum. Ablası
beyin kanseriydi. Ailesi zor
durumdaydı. Çocuk yürü-
yerek idman sahasına geli-
yor. Okuldan geliyor. 
Aç çıkıyor. Belki kahvaltı
etmeden geliyor. İdman
yapıyor. Yine yürüyerek
eve gidiyor. Senelerce
böyle devam etmiş. Futbol
aslında bunun tetikleyicisi

değil.  Durum bu! Çocuğun haya-
tını daha da zorlaştıracak başka
etkenler de oluyor. Problem de
burada başlıyor. Problem maddi
yetersizlik değil. Buna rağmen
onu görmezden gelen bir antre-
nör, ona “Sporu bırak tembel”

diyen bir öğretmen ve ondan Arda
olmasını bekleyen, maddiyat bek-
leyen bir aile varsa işte esas prob-
lem bu! Bunu örneklerle açabiliriz.
Hocanın yanlış davranması, 
bağırması, çağırması ya da evdeki
huzursuz ortam… Onun perfor-
mansının neden düştüğünü bil-
meden, neden aç geldiğini, aç
olduğunu bilse bile umursama-

dan, banyodaki fiziki koşullarını
sağlamadan, ona, “Senin per-

formansın düştü. Geçen se-
neki gibi değilsin. Seni bu

takımdan çıkarıyorum”
diye 7 senelik oyuncusu-

nun gözünün yaşına
bakmadan, hikâye-

sini bilmeden, onu
tanımadan… 

Futbolda ya-
şananlar

aslında

Bütün kulüplerden çocuk koruma
temsilcisi saptamalarını 
isteyeceğiz. Bu olmak zorunda.
Bunu kendileri seçecek. Biz
seçmeyeceğiz. Bu kişinin bir 
yaptırım gücü yok ama icraat
zorunluluğu var. Bizim 
formlarımızı, bilgilerimizi 
güncellememiz için, doğru 
anlayışın yerleşebilmesi için orada
bizim eğiteceğimiz bir kişi o
kulübün içerisinde çocuk adına
sözcülük edecek.

““

Bu sene içerisinde velileri 
e-öğrenme ile eğiteceğiz.
Bütün velilere, “Kenar çizgisi
ve olumlu sporcu velisi olmak”
konusunda ders vereceğiz.
Sporcu olma konusunda nasıl
bir rol üstlenmeleriyle ilgili
yönlendirmeye ihtiyaçları var.
Çocuğa veli de hasar verebilir.
Veli baskısından hasar 
görebilir çocuk. O noktada
velilerin güçlendirilmesi, 
bilinçlendirilmesi gerekir.

““
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futbolun dışındaki sebepler.
Çocuk için baktığınız zaman 
hepimizin maddi zorlukları var.
Veya maddi durumu iyi bir çocuğu
şanslı diye görmemiz de büyük
bir yanlış. Çünkü bazen öyle bir
fakir ailenin çocuğudur bu… 
Annesi, “Evladım sana kurban
olurum” der, ona çorba verir. 
Ama aynı zamanda daha varlıklı
bir çocuk eve gider, aç yatar, iki
gün annesini görmez. Çocuğun
şansını kendi kriterlerimizle de-
ğerlendirmemeliyiz. Biz maddiyatı
çok önemli bir şans ya da şans-
sızlık olarak görüyoruz ilişkileri-
mizde. Sizi temin ederim ki, bir
çocuğun en büyük şansı onu 
çok seven annesi-babası ve onu
seven dostlarıyla güvende, so-
kakta tok oynamasıdır. Bundan
daha fazlası hiçbir çocuk için çok
gerekli değildir. Bir çocuğun bun-
dan fazlasına sahip olması, onu
bizim gözümüzde şanslı yapabilir
ama kendisini çok seven annesi-
babası ve dostları yoksa, o çocuk
diğerlerinden daha yoksuldur. 
Biz erişkin kafamızla yoksulluğu
çok farklı yorumluyoruz. Tüm
kalbimle söylüyorum. Kırılması
gereken en önemli ön yargılardan
birisi budur. Gerçekten futbol sa-
dece parasızsın diye seçilen bir
dal ise bu futbola bir hakaret değil
mi? Yani futbol sadece futbol 
aşkından seçilemez mi? Sadece
çaresizsin, fakirsin onun için fut-
bolcu olmalısın demek ne kadar
doğru? Bu durumda Avrupa’dan
futbolcu çıkmamalıdır. 
Çalışmalarınızda bundan sonraki
hedefleriniz neler?
Ben önce geldiğimiz noktayı söy-
leyeyim. Geldiğimiz nokta şu; biz
artık hangi kuralların, standartla-
rın konması gerektiğini teşhis
ettik. Kendi davranış standartla-
rımızı çıkardık ki, bu çok önemli-
dir. Uzmanlar bunu incelediği
zaman görecek; dünyada örneği
olmayan çok önemli standartlar
var. Örneğin deneme süreçleri.
Deneme süreçlerinde Türk fut-

bolcusunun hasar aldığını gördük.
Yani bir takıma denenmeye gidi-
yor örneğin. Lisans çıkarmaya 
15 gün var. 15 gün boyunca çocuk
piyon gibi… Bir gün önce çağrılıyor
çocuk; “Seni alacaktık ama 
olmadı” deniyor. Çocuğun zaten
bir sonraki takımı bulma gibi bir
şansı yok. Bir sezonu boş geçiri-
yor. Başka bir takıma başvurduğu
zaman, “Sen bir sezon oynama-
mışsın. Bizim için oynayan
oyuncu önemli” diyorlar. Her
sporcunun, her antrenörün, her
insanın hakları vardır. Bu hakka
saygı duymadığınız zaman mut-
suz ve daha da beteri kızgın in-
sanlar oluruz. Türk futbolcusunun
kızgın olmasını istemiyoruz artık.
Türk futbolcusunun iç huzuruyla
top oynayan, toptan başka hiçbir
düşüncesi olmayan, iyi bir insan
olmayı hedef koymuş bir federas-
yonun altında, iyi bir vatandaş ol-
mayı, mutlu bir birey olmayı hedef
koymuş bir federasyonun içeri-
sinde insan yetiştirmeye çalışıyo-
ruz. Bunu yapacak insanları
yetiştirmeye çalışıyoruz. İdeal
olarak onların böyle olma-
sını umuyoruz. Böyle
olursa çok mutlu olaca-
ğız. Çok iyi futbolcular
yetişecek. Yetişen
futbolcularda deği-
şik bir mizaç gö-

receksiniz inşallah. Ama olma-
yanlar da çok sağlıklı bir birey
olacak. Olimpiyatların yapmış ol-
duğu araştırma şunu gösteriyor;
spor hayatını mutlu geçirmiş in-
sanlar sporcu olmasa dahi bir şe-
kilde spora olumlu olarak geri
dönüyor. Sponsor olur, yönetici
olur, sizin gibi iletişimci olur, ga-
zeteci olur. Hiçbir şey olamadı mı?
O zaman iyi bir sporsever olur.
Dolayısıyla böyle bir
hedef koyduk. El-
bette hatalarımız
ve eksiklerimiz
olacak. İcraat
yaptığınız

yerde her zaman eksiğiniz olabilir
ama onları düzeltebilmek için
içten çalışıyoruz. Şu anda futbol
kulüplerine servis edilmek için
herkesi güçlendiren - ki bu çok
önemli- davranış standartları
yolluyoruz. Oyuncular; oyuncula-
rın soyunma odasına konacak
afişler… Bir bireyle olan iletişimi,
futbola olan saygılarını ve hocala-
rıyla olan iletişiminde çeşitli stan-
dartları öne çıkardık. İlkeli
futbolcuların yetişeceği ilkeli 
ortamlar hedefliyoruz. İlkenin ol-

duğu yerde kırık kalpler olmaz.
Aynı zamanda futbol arena-

sında çalışan herkesi kapsa-
yan bir davranış standardı

getirdik. Neden? Çünkü
sadece hocalarımıza bunu
yüklemek haksızlık
olurdu. Onları destekle-
yecek bir ortam bula-
mazlarsa yorgun

savaşçı olurlar. 

O ortamı oluşturacak davranış
standartları getirdik. Epey de
kapsamlı aslında antrenörler için
koyduğumuz… Çünkü onlara 
haksızlık edilmiş. Doğru ve yanlışı
anlatmazsanız kimse hiçbir 
şeyden sorumlu değil. Çok daha
önemlisi sevgili Fatih Hocamızın
ağzından önemli bir Çocuk Ko-
ruma Beyanı yapılıyor. Ülkemiz
için tarihi bir şeydir.  İnsan ve
Çocuk Hakları Beyannamesi 
dünyada nasıl bir etkiyse, sporda
Çocuk Koruma Beyanı böyle bir
etkiye sahiptir. Yeni bir vizyonu,
yeni bir bakış açısının beyanını
veriyor ve de ona uymak isteyen
insanlara aslında sırt verdiğini
söylüyor. 
Bahsettiğiniz davranış standart-
larını Türkiye’deki tüm kulüplere
nasıl anlatacaksınız? 
Şimdi şöyle; orada bir nüans var.
İlk önce üstlerden başlayıp aşa-
ğıya kadar ineceğiz. Şu anda Geli-
şim Ligleri’nde yer alan kulüplerin
hepsine, “Çocuk Koruma Bölümü
kurun” dedik. Onların gideceği bir
adres yoktu. “Üniversitelere
gidin” dedik. Hâlbuki biz üniversi-
telerin ilgili bölümlerinde “Çocuk
Koruma Bölümü” olmadığını bili-
yorduk. İstanbul Üniversitesi’ne
bir şablon hazırladık. Üniversite-
lere gitti kulüpler. Üniversiteler
bizi aradı. Dediler ki, “Bizden eği-
tim istiyorlar, sizde bir KİP var
mı?” Biz de dedik ki, “İstanbul
Üniversitesi’nde var. Oradan 
alabilirsiniz.” Ve bir anda Tür-
kiye’deki çoğu üniversitemizin
BESYO bölümünde “Çocuk Ko-
ruma Bölümü” kuruldu. Şimdi bu
çok büyük bir etken. Bu bile ye-
terli bu federasyonun başarısını
göstermeye. Çok olağanüstü bir
adım. Bir vizyon değişimi getiri-
yor. Çocuk Koruma Programı’nın
en önemli özelliklerden birisi de
çocukla çalışacak olan insanların
çocuksever olanlarını tercih et-
menizi sağlar. İstismara eğilimli
insanları da saf dışı bırakır. Bunun
için işe başvuru süreçlerinin dü-

zenlenmesi, standart getirilmesi
gerekiyordu. Getirdik. Hatta veliyi
kontrol etmek için velinin davra-
nış standartlarını belirledik. Ve de
sezon başlarında veli ile toplantı
yapacaksanız hangi konuları
gündeme getirmeniz lâzım, neleri
konuşmanız lâzım, bunlar için
kaynakları ve hangi konuların 
verileceğini belirledik. Teşekkür
mektuplarına kadar yazdık ve
verdik. Herkesin çok rahat kulla-
nabileceği, çok basit bir kılavuz
çıkartıyoruz. Bu da yılbaşından
sonra çıkacak. Bu standartla 
beraber kız takımlarını ele aldık.
Oyuncularımızı, velilerimizi, 
dopingi ele aldık. Uyuşturucuyla
ilgili eğitimin nasıl verilmesi 
gerektiği konusunda örnekler
verdik. Kimlerden yardım alabile-
ceklerini söyledik. İşe alım süreç-
lerinin düzenlenmesini söyledik.
Kulübün kendi Çocuk Koruma
Beyanı’nı yapabilmesi için 
şablonlar verdik.  Yani futbol 
kulüpleri şu noktadan itibaren
kurumsallaşmak isterse; TFF 
onlara her türlü standardı veriyor.
Bu arada bütün kulüplerden
çocuk koruma temsilcisi sapta-
malarını isteyeceğiz. Bu olmak
zorunda. Bunu kendileri seçecek.
Biz seçmeyeceğiz. Bu kişinin bir
yaptırım gücü yok ama icraat zo-
runluluğu var. Bizim formlarımızı,
bilgilerimizi güncellememiz için,
doğru anlayışın yerleşebilmesi
için orada bizim eğiteceğimiz bir
kişi o kulübün içerisinde çocuk
adına sözcülük edecek. Çünkü
performans ile çocuk çıkarlarının
buluştuğu noktadayız. O zaman
kulüp performans talep ederken
bunun çocuğa ne kadar uygun 
olduğunu saptayacak yetkili bir
kişinin olması gerekir. O kişi ne
yapıyor? Bir karar mı alınması 
gerekiyor mesela. O kişi diyor ki
“Hayır uygun değil.” Çünkü me-
sela “Cuma günü sınav günü. Salı
günü müsait” demesi lazım… Bu
gibi konularda sözcülük yapacak.
Bunları çocuk adına bir yetişkinin



söylemesi lâzım. Birisinin çocuk
penceresinden bakıyor olması
gerekir. Bizimle iletişimden 
sorumlu olacak bu kişi. 
Bu yapıyı oluştururken örnek 
aldığımız bir ülke ya da ülkeler
var mı? 
Futbol anlamında değil ama
çocuk koruma anlamında birçok
ülkeye baktım. Beğendiğim ve
beğenmediğim ülkeler oldu. Be-
ğenmediğim ülkeleri beğenmeme
sebebim bize uymaması! Avus-
tralya’yı çok beğeniyorum. Müthiş
bir ülke. Bilgiyi işleme konusun-
daki çok yönlülüklerini beğeniyo-
rum. Futboldan yana bakış açısı
benim için çok önemli bir durum.
İrlanda’yı, İngiltere’den daha çok
beğeniyorum. İrlandalılar yapı
olarak da bize daha yakın insan-
lar. Amerika’yı da çok beğeniyo-
rum. Eğer Amerika’dan bir şey
alacaksak, önce şuna bakmalıyız.
Amerika çok kültürlü, yani çok
göç alan bir ülke olduğu için ku-
rallarını kültür körü ve din körü
olarak koyar. Bu açıdan önemlidir.
Biliyorsunuz ki çocuk istismarını
ilk tanımlayan ülkedir. Ayrıca 
Kanada bu konuda yenilikçi ve
araştırmaya dayalı bir sistemi 
örnekliyor. Özetle örnek aldıkları-
mız var. Ama örnek almak iste-
mediklerimiz de var. Hepsinin bir
karmasını yapıp, kendimizinkini

yapacak kadar muktediriz. 
“Çocuk Koruma” deyince 
hepimizin aklına “istismar, cinsel
suç” gibi kötü şeyler geliyor. 
Bu önyargıyı kırabilmek için 
çok iyi anlatmak gerekir. 
İşte biz aynen böyle bir eğitim 
veriyoruz. Eğitimlerden çıkanlar
da bizim yanımıza gelir. Ben hep
şunu söylüyorum. Biz aileyiz, so-
runlarımızı kendi aramızda halle-
deriz. İyi niyet yoksa dibine kadar
da gideriz. Yeter ki, bir çocuğun
zarar gördüğüne inanalım. Bizim
yapmak istediğimiz şey için Fut-
bol Disiplin Talimatları da aslında
yeterlidir. Kaldı ki Futbol Gelişim
Direktörlüğü’nde lisanslar gün-
cellenir. Çocuğa zarar verecek bir
kişinin buradan geçmesine izin
vermeyiz. Bunu gerekirse de ya-
parız. Ancak asıl amacımız ceza
vermek değildir. Tam aksine ho-
caları güçlendirmek, çocuğa iyi
niyetle hizmet vermek isteyen in-
sanlara hizmet edecek bir birimiz.
Çocuk koruma olarak kendimizi
sıkça antrenörü korurken bulu-
yoruz. Çünkü Türk futbol camia-
sında birisi bana diyor ki, birisi
diğerine tokat atmış. Bizim var
olan bir durumu yorumlamamızla
ilmi gerçeği farklıdır. Hiç ummadı-
ğınız bir şey istismar çıkabilir. İs-
tismar olduğuna kesin inandığınız
bir şey istismar olmayabilir. İstis-

mar tekrar isteyen bir durumdur.
Tekrarı gerekir. Çocuğa hasar
vermiş olması gerekir, bir yetiş-
kin tarafından çocuğa uygulan-
mış olması gerekir. Cebir, hile,
tehdit, yetki ve bu unsurların ol-
ması gerekir. Bu kadar teknik bir
konuda herkes istismardan bah-
sediyor. Elbette spor camiasında
istismar var. Türkiye’de çocuğun
fiziksel şiddet görmesi ve çocuğa
bağırılıyor olması kabul gören bir
şey. Yadırgamıyoruz. Ama cinsel-
lik yanlış olarak kabul edildiği için
cinsel istismar vakaları Türk 
toplumunda daha çok konuşulur.
Hâlbuki yüzdeye vursak; duygu-
sal istismar daha fazladır. 
Eklemek istedikleriniz var mı? 
Şunu ekleyebiliriz. Bu sene içeri-
sinde velileri e-öğrenme ile 
eğiteceğiz. Bütün velilere, “Kenar
çizgisi ve olumlu sporcu velisi
olmak” konusunda ders verece-
ğiz. Sporcu olma konusunda nasıl
bir rol üstlenmeleriyle ilgili yön-
lendirmeye ihtiyaçları var. Çocuğa
veli de hasar verebilir. Veli baskı-
sından hasar görebilir çocuk. O
noktada velilerin güçlendirilmesi,
bilinçlendirilmesi gerekir. 
E-öğrenme ile yapacağız bunu. 
3-4 hafta yapacağız. 2017 içeri-
sinde olacak. Şikâyetlerle ilgili 
konuşayım. En fazla şikâyetler
antrenörlerden geliyor. Yapması
gerekenleri yapıyorlar. Kendi
mesleğine yakışmayan insanları
dışarı çıkartmak için uğraş veri-
yorlar. Bu şikâyetlerle ilgili bu-
güne dek çok büyük bir yol aldık.
Çok zordur şikâyetin akışı. Eğer
şikâyet edeceğiniz tuzsa ve tuz
bozuksa ne yapacaksınız? Çocuk
korumanın bir görevi bu şikâyet-
lerinin yerini doğru bir şekilde
bulmasıdır. Bu açıdan yeni hatla-
rımız açıldı. Gelen afişlerin üze-
rinde iletişim bilgileri yer alacak.
Tüm antrenörlerimize saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.  Futbol
aşkından ödün vermedikleri için
oyuncularımızı da içtenlikle kut-
luyorum.
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Zidane ve Ronaldo
“Büyük futbolcudan iyi teknik
adam olmaz” diye nahoş bir gele-
nek vardır. Elbette klişeyi kıran
isimler oldu ama belki de hiçbiri 
Zinedine Zidane kadar bu yeni ce-
kete uyum sağlamayı başaramadı.
Görev yaptığı bir yılda Şampiyonlar
Ligi, Avrupa Süper Kupa ve Kıtala-
rarası Kupa’da zafere yürüdü Zi-
dane. Üstelik La Liga’da da yeni yıla
azımsanmayacak bir puan farkıyla
ve namağlup girmeyi bildi. Yıldız
oyuncular teknik adam olduğunda
takımdaki her oyuncudan kendi
futbolculuğunda sahip olduğu 
donanımı görmek ister. Halbuki 
bu bir yetenek meselesidir ve 
mükemmel bir öğretmen olamadığı
takdirde sabırsızlık uyumsuzluğu
doğurur. Ne var ki Zidane, Real
Madrid’in başına geçtiğinde kendi
ayarına gayet yakın bir oyuncu
grubu buldu. Onların başını çeken
Cristiano Ronaldo da 31 yaşına gel-
mesine rağmen formundan bir şey
kaybetmedi. Zidane, vücudunun
Ronaldo’ya ihanet edişini ertelemek
adına  onu kanatta olduğu kadar
forvette de kullandı ve Portekizli,
dördüncü kez Altın Top’a uzandı.

Sevilla ve Monchi
UEFA Avrupa Ligi’ni yakından takip
edenler 2017 yılında yeni bir 
şampiyona sahip olacağı için biraz
heyecanlı olabilir. Zira kupayı üç se-

zondur evine götüren Sevilla, Şam-
piyonlar Ligi’nde ikinci tura çıkmayı
başardı ve Avrupa Ligi’nde zafere
ulaşma şansını kaybetti! Yıllardır
elit seviyeyi zorlayan fakat sınıfta
kalıp kendini bu kupayla teselli
eden Sevilla, adımlarını fazlasıyla
sağlam attı. Bu başarının mimarı ise
2016’da iyice adını duyuran sportif
direktör Monchi’den başkası de-
ğildi. Görev yaptığı 15 yıl boyunca
Dani Alves, Adriano, Rakitic, Bap-
tista ve Bacca gibilerine sadece 25
milyon euro harcayıp aynı isimler-
den 170 milyon euro gelir elde etti
Monchi. Ayrıca Sergio Ramos, Jesus
Navas, Alberto Moreno ve Reyes’i
altyapıdan yetiştirip 100 milyon 

eurodan fazla tutara satmayı bildi.
Yani hem dünya genelinde gözlem-
cilik hem de özkaynak konusunda
parmakla gösterilir oldu. Önde
gelen Avrupa kulüpleri Monchi’ye
daha fazla kayıtsız kalamadı. 
Yaz mevsiminde taliplisi çok oldu
ancak geçtiğimiz ay Roma ile 
anlaştı Monchi. 

Şaşırtanlar
Sevilla ve Monchi’nin başarıları
artık kimseyi şaşırtmaz hale geldi.
Yine de onların yerini 2016’da 
fazlasıyla dolduranlar oldu. Önce
Ranieri’nin öncülüğünde Leicester
City’nin Premier Lig şampiyonu
oluşuna şahit olduk. Kelimelere
dökmesi bile fazladan maharet ge-

rektiren bir başarı hikâyesiydi bu;
insan hayatında belki de bir-iki kez
şahit olunabilecek türdendi. Futbol
sürprizleri EURO 2016’da da devam
etti. Aynı grupta yer alan ve ilk
maçta karşılaşan İzlanda ile Porte-
kiz’den ilkinin çeyrek final göreceği,
ikincisinin de şampiyon olacağı
kimsenin aklına gelmemişti. 
İzlanda gayet derli toplu oynama-
sına rağmen takım kalitesi bazında
üst tura çıkmak bile büyük başa-
rıydı. Portekiz ise neredeyse hiçbir
maçında izleyene tat veremedi. 
Öyle ki, yarı finalde Galler’e rakip
olana dek hiçbir 90 dakikayı galip
bitiremedi. Yine de güvelerin istila
ettiği final maçının ardından kupa
Ronaldo’nun ellerinde yükseldi.

Reaktif futbol
2016’da bizi şaşırtan üç ekibin ortak
noktası, topa sahip olmaktan ziyade
organize biçimde savunma yapıp

Çıkış yapanlar
Elbette Pogba’ya verilen 105 milyon
euronun bir anlamı vardı. Genç yaşı
itibariyle yüksek bir potansiyel taşı-
yan Fransız oyuncu, 2015’te yakala-
dığı yükselişi 2016’da vites artırarak
devam ettirmişti. Yine de tamamı
transfer yapmasa bile onunla benzer
çıkışı yakalayan başka isimler de 
yok değildi. Leicester’a gerçekdışı bir
sezon yaşatan Jamie Vardy ve Kante,
Pogba’nınkinden bile daha ciddi bir
sıçrayış yapmıştı. Hele ki birkaç yıl
önce fabrikada işçilik yapan ve 
profesyonel olarak kısa süredir 
top koşturan Vardy belki de yılın 
adamıydı. Öte yandan Griezmann da
yükselişini önce Atletico Madrid’le
Şampiyonlar Ligi, ardından Fransa ile
EURO 2016 finali oynayarak sürdürü-
yor ve Ballon d’Or adına son üçe kalı-
yordu. Millî takımda onunla yan yana
oynayan Payet ise özellikle serbest
vuruşları ile West Ham taraftarına
güzel anlar yaşatıyordu. 

Gerek ülke gerekse dünya olarak hatırlamak istemeyeceğimiz bir yılı geride bıraktık. 
Hamurunda eğlence bulunan bir oyun olarak futbolda bile Chapecoense ile acıyı derinden 
hissettik. Yine de 2016 yılında futbol mutfağı sadece kötü tatlar bırakmadı damağımızda. 

İşte transferlerden Zidane’a, Sevilla’dan Leicester’a, genç Almanlardan Nice’e dek 
geçtiğimiz yılda iz bırakan 10 unsur…

Geçen Yılın Ardından

Transfer balonu
Aslında 2016’nın transfer rekor-
larına gebe olduğu henüz yılın
başlarından belliydi. Önce ül-
kede futbolu geliştirmek adına
kolları sıvayan ve bu amaç 
uğruna ciddi yatırımlar teşvik
eden Çin hükümetinin rüzgâ-
rıyla tüm Avrupa transfer piya-
sası sallandı. Üstelik hedefte
artık sadece yaşını almış isim-
ler yoktu. Alex Teixeira gibi
Premier Lig ekiplerinin rada-
rında olan 26 yaşındaki bir
genci tam 50 milyon euro öde-
yerek iknâ edebiliyordu Çinliler.
Jackson Martinez, Ramires ve
Gervinho gibileri de bu modaya
uyuyordu üstelik. Uzakdoğu
rüzgârının yarattığı etki henüz
manşetlerden inmemişken bu
kez Premier Lig’in yeni yayın
anlaşması netleşti. Tam yüzde
71’lik bir artışla üç yıl için 5.1
milyon sterline ulaşan bedel
yeni bir rekordu. Üstelik 3 mil-
yon sterlin civarındaki deniza-
şırı satışlar da bu tutarın
üstüne eklenecekti. Hâl böyle
olunca transfer piyasasında yaz
mevsimi sıcak geçti. Higuain’in
90 milyon euro ve Pogba’nın
105 milyon euro karşılığında sı-
rasıyla Juventus ve Manchester
United’a geçişi, yeni bir stan-
dart belirlemiş oldu. Artık kal-
burüstü bir oyuncunun fiyatı 30
milyon eurodan başlayacaktı.

Mustafa Akkaya

Bir 2016 masalı 
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alarak top koşturmaya alışmış PSG,
genç oyuncu yetiştirmeyi ilke 
edinen rakiplerinin gölgesinde 
kalmaya başladı. Özellikle de Lucien
Favre’ın başka bir seviyeye çektiği
Nice, Ben Arfa’dan sonra Balotelli’yi
de hizaya getiren havasıyla şimdi-
den herkesi mest etmiş durumda.
Kısacası Fransa Ligi, bir süredir öz-
lenen rekabeti tekrar canlandırmış
halde yeni yıla giriyor.

Genç Almanlar
Ligue 1’de olduğu gibi Bundesliga da
genç oyuncu yetiştiren kulüplerle
ön plana çıkıyor. Hatta bunu ülke
çapında yaptıklarını söylemek
mümkün. Ancak Almanlar aynı 
zamanda genç ve başarılı teknik
adamlar yetiştirerek herkesten
farklı konumda olmayı biliyor. 
2016 yılının Tomas Tuchel için gayet
güzel geçeceği tahmin edilebilirdi.
Fakat hiç kimse Hoffenheim’in 
başına Şubat ayında 28 yaşında bir
antrenörün geçip takımı küme 
düşmekten kurtaracağını ve yeni
sezonda ilk dördü zorlayacağını
tahmin edemezdi. Yaşıtlarının Foot-
ball Manager oynarken yaptıklarını
gerçeğe dönüştüren Julian Nagels-
mann yıllar sonra 2016’yı mutlaka

güzel yâd edecek. Öte yandan lige
yeni yükselen RB Leipzig’i bekle-
nenden çok daha kısa sürede 
şampiyonluk yarışına sokan Ralph
Hasenhüttl de 2017’de yeni bir 
Leicester hikâyesi yazmaya 
çalışacak. Kısacası Jürgen Klopp’un
ayrılışı sonrası Almanlar hiç genç ve
yetenekli teknik adam sıkıntısı 
yaşamayacakmış gibi görünüyor.

Chapecoense
“Keşke hiç yaşanmasaydı” dediği-
miz sayısız olay meydana geldi
2016’da. Patlamalar, ölümler, savaş-
lar… Kötülüklerle anılacak bir yılı
geride bırakmak üzereyken futbol
dünyası da acı dolu bir kaza ile 
tablodaki siyahı bir kat daha 
koyulaştırdı. O uçak düşene dek
adını buralarda çok az kişinin bildiği
Chapecoense, tüm dünyada 
futbolseverlerin adeta ikinci takımı
haline geldi. Birçok ülkede toplum-
sal ayrışmaların ve kutuplaşmala-
rın yaşanmaya başladığı, savaşların
baş gösterdiği bir yılda ilk kez tüm
dünya halkları bir olay üzerinde
aynı acıyı bu denli yoğun şekilde
hissetti. Futbolu sevsin ya da 
sevmesin, Chapecoense’ye üzülen
herkes o birliktelik ve aidiyet 
duygusunu tekrar hatırladı belki de.
Renklerin yavaş yavaş solduğu 
ve her gün daha kötü haberlerin
alındığı bir döneme girerken 
Chapecoense’nin talihsiz kazası, 
en azından aynı dünyada aynı acıyı
hissedebilerek yaşayabileceğimizi
bize hatırlattı. Ümit edelim ki 
bundan daha umutlu günleri 
yaşatan bir 2017 olsun…
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rakibi ani hücumlarla vurmaya
odaklanan bir taktiğe sahip oluşla-
rıydı. Onların yanına EURO 2016’da
pek de kimsenin beklemediği halde
çeyrek finale çıkan Conte’nin İtalya-
sını ve Şampiyonlar Ligi finaline iki
yıl aradan sonra tekrar yükselen 
Simeone’nin Atletico’sunu da 
ekleyebiliriz. Jürgen Klopp’un da 
Liverpool’un üstündeki ölü topra-
ğını attığını söylemek mümkün.
Tüm bunlar, boyundan yükseğe
zıplamak isteyen takımların
önünde verimli bir çözüm olarak
eaktif futbolun duruşuna işaret
ediyor. Bir zamanlar Jose Mou-
rinho’nun ders verircesine izlettiği
futbol anlayışını zamanla yenileyip
bugün ondan daha iyi yapan isim-
lere şahit oluyoruz. Portekizli teknik
adam ise hayal kırıklığıyla başlayan
Manchester United macerasını
2017’ye biraz daha umutla taşıyacak
gibi. Yine de onun özellikle 2000’li
yıllarda öncülük ettiği futbol anla-
yışı, iyi uygulandığında Leicester
gibi sürprizleri bize yaşatmaya
devam edecek.

Yatırımlar  Milano’ya
21. yüzyılda Serie A’nın ilk iki 
şampiyonluğu başkent Roma’ya
gitmişti. Ardından Torino ve Milano

şehirleri ipleri eline almıştı ancak
son 5 yıldır Milano da aradan çe-
kildi. Milan ve Inter’in 2011 Ma-
yıs’ında ligi ilk iki sırada bitirdiği
günler bugün çok daha uzakmış
gibi geliyor. Artık şampiyon Juven-
tus’u Napoli ve Roma zorlarken 
Milano ekipleri hâlâ eski günlerine
dönme peşinde. Geçtiğimiz yıl iki
köklü kulübün de Uzakdoğulu yatı-
rımcılar tarafından satın alınacağı
kesinleşti. Bu haber doğrultusunda
Milan henüz kasasındaki örümcek
ağlarını temizlemese bile özellikle
altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat
çekiyor. Donnarumma’nın ardından

Rugani, Locatelli ve Lapadula gibi
genç isimler bu sezon düzenli 
olarak forma giymeye başladı. Inter
ise yaz mevsiminde Joao Mario, 
Gabigol, Candreva ve Jovetic’e 100
milyon eurodan fazla para harcaya-
rak yeni bir döneme adım attı. İki
takım için de bu sezon Şampiyonlar
Ligi’ne katılım hakkı kazanmak
güzel bir başlangıç olabilir ve Milan
bu hedefe daha yakın taraf olarak
yeni yıla giriyor.

Fransa 
Paris Saint-Germain, Fransa 
şampiyonluğunu garantilediğinde
henüz Mart’ın ikinci haftası bile 
geride kalmamıştı. Başkent ekibi
adeta başlangıç seviyesinde 
playstation oynarcasına bir sezon
geçirmiş, bunu simgelercesine de
şampiyonluğunu 9-0’lık bir galibi-
yetle ilân etmişti. Ne var ki birkaç
hafta sonra Manchester City’ye 
takılıp Şampiyonlar Ligi’nden 
elenince Laurent Blanc’ın biletinin
kesileceği belli oldu. Yeni sezona
Unai Emery ile başlayan PSG, Avru-
pa’da başarı hedeflerken ligi de zora
soktu. Zira Monaco, Lyon, Rennes
ve Toulouse gibi ekiplerin yanı sıra
sürpriz lider Nice’in de yaş ortala-
ması 25’in altında kalıyordu ve PSG
direnç görüyordu. Başka bir deyişle
Ligue 1’de finansal gücü arkasına



çekiyor. Dış sahada oynadığı dokuz
maçta sadece iki puan toplayabilen
Tilkiler bunun da büyük etkisiyle
ligde 17 maçta 17 puanda kaldı ve
düşme hattının da sadece üç puan
yukarısında. İngiltere’de en son
Manchester City 1937’de şampiyon
olduktan sonra 1938’de küme
düşmüştü. Leicester eğer böyle bir
başarısızlığa imza atarsa yaklaşık
80 sene sonra böylesine bir vakayla
karşılaşılmasını sağlayacak.
Premier Lig’de son şampiyon bu
haldeyken, sezona en iddialı giriş-
leri yapan Manchester City ile
Manchester United’ın hallerinin de

beklentilerden uzak olduğunu 
söylemeden geçmemek lâzım.
Manchester’ın mavi yakası, sezona
teknik direktörlüğe Josep Guar-
diola’yı getirerek başlamıştı. Guar-
diola’nın yanı sıra İlkay Gündoğan,
John Stones, Leroy Sane, Nolito ve
Claudio Bravo gibi isimler için 150
milyon sterline yakın harcamada
bulunmuştu. Lige oynadığı ilk altı
maçı da kazanarak başlayan City,
şampiyonluğun mutlak favorisi 
olduğunu gösterir gibiydi. Fakat
sonraki beş maçtan sadece birinin
kazanılması neticesinde düşüş
başladı. Chelsea ve Leicester City
karşısında alınan peş peşe 
mağlubiyetler ise City’nin yarışta
iyice gerilemesine yol açtı.
Manchester United ise Jose 
Mourinho yönetiminde yeniden
yükselişe geçmenin hesaplarını 
yapıyordu. Paul Pogba için dünya
transfer rekorunun kırılması ve
forvet hattına yapılan Ibrahimovic
takviyesi de Kırmızı Şeytanların ne
denli iddialı olduğunu gösteren
hamlelerdi. Ancak United, City’ye
kıyasla çok daha büyük bir hayal
kırıklığı yaşamakta zira ligde şu
ana dek oynadıkları 17 maçın sa-
dece sekizini kazanabildiler ve lider
Chelsea’nin tam 13 puan gerisinde-
ler. Deplasmanda Chelsea’ye 4-0
yenildikleri maçsa herhalde United
adına sezonun en kötü anıydı.
Bu son cümlelerden de anlaşılabile-
ceği üzere Premier Lig’de yol yarı-
lanmak üzereyken keyfi en çok
yerinde olan taraf Chelsea. Onlar da
sezona önemli bir teknik direktör
transferiyle girmiş ve ipleri Antonio

Conte’ye teslim etmişti. Buna kar-
şın çok anormal sayılacak transfer-
ler de yapmamışlardı. Paris St.
Germain’den eski oyuncuları David
Luiz’i geri alırken Leicester’dan
N’Golo Kante, Marsilya’dan Michy
Batshuayi ve Fiorentina’dan Marcos
Alonso’yu renklerine bağlamışlardı.
Önceki sezonu 50 puanla 10’uncu
sırada tamamlamış bir takım için
açıkçası bu kadarının ne denli ye-
terli olacağı hayli tartışmalıydı. İlk
altı maçından 10 puan çıkartan ve
bu süre zarfında Liverpool ile Arse-
nal’e peş peşe kaybeden Chelsea,
bundan sonraysa 11 maçlık hariku-
lade bir galibiyet serisi yakalayarak
tartışmalara adeta nokta koydu.
43 puanlı lider Chelsea’nin 37 
puanla en yakın takipçisi olan 
Liverpool ise özellikle sonbahar 
aylarında çok iyi bir performans 
ortaya koydu ve bu dönemde 
oynadığı 10 maçtan 28 puan çıkardı.
Ancak Aralık ayı başında Bourne-
mouth’a deplasmanda 4-3 yenilen,
bir sonraki hafta da evinde 
West Ham’la 2-2 berabere kalan
Kırmızılar, büyük bir fırsatı tepti.
Arsenal cephesindeyse pek bir de-
ğişiklik yok gibi. Arsene Wenger’in
öğrencileri yine dördüncü sıraya 
takılıp kalmış durumda. Chelsea ile
aradaki dokuz puanlık farkı kapat-
maları da pek kolay olacağa benze-
miyor. Dahası, Arsenal’in hemen bir
puan gerisinden Tottenham, dört
puan gerisinden de Manchester
United geliyor ve bulundukları 
noktayı da koruyamazlarsa yıllar
sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi 
vizesini bile kaçırmış olabilirler.

Avrupa’nın beş büyük liginde sezonun ilk yarıları geride kalırken Fransa’da Nice’in ve Almanya’da da RB Leipzig’in sürpriz çıkışları gözden kaçmıyor. 
Öte yandan geçen yılın mucize takımı Leicester City’nin yerindeyse yeller esmekte.

Premier Lig’de 2015-2016 sezonu,
son yılların en büyük futbol muci-
zelerinden birine sahne olmuş ve
Leicester City, şampiyonluk yarı-
şında ipi göğüslemeyi başarmıştı.
Bir önceki sezon küme düşmekten
son haftalarda kurtulan takımın bir
sonraki sezon haftalar boyunca
lider götürdüğü ligi şampiyonlukla
tamamlaması ve 38 maçta sadece
üç kere yenilgi yüzü görmesi 
gerçekten de inanılacak türden bir
başarı değildi. Ancak Leicester’ın
yakaladığı bu havanın dönemlik 
bir şey olup olmadığı da aynı ölçüde
merak ediliyordu. Geçmişte de 
futbol dünyasında buna benzer
mucizevî şampiyonluklar çıkmıştı.
Yunanistan ile Danimarka’nın Av-
rupa şampiyonlukları, Verona’nın
1985’te Serie A’yı kazanması gibi…
Fakat bu takımlar, elde ettikleri 
başarının devamını getirememiş 
ve çok geçmeden, söz konusu 
şampiyonluklar öncesinde futbol
dünyasındaki yerleri neredeyse,
yeniden o noktaya gerilemişlerdi.
Leicester’ın geleceği de bu örnek-
lerdeki gibi mi olacaktı yoksa farklı
bir doğrultuda ilerlemeyi başarabi-
lecek miydi?
2016-2017 sezonunun yarısı geride
kalmak üzereyken görünen o ki
Leicester da kısa süre içerisinde
eski kimliğine bürünen takımlar-
dan olacak gibi. Sezona deplas-
manda Hull City yenilgisiyle
başlayan Tilkiler, ardından evinde

oynadığı maçlarda Arsenal’le gol-
süz berabere kalıp Swansea City’yi
yendiğinde toparlanmakta olduğu-
nun sinyallerini vermişti sanki ama
sonrasında gelen peş peşe mağlubi-
yetler, Leicester’ı her hafta biraz
daha aşağı sıralara itti. Özellikle 
Liverpool, Manchester United ve
Chelsea deplasmanlarında sırasıyla
4-1, 4-1 ve 3-0’lık skorlarla alınan
mağlubiyetler, Leicester’ın zirveyi
ele geçiren takım olmayı bırakın,

zirvedekilerle mücadele edebilen
takım olma özelliğini bile yitir-
mekte olduğunu göstermekteydi. 
10 Aralık’ta Manchester City karşı-
sında alınan 4-2’lik galibiyet, geçen
sezona dönüş adına bir nebze umut
verdiyse de ardından Bournemouth
ve Stoke City deplasmanlarından
toplamda 1 puanla dönülmesi o
umutları yeniden kırdı.
Leicester, özellikle deplasmanlarda
hiç varlık gösterememesiyle dikkat

Beş Büyük Lig Onur Erdem

Premier Lig Chelsea geri döndü
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Nice ve Leipzig burada, Leicester nerede? 



mış durumda. Yine de Nagels-
mann’ın öğrencileri 28 puanla
kendilerine beşinci sırada yer
buldu ve artık Şampiyonlar Ligi
hesapları yapıyor.

Sezon öncesinde Bayern Münih’i
zorlayabilecek tek takım olduğu
düşünülen Borussia Dortmund
ise sezonun ilk yarısı itibarıyla
düş kırıklığı yaratmış bir halde.
Yaz transfer döneminde Hum-
mels, İlkay ve Mkhitaryan gibi
önemli isimlerini kaybetmesine
karşın Götze’yi Bayern’den geri
alan ve bunun dışında da kadro-
sunu Ousmane Dembele, Emre

Mor, Schürrle, Rode ve Bartra gibi
isimlerle güçlendiren Dortmund,
buna karşın ligde inişli çıkışlı bir
görüntü çiziyor. Sezona sahasın-
daki 2-1’lik Mainz galibiyetiyle

başlayan sarı-siyahlılar, bir son-
raki haftaysa RB Leipzig deplas-
manında tek golle ilk
mağlubiyetlerini aldı. Daha sonra
üç maç üst üste kazanan Dort-
mund, Ekim ayındaysa oynadığı
dört maçta galibiyet yüzü gör-
medi ve üç kez berabere kalırken,
Leverkusen deplasmanından da
2-0’lık mağlubiyetle döndü. 19
Kasım’da Bayern Münih önünde 

1-0’lık kritik bir galibiyet alan
Dortmund, bundan sadece bir
hafta sonraysa Eintracht Frank-
furt’a deplasmanda 2-1 mağlup
olmaktan kurtulamadı. Dort-
mund, son üç maçından da bera-
berliklerle ayrılınca ilk yarıyı
lider Bayern’in 12 puan gerisinde,
altıncı tamamlayabildi.
Bundesliga’da ilk yarının dikkat
çeken diğer takımlarıysa Hertha
Berlin, Eintracht Frankfurt ve
Köln oldu. Hertha Berlin geçen
sezon da iyi sayılabilecek bir
grafik çizmiş ve ligi yedinci 
sırada tamamlamıştı. Bu sezon
üzerine koyarak ilerliyorlar ve
devre arasına da 30 puanla
üçüncü sırada girdiler. Köln ise
dokuzuncu bitirdiği geçtiğimiz
sezonun ardından bu sezon lige
iyi bir başlangıç yaptı ve uzun
süre de ilk dört içinde yer aldı.
Ancak son beş maçında dört 
beraberlik ve bir mağlubiyet
alan Köln biraz daha gerileyerek
devreyi yedinci sırada kapattı.
Eintracht Frankfurt ise geçen yıl
play-out oynayarak kümede zar
zor kalmışken, bu sezon apayrı
bir görüntü çiziyor. Geçen sezo-
nun sonlarında göreve gelip ta-
kımı kümede tutan Niko Kovac
ile iyi bir hava yakalayan Frank-
furt, 16 maçta sadece üç kez 
yenildi ve 29 puan toplayarak
dördüncü sıraya yerleşti. 
Bundesliga’da son yıllarda Al-
manya’yı Şampiyonlar Ligi’nde
temsil etmesine alışılan Lever-
kusen, Schalke, Wolfsburg ve
Möcnhengladbach’ın orta ve alt
sıralarda kalması, Dortmund’un
bile şu an altıncılıkta yer alması,
Frankfurt ve RB Leipzig gibi
daha önce hiç Şampiyonlar 
Ligi’ne katılmamış ve bu sezon
şu ana dek iyi bir grafik 
çizmekte olan takımlara bir hayli
umut vermekte.

Bayern Münih’in Bundesliga’da
kurduğu hâkimiyet, kolay kolay
son bulacağa benzemiyor. Dört
sezondur şampiyon olan Bayern,
bu sezon da bu sayıyı beşe çı-
kartma konusunda hayli kararlı
görünüyor. Josep Guardiola’nın
Manchester City’ye gitmesi 
sonrasında teknik direktörlüğe
Carlo Ancelotti’yi getiren Bayern,
önceki senelerdeki kadar rakip-
lerini ezen bir görüntü çizmese de
zirveyi kimselere kaptırmadı.
Lige ilk beş maçını da kazanarak
giren Bayern, sonrasında evinde
Köln’le 1-1, deplasmanda da Ein-
tracht Frankfurt’la 2-2 berabere
kaldı. Devamında iki maç daha
kazanan Bayern, ardından önce
evinde Hoffenheim ile berabere
kaldı ve sonra da deplasmanda
Dortmund’a tek golle boyun eğdi.
Bu dönemde özellikle Ancelotti
de ciddi ciddi sorgulanır hale gel-
mişti. Bayern cephesinde zaten
Heynckes sonrası Guardiola bile
pek dillendirilmese de hafif bir
memnuniyetsizlik yaratmışken
Ancelotti’nin böyle peş peşe ters
sonuçlar alması Bavyeralıların
tadını hepten kaçırabilirdi. Ancak
Dortmund yenilgisi sonrasında
kendine gelen Bayern, beş maç
daha üst üste kazanarak ligin ilk
yarısını, en yakın takipçisi RB Le-
ipzig’in üç puan önünde kapattı.
Bundesliga’da sezonun ilk yarısı-
nın yıldızı hiç kuşku yok ki, az
önce de bahsi geçen RB Leip-
zig’di. Kısa tarihinde ilk kez 
Bundesliga’da boy gösteren RB
Leipzig, 14’üncü haftaya kadar
yenilgi dahi görmediği ligde ikinci
sıraya yerleşerek çoğu kişinin

tahmin edemeyeceği bir derece
elde etti.
RB Leipzig ile birlikte sezonun
olumlu anlamda şaşırtan bir diğer
takımıysa Hoffenheim oldu.
Geçen sezon ligde kalma umutları
bir hayli azalmışken takımı 27
yaşındaki teknik direktör Julian
Nagelsmann’a emanet eden Hof-
fenheim, Nagelsmann’ın önemli
bir performans gösterip takımını

ligde tutmasından sonra genç
teknik adamla bu sezona da gir-
mekte tereddüt etmemişti. Neti-
cede Nagelsmann’ın çalıştırdığı
Hoffenheim, Bundesliga’da ilk
yarıyı namağlup bitiren tek ekip
oldu. Hoffenheim adına olumsuz
tek nokta, kazanmakta da biraz
zorlanmaları. Zira Hoffenheim, 16
maçtan altısını kazanırken 10’un-
daysa rakipleriyle berabere kal-

Bundesliga

Bayern her zaman Bayern
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Serie A’da son beş sezonu zirvede
tamamlayan Juventus, gözünü 
rekora dikmiş durumda. 
Siyah-beyazlıların mevcut serisi 
dışında bir beş yıllık şampiyonluk
serisi daha bulunurken, ezeli rakip-
leri Torino’nun da benzer biçimde
beş yıllık bir şampiyonluk
serisi var. Ancak eğer
Juventus bu sezonu da
en ön sırada tamam-
larsa serisini altı seneye
çıkartacak ve rekoru tek başına ele
geçirmiş olacak.
Sezona bu hedefle başlayan Juven-
tus, Pogba’yı Manchester United’a
105 milyon euroluk rekor bir ücret
karşılığında gönderdiyse de Gonzalo
Higuain, Dani Alves, Pjanic ve 
Benatia gibi oyuncuları da renkle-
rine bağladı. Inter, Milan ve Genoa
deplasmanlarında üç yenilgi 
almasına karşın Juventus ligde 
oynadığı diğer maçların hepsini 
kazanmayı başarırken ligin ilk 
devresini de 42 puanla zirvede 
tamamladı. Juventus, en yakın 
takipçisi Roma’nın dört puan
önünde ve bir maç da eksiği var.
Juventus zirvedeki yürüyüşünü
sürdürürken rakiplerindeyse pek
fazla bir iyiye gidiş olduğunu söyle-
mek zor. Özellikle Inter, hayli 
sorunlu bir sezon geçiriyor. Sezon
başında Banega, Candreva, Joao
Mario, Brozovic gibi önemli oyuncu-
larla kadrosunu kuvvetlendiren
Inter, buna karşın koyduğu hedefle-
rin çok gerisinde kaldı. Sezon önce-
sinde yola Roberto Mancini ile çıkan
fakat Ağustos ayında Mancini ile
yollarını ayırarak Frank de Boer’u
göreve getiren Inter, bu değişiklik-
ten de istediği sonucu alamadı. Lige
deplasmanda Chievo yenilgisiyle
başlayan Inter, ardından aralarında
Juventus galibiyetinin de olduğu peş

peşe üç galibiyet aldıysa da bundan
kısa süre sonra üst üste üç maç
kaybederek orta sıralara geriledi.
Yine de son beş maçından dördünü
kazanan mavi-siyahlılar, en azın-
dan üçüncü Napoli ile aralarında beş
puanlık bir farka sahip ve yeniden
Şampiyonlar Ligi’ne dönme şansını
sürdürüyor.
Son yılların kayıp statüsündeki bir
diğer büyük takım Milan ise Inter’e
göre sezon genelinde daha derli
toplu bir görüntü verdiyse de ezeli
rakibine göre fazlası topu topu üç
puan oldu (Milan’ın bir de maçı

eksik). Sezonun ilk üç maçından üç
puan çıkartabilen Milan, sonraki 12
maçındaysa 29 puan toplayarak
eski günlerine nazire yaptı. Fakat
devamını yine iki maçta bir puanla
yetinen Milan böylece ligin ilk yarı-
sını da 33 puanla beşinci sırada 
bitirdi. Roma’nın ikinci, Napoli’nin
üçüncü ve Lazio’nun da dördüncü
durumda olduğu sıralamada en çok
dikkatleri çeken takımlardan bi-
riyse altıncı sıraya tutunan Atalanta.
Bergamo kentinin temsilcisi, en son
1988-89 sezonunda kendisine bu
kadar yukarılarda yer bulabilmişti.

Serie A

Juventus rekor peşinde
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La Liga’da sezonun ilk yarısında en
çok parlayan yıldız bu kez Messi ile
Ronaldo’dan çok Zinedine Zidane 
olmuşa benziyor. Geçen sezonun or-
talarında Real Madrid’in teknik direk-
törlüğüne getirilen bir önceki kuşağın
efsanesi, sezonun son 12 maçından
galibiyetle ayrılmış ve uzun süre ligde
üçüncü sırada yer alan takımını da
son anda ikinci sıraya taşımıştı. 
Üstelik Zidane bunun üzerine takı-
mına Şampiyonlar Ligi şampiyonlu-
ğunu kazandırmayı da başarmıştı.
Bu sezona da hız kesmeden giren 
Zidane’ın Real’i, oynadığı 15 maç 
sonrasında henüz yenilgi yüzü gör-
mezken 37 puan topladı ve bir maç
eksiğine rağmen ikinci sıradaki Bar-
celona’nın önünde, zirvede yer alıyor.
Daha da önemlisi, Real Madrid en
ciddi rakipleri olan Atletico Madrid ve
Barcelona ile deplasmanda karşılaştı
ve bunlardan ilkini 3-0 mağlup eder-
ken ikincisiyle de 1-1 berabere kaldı.
Sezonun ikinci yarısında iki büyük ra-
kiplerini de Bernabeu’da ağırlayacak-
ları düşünüldüğünde Real Madrid’in
ne denli önemli bir avantaja sahip 
olduğu daha net anlaşılabilir.
Son şampiyon Barcelona ise kadro-
sundan düzenli ilk 11 oynayan sadece
kaleci Claudio Bravo’yu kaybettiği
transfer döneminde buna karşılık
Bravo’nun yerine Ajax’tan Cillesen’i
alırken savunmasını da Lyon’dan
Umtiti ve Paris St. Germain’den Digne
ile takviye etti. Orta sahasına da Va-
lencia’dan Andre Gomes’i alan Barça,
forvete de yine Valencia’dan Paco Al-
cacer’i ekledi ve bu işler için de yakla-
şık 120 milyon euro harcadı. Ancak
Katalan ekibi La Liga’da şu ana kadar
ritim tutmakta zorlanan bir görüntü
çiziyor. Barça, üçüncü haftada kendi
sahasında Alaves karşısında 2-1’lik
sürpriz bir yenilgi alırken bundan iki
hafta sonra yine evinde, Atletico

Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Yedinci
haftada Celta Vigo deplasmanında
alınan 4-3’lük yenilgiyse işleri iyice
karıştıracak nitelikteydi.
Yine de bundan sonra üst üste dört
maç kazanan Barcelona, toparlandı-
ğının sinyallerini verir gibiydi. Ancak
sonrasında sırasıyla Malaga, Sociedad
ve Real Madrid maçlarından beraber-
likle ayrıldılar ki bunların ikisi yine
kendi sahalarındaydı. Son iki maçı-
nıysa kazanan Barcelona böylece ilk
yarı sonunda ligde ikinci sırayı aldı.
La Liga’da sezonun hayal kırıklığını
yaşayan tarafsa şu ana kadar Atletico
Madrid oldu diyebiliriz. Son üç sezo-
nun ikisinde Şampiyonlar Ligi’nde
final oynayan ve ligde de bir şampi-
yonluk yaşayan Atletico, bu sezon
biraz gerileyen bir görüntü içerisinde.
Lige içeride Alaves ve dışarıda Lega-
nes ile berabere kalarak başlayan At-
letico Madrid, daha sonra oynadığı altı
maçtan beşini kazanıp birinde bera-
bere kalmış -ki o beraberlik de Camp
Nou deplasmanındaydı- ve işleri 
yoluna koyma noktasına da gelmişti.
Ancak sonraki yedi hafta, Atletico
adına adeta bir kâbusa döndü. Bu yedi
maçtan sadece ikisini kazanırken
dördünde sahadan boynu bükük ay-

rılan kırmızı-beyazlılar, böylece ligde
altıncı sıraya kadar geriledi. Atleti-
co’da son iki sezonu 22’şer golle kapa-
tan, dahası yazın oynanan EURO
2016’da da yedi golle gol kralı olan 
Antoine Griezmann’ın şu ana kadar 16
maçta altı golde kalması da başkent
ekibinin yaşadığı bu gerilemede hayli
önemli bir faktör sayılabilir.
İspanya’da sezonun yükselen yıldız-
larıysa Sevilla ve Real Sociedad oldu.
Geçen sezonu yedinci sırada tamam-
layan Sevilla,  kendisine üst üste üç
Avrupa Ligi şampiyonluğu kazandı-
ran teknik direktörü Unai Emery’yi
Paris St. Germain’e ve golcüsü Gamei-
ro’yu da Atletico Madrid’e kaptırma-
sına karşın şu ana kadar geçen
sezonun gayet ilerisinde. 16 maçta
topladığı 33 puanla Barcelona’nın sa-
dece 1 puan gerisinde üçüncü sırada
yer alan Sevilla, geçen sezon deplas-
manda hiç maç kazanamamış olma-
sına rağmen bu sezon deplasmanda
şimdiden üç galibiyet elde etmiş du-
rumda. Real Sociedad ise dokuzuncu
bitirdiği geçen sezonun ardından bu
sezonun ilk yarısını beşinci sırada 
tamamladı ve bir üstündeki 
Villarreal’den de sadece averajla 
ayrılmış durumda.

La Liga

Real Madrid fırtınası



Fransa’da son dört sezon açık
farkla şampiyon olan Paris St. Ger-
main’de bu sezon işler şu ana kadar
istendiği gibi gitmiyor. En önemli
gol silahı Ibrahimovic’i sezon ba-
şında Manchester United’a kaptıran
PSG, David Luiz’in Chelsea’ye, Dig-
ne’nin de Barcelona’ya gitmesine
müsaade ederken transferde 
Ben Arfa, Krychowiak, Jese ve
Meunier’yi kadrosuna dâhil etti.
PSG’nin anlaşılması güç hamle-
siyse, takımı dört sezondur şampi-
yon yapan teknik direktör Laurent
Blanc ile yolların ayrılması ve onun
yerine Sevilla ile üç Avrupa Ligi
şampiyonluğu gören Unai
Emery’nin getirilmesiydi. Geçen
sezon sadece iki kere yenilen, 102
gol atarken kalesinde yalnız 19 gol
gören ve 96 puan toplayan PSG, bu
sezon şu ana kadar 19 maçta dört
kez yenilip 15 gol yerken, 39 puan

toplayabildi. Başkent ekibi Nice’in
beş, Monaco’nun da üç puan 
gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
1950’lerde kazandığı dört şampi-
yonluğun ardından neredeyse 
hiçbir zaman Fransa’da zirveye 
güreşemeyen Nice ise bu sezon
uzun bir aranın sonrasında 
şampiyonluk yarışının içinde yer
alıyor. Geçen sezonu dördüncü 
sırada tamamlayan Nice, bu yıl çok
daha başarılı bir performans ortaya
koyarak ligde zirvenin yeni sahibi
olmuş durumda. Sezon başında
Dante, Balotelli ve Belhanda gibi
transferlere imza atan Nice, teknik
direktör Lucien Favre’ın Balotel-
li’den bile verim alacak ortamı 
sağlaması sayesinde altıncı haftada
liderliği ele geçirdi ve bir daha da 
bırakmadı. Tek mağlubiyetini 
12. haftada Caen deplasmanında 
1-0’lık skorla alan Nice, takipçile-

rinden Monaco ile evinde oynadığı
maçı 4-0 gibi net bir skorla kaza-
nırken, PSG ile de deplasmanda 2-2
berabere kaldı.
Monaco ise bu sezonun en golcü 
takımı olmasıyla dikkat çekiyor. 
19 maçta 56 kez rakip fileleri hava-
landıran Prenslik temsilcisi, yine de
hücumdaki bu başarısını tam 
manasıyla puan cetveline yansıta-
bilmiş değil. Zira kendisinden 22 gol
eksiği bulunan Nice’in iki puan geri-
sinde. Kazandığı birçok maçta rakip
filelere dört ila yedi gol gönderen
Monaco, ritmini bulamadığındaysa
Nice’e deplasmanda 4-0 veya
Lyon’a kendi sahasında 3-1 yenile-
biliyor. Monaco’nun en büyük avan-
tajlarından biriyse iki sene önce çok
ağır bir sakatlık geçiren Falcao’nun
nihayet eski günlerine dönüyor ol-
ması. Kolombiyalı golcü 11 golle ta-
kımının en skorer ismi konumunda.

Ligue 1

Fransa’nın yeni nefesi Nice 
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rımlar, daha çok olimpik branşlarda
meyve vermekteydi ve söz konusu
futbol olduğunda Almanyaların 
Doğu’su, her daim Batı’nın 
gölgesinde kalmıştı.

Batı’nın gölgesindeki Doğu

Doğu Almanya’nın Batı Almanya
karşısında elde ettiği belki de en
önemli sonuç, 1974 Dünya Kupa-
sı’nda yaşanmıştı. İlk tur grupla-
rında birbirine rakip olan iki ekibin
mücadelesinde gülen taraf, 1-0’lık
skorla Doğu Almanya olmuş, maçta
golü atan Jürgen Sparwasser de 
ülkesinde ulusal kahraman haline
gelmişti. Ancak Batı Almanya 
sonrasında turnuvayı şampiyon-
lukla kapatırken Doğu ise ikinci 
tur gruplarında üçüncü sırada 
kalacaktı.
Kulüpler düzeyinde de Doğu Alman
takımları Avrupa kupalarında 
nadiren başarı elde etmişti. 
Avrupa’da kupa kazanan tek Doğu
Alman takımı, 1973-74 sezonunda
Magdeburg olmuştu. O sezon Kupa
Galipleri Kupası’nda mücadele eden
Magdeburg; NAC Breda, Banik 
Ostrava, Beroe ve Sporting’i 
eleyerek finale yükselmiş, finalde
de Milan’ı 2-0 mağlup ederek 
kupayı müzesine götürmüştü.
Magdeburg’dan sonra iki kez daha
Doğu Alman takımları Avrupa’da
kupa kaldırmaya çok yaklaşacaktı.
Yine Kupa Galipleri Kupası’nda 
yaşanan bu başarılardan ilkinde
Carl Zeiss Jena, 1980-81 sezonunda
finale yükselecekti. Final yolunda
Roma, Valencia, Newport County ve
Benfica’yı eleyen Jena’nın finaldeki
rakibiyse Dinamo Tiflis’ti. Jena her

ne kadar maçta 1-0’lık üstünlüğe
ulaştıysa da daha sonra rakibinin
gollerine engel olamamış ve saha-
dan 2-1 mağlup ayrılmıştı. 1986-87
sezonundaysa bu kupada finale 
yürüme sırası Lokomotive Leip-
zig’deydi. Onlar da Glentoran, Rapid
Wien, Sion ve Bordeaux’yu saf dışı
bırakarak final vizesi almıştı. 
Ancak finalde Ajax karşısında daha
fazlasını yapacak gücü göstereme-
miş ve Marco van Basten’in golüyle
maçı 1-0 kaybetmişlerdi.
Yine Doğu Bloğu ülkelerinin 
birçoğunda görüldüğü üzere Doğu
Almanya’da da devlet kurumları
bizzat bazı kulüpleri himayeleri 
altına almıştı. Başında “Dynamo”
sıfatı bulunan takımlar içişleri 
bakanlığına bağlıyken, başında

“Vorwarts” bulunan takımlar da 
savunma bakanlığına bağlıydı.
Özellikle 1970’lerin ikinci yarısından
itibaren Doğu Alman gizli servisi
Stasi’nin gitgide güçlenmesiyle 
birlikte Doğu Alman futbolu da
Dynamoların etkisi altına girecekti.
1976-78 arasında Dynamo Dresden
üst üste üç şampiyonluk kazan-
mıştı. Ardından Stasi’nin başındaki
Erich Mielke’nin kulüp başkanlığını
da yürüttüğü Dynamo Berlin peş
peşe 10 şampiyonluk kazanacaktı.
Ne var ki Dynamo Berlin, bu başarı-
larının neticesinde katıldığı Şampi-
yon Kulüpler Kupası’nda bir türlü
istediği sonuçları alamadı ve sadece
iki kez çeyrek final görebildi. 
Bunların 1980 yılındaki ilkinde 
Nottingham Forest’a elenirlerken,

undesliga’da sezonun şu ana
kadar en çok konuşulan takımı,
ligdeki ilk sezonunu yaşayan RB
Leipzig oldu. Henüz sadece yedi
yıllık bir geçmişe sahip olan
takım, sezonun ilk yarısının 
neredeyse tamamını üst 
sıralarda götürürken ilk yarı
sonu itibarıyla da lider Bayern
Münih’in sadece üç puan 
gerisinde ve gelecek sezon 
Şampiyonlar Ligi’ne katılım 

konusunda da şimdiden büyük
bir avantaj yakalamış durumda.
Aslında RB Leipzig’in hikâyesine
geçmeden önce filmi biraz daha
geriye sarmak ve Leipzig’in de
içerisinde bulunduğu eski Doğu
Almanya topraklarında futbolun
gerek Doğu Almanya döneminde
gerekse Almanyaların birleşme-
leri sonrasında nasıl bir görün-
tüye sahip olduğunu da kısaca
hatırlamakta fayda var. II. Dünya

Savaşı sonrasında ortaya çıkan
bir devlet olan Doğu Almanya,
savaşın kazananlarından 
Sovyetler Birliği’nin kontrolü 
altında olan Alman bölgesinde
kurulmuş ve yine SSCB’nin 
himayesinde gelişmiş bir 
sosyalist devletti. O dönemin
tüm Demir Perde ülkelerinde 
olduğu gibi, Doğu Almanya’da da
spora fazlasıyla önem verilmek-
teydi. Ancak spora yapılan yatı-

RB Leipzig Onur Erdem

Hiç yoktan zirveye! 

B

Yedi yıllık bir kulüp olan RB Leipzig, Bundesliga’daki ilk sezonunda adeta ortalığı kasıp
kavurdu. Sezonun ilk yarısını lider Bayern’in üç puan gerisinde kapatan bu genç ekip,

önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almanın hesapları içinde.
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Batı ve Doğu Almanya’nın 
kaptanları 1974 Dünya Kupası

maçının seremonisinde



1984’teyse Roma tarafından kupa-
nın dışına itildiler.

Birleşmeden sonra da 
Doğu ikinci planda

Doğu ile Batı’nın 1990’daki birleş-
mesi sonrasındaysa Doğu Almanya
kökenli takımlar Alman futbolu içe-
risinde doğru dürüst nüfuz sahibi
olamadı. İlk olarak 1991-92 sezonu
birleşik bir Bundesliga’ya sahne
olurken o sezon Doğu’yu temsil
eden takımlar, son Doğu Almanya
Ligi’ni ilk iki sırada tamamlamış
olan Hansa Rostock ile Dynamo
Dresden’di. Rostock bu ilk sezo-
nunu küme düşerek tamamlarken,
1993-94’te VfB Leipzig’in (Doğu 
Almanya ortadan kalkınca Loko-
motive Leipzig de orijinal ismi olan
VfB Liepzig’e geri dönmüştü) 
Bundesliga’ya yükselmesiyle 
tekrardan Doğu’nun bu seviyedeki
temsilci sayısı ikiye yükselmişti.
Ne var ki Leipzig, o sezonun 
sonunda Bundesliga’dan düştü ve
bir daha da geri dönemedi. Dynamo
Dresden ise bir sonraki sezon küme
düşüyordu ve onlar da o gün bu-
gündür Bundesliga’ya hasret. 1995
sonrasındaysa Doğu Alman kökenli
olup Bundesliga’da yer alan takım-
lar Hansa Rostock ile Energie Cott-

bus oldu. Rostock 1995’te Bundesli-
ga’ya geri dönerken 10 yıl kesintisiz
bu ligde oynadı. 2005’te düştükten
sonra 2007’de bir daha geri geldi
ama o sezonun sonunda onlar da
bir daha dönmemek üzere alt liglere
doğru yelken açtı. Energie Cottbus
ise 2000-2003 ve 2006-2009 peri-
yotlarında Bundesliga’da oynadı.
Onların küme düştüğü 2009’dan 
RB Leipzig’in Bundesliga’ya yüksel-
diği 2016’ya kadarsa Alman futbo-
lunun zirve ligi, tamamen Batı
kökenli takımlar arasında oynandı.
RB Leipzig’in futbolda böylesine bir
makûs talihi olan bir bölgeden geli-
yor olması ilk bakışta onlar adına
bir handikap gibi görünse de takı-
mın arkasındaki sponsorun kimliği
de birçok dezavantajı ortadan kaldı-
racak nitelikte. Kulüp, bizzat Avus-
turyalı enerji içeceği firması Red
Bull tarafından kuruldu ve adını da
yine bu firmadan alıyor. Ancak
Alman Futbol Federasyonu takım-
ların adlarında şirket isimlerinin
geçmesini yasakladığı için kulübün
ismi açıkça Red Bull Leipzig olarak
konulamadı. Firma yetkilileri bunun
yerine Red Bull’un kısaltması olan
RB’nin, Leipzig’in önüne getirilme-
sini kararlaştırdı. Buna uygun bir
açılım olarak da RasenBallsport’ta
karar kıldılar. Kelimenin anlamının

“çimde yapılan top sporları” gibi bir
şey olması, aslında bunun zorlama
bir hamle olduğunu düşündürse de
bu strateji şu ana kadar tutmuşa
benziyor zira RB Leipzig’den resmi
yazışmalarda olmasa da günlük 
konuşmada çoğunluk artık Red Bull
Leipzig diye bahsediyor.

Bir pazarlama 
aracı olarak futbol

Red Bull firması daha önce dört 
kulübe daha isim sponsorluğunda
bulunmuştu. Kuzey Amerika paza-
rındaki temsilcileri olarak 2006’da
New York/New Jersey Metrostars
takımını satın alıp bunun adını New
York Red Bulls olarak değiştirmiş-
lerdi. Güney Amerika pazarındaysa
2007’de kurdukları Red Bull Brasil
takımını kullanmaya başladılar. 
Afrika pazarındaki temsilcileri 
olarak da 2008’de Gana’da Red 
Bull Ghana adı altında bir takım
kurdular (bu takım 2014’te kapa-
tıldı). Grubun bu alandaki ilk girişi-
miyse, 2005’te kendi ülkesindeki
Austria Salzburg takımını satın alıp
bunu Red Bull Salzburg’a çevirmek
olmuştu.
Aslında Red Bull’un amacı, öncelikle
Red Bull Salzburg’u sadece Avus-
turya içerisinde değil, Avrupa’da da

adından söz ettirebilen bir takım
haline getirmekti. Ancak takım,
Red Bull sonrası dönemde yurti-
çinde yedi kez şampiyonluğa 
ulaşırken, bunun karşılığında bir
kez dahi olsun Şampiyonlar Ligi’ne
katılma başarısı gösteremedi, 
üstelik dört defa ön elemelerde
play-off turuna kadar gelmesine
rağmen… UEFA Avrupa Ligi’ndeyse
takımın gittiği en ileri nokta, son
16’ya kalmak oldu.
Salzburg ile hedeflenen seviyelere
gelinememesi, Red Bull firmasının
özellikle son birkaç yıldır artık yatı-
rımlarda ağırlığı RB Leipzig’e verme
kararı almasına da yol açacaktı. 
Zira Almanya Bundesliga, Avus-
turya Bundesliga’ya göre çok daha
rekabetçi bir ligdi; Avrupa’nın en
önde gelen birkaç liginden birisiydi
ve bu ligin bünyesinde yer alan bir
takım da çok daha fazla güçlenme
potansiyeline sahip olurdu.
RB Leipzig kulübü, 19 Mayıs 2009
tarihinde kurulmasının ardından
SVV Markanstadt kulübünün lisan-
sını satın alarak Alman futbolunun
beşinci kademesinde mücadelesine
başladı. İlk sezonunda şampiyon
olarak dördüncü kademeye yükse-
len takım, burada üç sezon geçir-
dikten sonra üçüncü lige çıktı.
Üçüncü ligdeki tek sezonunda da
ligi ikinci sırada bitirerek ikinci lige
çıkan RB Leipzig, burada da iki
sezon geçirdi ve geride kalan 
sezonu ikincilikle tamamlayarak
Bundesliga’ya yükselme hakkını
elde etti.

Planlamanın başı Rangnick

2012’de Ralf Rangnick’i sportif 
direktörlüğe getiren RB Leipzig’de
uzun vadeli planlamaların çoğu da
Rangnick’in imzasını taşıyor. Kulüp
özellikle transferde elindeki mâli
gücü çok akıllıca kullanıp kısa 
vadede başarı getirebilecek fakat
çok pahalıya mâlolacak pişmiş
oyuncular yerine gelecekte büyük
yıldızlar olması beklenen genç
oyuncuları kadrosuna katmayı 

tercih ediyor. Bu sayede hem uzun
süre yararlanabilecekleri bir iskelet
oluşturuyorlar hem de ileride bu
oyuncuların başka kulüplere 
transfer olmaları durumunda da
onların mâliyetlerini çıkartabile-
cekleri hatta bu transferlerden 
ciddi kâr edebilecekleri bir yapı da
kuruyorlar.
Rangnick, geçtiğimiz sezon bizzat
kulübeye de indi ve takım onun
teknik direktörlüğünde Bundes-
liga’ya yükseldi. Ancak bu geçiş 
dönemi sonrasında yeniden sportif
direktörlük görevine dönen Rang-
nick, bayrağı Ingolstadt’ı Bundesli-
ga’ya çıkartıp burada da kalıcı
yapan Avusturyalı teknik adam

Ralph Hasenhüttl’a devretti.
RB Leipzig, Bundesliga’ya yüksel-
mesinin ardından da arkasına
maddi gücü alınca şuursuzca para
harcayan Chelsea, Paris St. Germain
veya Manchester City gibi dav-
ranma yoluna gitmedi. Bunun ye-
rine tercihlerine potansiyelli genç
oyuncuları uygun bir mâliyet çerçe-
vesinde kadrosuna katmaktan
yana oldu. Red Bull Salzburg’dan
Naby Keita, Benno Schmitz ve Ber-
nardo üçlüsünü yaklaşık 22 milyon
euroya transfer ettiler. Diğer pahalı
transferleri Nottingham Forest’tan
İskoç sağ açık Oliver Burke için 15,
Stuttgart’tan forvet Timo Werner
için de 10 milyon euro harcadılar.
Bunun haricinde Kaiserslau-
tern’den kaleci Marius Müller için 
1.7 milyon euro öderlerken, Lever-
kusen’den stoper Kyriakos Papado-
poulos’u kiralamak için de 1.5
milyon euro masraf ettiler. Top-
lamda 50 milyon euro civarında bir
harcamaları oldu belki ama hedef-
ledikleri noktalar düşünüldüğünde
bunun gayet mütevazı bir tutar 
olduğu söylenebilirdi. Saydığımız
yedi ismin yaş ortalamalarının 21
olduğunu da ayrıca vurgulayalım.
RB Leipzig’in kadrosunda ön plana
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İsveçli Emil Forsbereg, RB Leipzig’in
önemli kozlarından biri

RB Leipzig’in mağlup ettiği geride bıraktığı takımlar
arasında güçlü Borssia Dortmund da bulunuyor

Ralf Ragnick



çıkan diğer oyuncular da henüz toy
sayılabilecek isimler. İsveçli sol
kanat Emil Forsberg 25, Avusturyalı
sağ kanat Marcel Sabitzer 22, 
Danimarkalı santrfor Yussuf 
Poulsen 22, Macar kaleci Peter 
Gulacsi 26 ve Avusturyalı savun-
macı Stefan Ilsanker de 27 yaşında.
Zaten takımın kadrosunda üçüncü
kaleci Fabio Coltorti (36) ile yedek
stoper Marvin Compper (31) dışında
yaşlı oyuncu yok. Bu iki oyuncuyu
bir kenara koyarsak kadrodaki en
ihtiyar isim 28 yaşındaki takım
kaptanı Dominik Kaiser.

Bundesliga’ya 
fırtına gibi girdiler

Bu düşük yaş ortalaması, sezon 
başında çoğu kişide RB Leipzig’in
Bundesliga’da tecrübesizliğin 
yarattığı sorunları fazlasıyla 
yaşayabileceği yönünde bir intiba
da uyandırmıştı. Ancak takım, 
beklentilerin çok ötesinde bir per-
formansla sahne aldı. İlk haftada
Hoffenheim deplasmanında iki kez
yenik duruma düşmesine rağmen
son dakikada Sabitzer’in golüyle 

2-2’lik beraberliği ve bir puanı kur-
taran RB Leipzig, bir sonraki hafta-
daysa Bayern Münih’i zirve
yarışında zorlayabilecek tek takım
gözüyle bakılan Dortmund’u konuk
etti ve yine son dakikada, Naby Kei-
ta’nın attığı golle güçlü rakibini 1-0
mağlup etmeyi başardı. RB Leipzig
bir sonraki haftaysa Hamburg’u
deplasmanda 4-0 yenerek gövde
gösterisini sürdürdü.
Bundan sonraki iki haftaysa RB Le-
ipzig adına biraz şanssız geçecekti.
Zira önce kendi sahalarında Mönc-
hengladbach, ardından da deplas-
manda Köln’le 1-1 berabere kaldılar,
üstelik bu iki maçta da erken bir gol
bulup öne geçmelerine rağmen…
Ancak bu iki beraberliğin ardından
RB Leipzig müthiş bir seriye imza
atacaktı. 30 Eylül’de kendi sahala-
rında Augsburg’u 2-1 mağlup ettik-
leri bu seride sırasıyla deplasmanda
Wolfsburg’u 1-0, içerde Werder 
Bremen’i 3-1, deplasmanda 
Darmstadt’ı 2-0, içerde Mainz’ı 3-1,
deplasmanda Leverkusen’i 3-2,
yine deplasmanda Freiburg’u 4-1 ve
son olarak içerde Schalke’yi 2-1
mağlup ettiler. Sekiz maçlık bu gali-

biyet serisi sonunda da Bayern Mü-
nih’in üç puan önünde liderlik kol-
tuğuna yerleşmiş durumdalardı.

Tecrübesizlik 
başgösteriyor mu?

RB Leipzig’in bu muazzam serisine
son veren tarafsa, ilginç bir biçimde
Ralph Hasenhüttl’ın eski takımı 
Ingolstadt oldu. İlginçti zira Hasen-
hüttl’ın Bundesliga’da belki de 
hakkında en çok detay bildiği takım
Ingolstadt’tı. Dahası Ingolstadt,
Avusturyalı teknik adamın ayrıl-
ması sonrasında bu sezona çok
kötü girmişti ve ligin başlıca küme
düşme adaylarındandı. Ancak 10
Aralık’taki maç, ev sahibi Ingols-
tadt’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuç-
landı ve RB Leipzig de böylece
ligdeki ilk mağlubiyetini almış oldu.
Bu mağlubiyetten bir sonraki 
haftaysa RB Leipzig, kendi saha-
sında, ligin üst sıralarındaki bir
başka takım olan Hertha Berlin’i 
2-0 mağlup ederek bir bakıma 
Ingolstadt maçının bir kaza 
olduğunu kanıtlıyordu.
15 haftada sadece bir kez yenilip 
üç kez berabere kalan RB Leipzig,
bunun sonucunda 36 puan topla-
mıştı ve kendisiyle aynı puana
sahip Bayern Münih ile 16. haftada
Allianz Arena’da yapacakları maç
da Bundesliga’da sadece haftanın
değil, sezonun ilk yarısının maçı 
halini almıştı. Kazanan taraf, devre
arasına üç puan farkla lider olarak
girecekti. Bayern Münih’in saha ve
seyirci avantajı vardı belki ama RB
Leipzig Teknik Direktörü Ralph 
Hasenhüttl da maç öncesinde hayli
iddialı demeçler vererek takımının
galibiyeti hedeflediğini göstermişti.
Ne var ki maç beklendiği ölçüde 
bir çekişmeye sahne olmadı. Zira
Bayern Münih 17. dakikada Thiago
Alcantara ve 25. dakikada Xabi
Alonso ile bulduğu gollerle 2-0 öne
geçerken 30. dakikaya gelindiğinde
de RB Leipzig’in en önemli silahla-
rından biri olan Emil Forsberg kır-
mızı kartla oyun dışında kalmıştı ve

maç da bir bakıma o anda bitmişti.
RB Leipzig, 15 hafta boyunca sorun
etmediği tecrübesizliğin ceremesini
belki de ilk kez bu denli çekmek-
teydi. Maçta Bayern Münih bir de ilk
yarının sonunda Lewandowski ile
bir penaltı golü bulacak ve böylece
sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıla-
caktı.

Sevmeyeni de çok

Öte yandan her ne kadar ilk yarının
son üç maçında iki mağlubiyet 
aldılar ve bunların sonuncusunda
Bayern Münih önünde hiçbir varlık
gösteremedilerse de RB Leipzig’in
halen ligde çok çok iyi bir konumda
bulunduğu da bir gerçek. Bundesli-
ga’da ilk üçte yer alan takımların
önümüzdeki sezon Şampiyonlar 
Ligi’ne doğrudan katılacağı 
düşünüldüğünde RB Leipzig şu an
dördüncü sıradaki Eintracht 
Frankfurt’un yedi puan önünde.
Dördüncü takımın da ön eleme 
oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne 
katılabileceği düşünüldüğünde de
RB Leipzig’in bu kez beşinci sıradaki
Hoffenheim ile arasında sekiz pu-
anlık bir fark var.
Dahası, RB Leipzig’i takip etmekte
olan Hertha Berlin, Eintracht Frank-
furt ve Hoffenheim gibi takımlar da
RB Leipzig’in eksikliğini hissedebi-
leceği o tecrübeye veya isimli yıl-
dızlara sahip denilebilecek takımlar

değiller. Sezonun ikincilik konu-
sundaki başlıca favorisi olan 
Dortmund altıncı sırada yer alıyor
ve onlarla da RB Leipzig arasında
puan farkı dokuz… Dolayısıyla RB
Leipzig’in çok büyük bir düşüş 
yaşamadığı sürece önümüzdeki
sezon Şampiyonlar Ligi’nde boy
göstermesi hiç de uzak bir ihtimal
değil. Tabiî böyle bir imkâna 
ulaşmaları halinde kadrolarını bu
uğurda çok daha fazla süsleyebile-
cekleri ve bambaşka bir seviyeye
çıkabilecekleri de unutulmamalı.
Sekiz sene öncesinde portakalda
vitamin statüsünde olan bir 
takımın şu an Bayern’in peşinden
koşturuyor olması bile zaten ortaya
koydukları iddiayı anlayabilmek
için yeterli bir örnek.
Son olarak, tüm bu olumlu tabloya
rağmen madalyonun bir de öteki
yüzü var. RB Leipzig, Almanya’da
en antipatik takımlar listesinde de
şu sıralar zirveye oynamakta. Bun-
daki belki de yegâne sebep ise takı-
mın sponsor desteği sayesinde bir
anda yoktan var olması. Leipzig’de
asırlık Lokomotive Leipzig takımı
2004 yılında iflâs edip yeniden 
kurulurken ve şu sıralar dördüncü
kümede mücadele verirken Red
Bull’un bir anda RB Leipzig diye bir
takım kurması, hatta bir süre sonra
Dünya Kupası için yenilenmiş olan
şehrin 43 bin kişilik stadı Zentrals-
tadion’a taşınıp stadın ismini de Red

Bull Arena yapması, hem gelenek-
lerine düşkün hem de çalışarak bir
yerlere gelmeyi önemseyen Alman
toplumu için hiç de hoş gelişmeler
değildi.
Bu yeni takım, söz konusu değer-
lere taban tabana zıt bir anlayışı
temsil ediyordu. Ne geleneğe sahipti
ne de uzun süre disiplinli bir şekilde
çalışmıştı. Üstelik takımın kuruluş
amacı dahi diğer Alman futbol 
kulüplerininkinden farklıydı. 
Almanya’daki futbol kulüpleri, 
bulundukları şehirdeki gençlerin
futbol oynaması amacıyla kurul-
muş kulüplerdi. RB Leipzig’in 
kuruluşundaki amaçsa Red Bull
markasının pazarlanmasına 
katkıda bulunmaktan ibaretti!
Duruma bu açıdan bakanların çok
da haksız oldukları söylenemez as-
lında. Yine de RB Leipzig’in hakkını
teslim etmeleri gereken bir nokta
da var, o da daha önce de söylediği-
miz gibi, başarıya ulaşmak için,
sahip oldukları maddi gücün etki-
siyle şuursuzca transfer yapan bir
kulüp olmamaları. RB Leipzig, uzun
vadeli plan-program açısından son
birkaç senedir dünyadaki hemen
hemen her kulübe örnek olabilecek
bir yapılanma içerisinde ve bu yolda
başarılı olmaları da belki de futbol
dünyasında çılgınca para harcan-
masından ziyade o paraların uzun
vadeli akılcı yatırımlara dönüştü-
rülmesini sağlayacak.

110 111

RB Leipzig, Bayern 
yenilgisiyle ilk yarıyı 

lider bitirme 
fırsatını kaçırdı



fayla attığı golle Kashima Antlers’i
çeyrek finale taşıdı. FIFA Kulüp
Dünya Kupası tarihinin bu
100’üncü maçında, video teknolo-
jisi ilk kez kullanıma hazır bir 
şekilde hakemlerin talimatını
bekledi fakat bu teknolojiye 
başvurmayı gerektirecek bir 

pozisyon yaşanmadı.
Kashima’nın çeyrek finaldeki 
rakibi, turnuvaya bu turdan dâhil
olan Afrika Şampiyonlar Ligi
Şampiyonu Mamelodi Sundowns
idi. Sundowns’ın biraz daha üstün
göründüğü ilk yarıda iki taraf da
skoru değiştirmeyi başaramadı.
İkinci yarının ilk düdüğüyle 
birlikte rakibini baskı altına alan
Kashima, aradığı golü 63’üncü 
dakikada Endo’nun ayağından
buldu. Mamelodi beraberlik için
yüklenirken, 88’de gelişen hızlı
atakta son sözü söyleyen Mu Ka-
nazaki, Kashima Antlers’i yarı 

finale taşıdı.
Diğer çeyrek final mücadelesi,
turnuvaya bu aşamadan dâhil
olan iki ekibi, Asya Şampiyonlar
Ligi Şampiyonu Jeonbuk ile 
CONCACAF Şampiyonu Club
America’yı buluşturdu. 
Jeonbuk, 23’üncü dakikada Kim

Bo-kyung’un attığı golle ilk yarıyı
önde tamamladı ancak Club
America adına 58’de kafayla
skora denge getiren Silvio Ro-
mero, 74’te bu sefer de kullanılan
köşe vuruşunu hatasız tamam-
ladı ve Club America’nın adını 
yarı finale yazdırdı. 
Jeonbuk bu mağlubiyetin acısını
biraz olsun hafifletebilmek adına
Mamelodi Sundowns ile çıktığı
beşincilik maçını rahat kazandı.
Kim be-kyong, Lee Jong-ho ve
Nascimento’nun (kendi kalesine)
attığı gollerle 3-0’ı bulan Jeonbuk,
ikinci yarının hemen başında
Tau’ya engel olamasa da, 89’da
son sözü söyleyen Kim Shin-
wook ile sahadan 4-1’lik galibi-
yetle ayrıldı.

Video teknolojisiyle 
gelen penaltı

Kashima Antlers ile turnuvaya bu
aşamadan dâhil olan Libertadores
Kupası Şampiyonu Atletico Na-
cional’i buluşturan mücadele, 

alûm, İspanya kulüpleri bir 
süredir Avrupa kupalarını 
domine ediyor. UEFA Şampi-
yonlar Ligi de UEFA Avrupa Ligi
de üç yıldır La Liga temsilcile-
rine gidiyor. Yarı final ve çeyrek
final aşamaları da İspanyollar-
dan geçilmiyor. Bunun belki de
doğal bir sonucu olarak, bu 
kulüpler FIFA Kulüpler Dünya
Kupası’nda da bir hâkimiyet
kurmuş duruma geldi. 2014’te
Real Madrid, geçen sene de
Barcelona’nın zafere uzandığı
organizasyonda geçen ay Real
Madrid ikinci şampiyonluğuna
ulaştı. Böylece La Liga ekipleri
bu turnuvada toplam beşinci
kez şampiyonluk yaşayarak
(Barcelona’nın toplam üç ku-
pası var), Brezilya Serie A’nın
rekorunu kırmayı başardı.
FIFA Kulüpler Dünya Kupa-
sı’nın ev sahipliği iki yıllığına
veriliyor ve bu yüzden organi-
zasyon bu sene de geçen yıl 
olduğu gibi Japonya’da düzen-
lendi. Zaten Japonya, toplam
sekiz ev sahipliğiyle, bu kupayı
en fazla düzenleyen ülke konu-
munda. Ev sahibi kontenjanını
kullanan Japonya şampiyonu
Kashima Antlers, altı kıtanın
konfederasyon şampiyonla-

rına, yani Avrupa’dan Real
Madrid’e (İspanya), Güney
Amerika’dan Atletico Nacio-
nal’e (Kolombiya), Asya’dan 
Jeonbuk’a (Güney Kore), 
Afrika’dan Mamelodi Sun-
downs’a (Güney Afrika), Kuzey
ve Orta Amerika ile Karayip-
ler’den Club America’ya (Mek-
sika) ve Okyanusya’dan
Auckland City’ye (Yeni Ze-
landa) eşlik etti. Turnuvada
maçlar Osaka’da bulunan 
40 bin kapasiteli Suita City
Stadyumu ile Yokohama’da 
bulunan 72 bin kapasiteli Ulus-

lararası Yokohama Stadyu-
mu’nda oynandı.
Statü gereği, Japonya Şampi-
yonu Kashima Antlers ile Ok-
yanusya Şampiyonu Auckland,
çeyrek finale yükselebilmek
için play-off oynayarak turnu-
vanın startını verdi. Auckland
50’nci dakikada Emiliano Ta-
de’in serbest vuruşunu kafayla
tamamlayan Kim Daewook ile
öne geçse de 17 dakika sonra
Shuhei Akasaki skora denge
getirdi. Normal sürenin biti-
mine iki dakika kala bu kez Mu
Kanazaki sahneye çıktı ve ka-

FIFA Kulüpler Dünya Kupası İbrahim Koçyiğit

Real dünyanın da en büyüğü 

M

Altı kıta konfederasyonu ile ev sahibi ülke şampiyonlarını buluşturan FIFA Kulüpler
Dünya Kupası’nı, finalde turnuvanın sürprizi Kashima Antlers’i 

uzatmalarda deviren Real Madrid kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu böylece,
ikinci kez dünyanın da en büyüğü olmayı başardı. Kupa da art arda üçüncü, 

toplamda beşinci kez bir La Liga kulübüne gitmiş oldu.
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futbol tarihine geçti. Bu maçta ilk
kez hakemler video teknolojisin-
den faydalanarak bir penaltı ka-
rarı verdi. Maçın ilk yarısı henüz
tamamlanmıştı ki, Kashima 
Antlers’li oyuncular, mücadelenin
Macar hakemi Viktor Kassai’ye,
Daigo Nishi’nin yerde kaldığı 
pozisyonun penaltı olduğu konu-
sunda itirazda bulundu. O an topu
takip ettiği için pozisyonu göre-
meyen Kassai de video hakemi-
nin yanına yürüdü ve pozisyonu
bir kez izlemesi, penaltı noktasını
göstermesi için yeterli oldu. Topun
başına geçen Doi, fileleri havalan-
dırmayı başardı. Atletico Nacional
kalan dakikalarda beraberlik için
çok çaba gösterdi ama 83’te Endo,
85’te de Suzuki, gol için yüklenir-
ken geride gardını düşüren rakip-
lerini üzdü ve sahadan 3-0’lık
galibiyetle ayrılan Kashima Ant-
lers, FIFA Kulüp Dünya Kupası 
tarihinde finale yükselen ilk Asya
kulübü oldu. Kashima ayrıca,
Güney Amerikalı bir rakibe karşı
galibiyet almayı başarmış ilk
Asya kulübü olarak da kupa 
tarihine geçti.
Diğer yarı final maçındaysa, Club
America, turnuvaya bu aşamadan

dâhil olan Real Madrid ile karşı-
laştı. İki takım da ilk yarıda önemli
pozisyonlar yaratırken, bulduğu
pozisyonu değerlendirebilen tek
isim, duraklama dakikalarında
Kroos’un ara pasıyla buluştuğu
topu America filelerine gönderen
Karim Benzema oldu. İkinci yarı
ilk devreye kıyasla daha düşük
tempoda oynandı ve America’nın
sorun yaratmasına izin vermeyen
Real Madrid, yine duraklama 
dakikasında, bu kez James 
Rodriguez’in pasını değerlendiren
Cristiano Ronaldo ile gol buldu ve
2-0’lık galibiyetle, 2014’te Fas’ta
kaldırdığı kupada bir kez daha 
finale yükselmeyi başardı.
18 Aralık’ta, finalden üç buçuk
saat önce, yarı finalin iki kaybe-
deni Club America ve Atletico Na-
cional, üçüncülük maçında karşı
karşıya geldi. 6’ncı dakikada Sa-
mudio’nun kendi kalesine attığı
golle öne geçen Atletico Nacional,
26’da Guerra’yla farkı ikiye çıkar-
mayı da bildi. Ne var ki 38’de Mic-
hael Arroya ile farkı bire indiren
Club America, 66’da Peralta’nın
penaltıdan attığı golle de beraber-
liği yakaladı. 90 dakika bu skorla
bitince geçilen penaltı atışlarında,

Club America, Martinez ve Samu-
dio ile ilk iki penaltıdan yararla-
namadı. Nieto haricinde dört
oyuncusunun da golü bulmasıyla
Atletico Nacional, sürpriz Liberta-
dores Kupası zaferini FIFA Kulüp
Dünya Kupası üçüncülüğüyle 
taçlandırmış oldu.

Ronaldo’dan finalde 
hat-trick

Yaklaşık 70 bin taraftar, 18 Aralık
akşamı 2014 şampiyonu Real
Madrid ile bu kupada final gören
ilk Asya temsilcisi olmayı başaran
ev sahibi Kashima Antlers arasın-
daki final mücadelesi için Yoko-
hama Uluslararası Stadyumu’nda
yerini aldı. Real Madrid, henüz
9’uncu dakikada kalecinin 
sektirdiği şutu tamamlayan
Karim Benzema ile öne geçti.
Ancak Kashima Antlers, önce
Shibasaki’nin 44’te uyuyan 
savunmayı cezalandırmasıyla 
soyunma odasına girilirken 1-1’i
yakaladı, ardından 52’de aynı
oyuncunun ceza sahası dışından
kalenin alt köşesini bulup Keylor
Navas’ı avlamasıyla öne geçti.
Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi fi-

nalinde Atletico Madrid
önünde takımına kupayı
getiren son penaltı atışını
gole çeviren Cristiano 
Ronaldo, FIFA Kulüpler
Dünya Kupası finalinde de
kendisine en ihtiyaç duyu-
lan anda sahneye çıkmayı
başardı. Portekizli yıldız,
60’da kazanılan penaltıyı
gole çevirdi ve skora denge
getirdi. Bu dakikadan
sonra bir golü ofsayt ge-
rekçesiyle iptal edilen ve
bir de karşı karşıya pozis-
yon harcayan Ronaldo, ta-
kımına kupayı getirmek
için uzatma devrelerini
beklemek zorunda kaldı.
98’de Benzema’nın harika
ara pasıyla savunmanın
arkasına sarktı ve skoru
3-2 yaptı; 104’te de 
Suzuki’nin kafa vuruşu-
nun direkte patlamasını
kontratakta son sözü 
söyleyerek cezalandırdı ve
hat-trick’i tamamlayarak,
Real Madrid’in 4-2’lik gali-
biyetini ilân etti.
Böylece Real Madrid,
2014’te Fas’taki finalde Ar-
jantin’den San Lorenzo’yu
mağlup ettikten iki yıl

sonra, bir kez daha FIFA
Kulüpler Dünya Kupası
şampiyonu oldu. Takımın
yıldızı Cristiano Ronaldo
ise finalde yaptığı hat-
trick sayesinde iki maçta
dört gole ulaştı ve turnu-
vanın gol krallığını elde
etti. Ronaldo ayrıca turnu-
vanın en iyi oyuncusu da
seçildi. Finalin mağlubu
Kashima Antlers cephesi
ise Fair-Play ödülünün 
sahibi oldu.
Turnuvada oynanan sekiz
maçta takımlar toplam 28
gol attı ve maç başına 3.5
gol gibi harika bir ortalama
yakalandı. Turnuva bo-
yunca tribünlerde yerini
alan yaklaşık 240 bin ta-
raftar, maç başına yaklaşık
30 bin seyirci ortalamasına
ulaşılmasını sağladı ve 
Japonya’daki kupa, bu 
anlamda organizatörleri de
ziyadesiyle mutlu etti.
Böylece Japonya’daki iki
yıllık serüveninin sonuna
gelen FIFA Kulüp Dünya
Kupası, 2017 ve 2018 yılla-
rının Aralık aylarında Bir-
leşik Arap Emirlikleri’nde
düzenlenecek. 
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Oyuncu Takım Gol
Cristiano Ronaldo Real Madrid 4  
Karim Benzema Real Madrid 2
Yasushi Endo Kashima Antlers 2 
Mu Kanazaki Kashima Antlers 2 
Gaku Shibasaki Kashima Antlers 2
Kim Bo-kyung Jeonbuk 2 
Silvio Romero America 2 

Altın Top: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
Gümüş Top: Luka Modric (Real Madrid)
Bronz Top: Gaku Shibasaki (Kashima Antlers)

Bireysel Ödüller 

Gol Krallığı 



Babadan oğula
FIFA kokartı

Türk futbolu FIFA kokartlı baba-oğul hakemleri
gördü ama Fahir Ersoy ile Kerem Ersoy FIFA kokartlı

yardımcı hakemlerin ilk örneği. 
Babası Fahir Ersoy’un izinden gidip 20 yıl sonra aynı
kokartı takan 31 yaşındaki yardımcı hakem, maçlara

da babasının 1996 yılında taktığı kokartı yanında
taşıyarak çıkıyor. Kariyer hikâyesini 

TamSaha’ya anlatan başarılı hakem, UEFA’nın 
CORE kursuna katılmasını dönüm noktası olarak

değerlendiriyor. 

Kerem Ersoy 

B abanız Fahir Ersoy eski bir
yardımcı hakemdi. Siz de onun
yolundan yürüyorsunuz. Bize
ailenizden ve hakemlik yoluna
nasıl çıktığınızdan bahseder
misiniz?
20 Eylül 1985 İstanbul doğum-
luyum. İlkokulu Aksaray 
Mahmudiye İlkokulu’nda 
okudum. Ortaokulu Bahçeşehir
Koleji’nde bitirdim. Lise haya-
tım ise Adile Mercan Anadolu

Lisesi’nde geçti. Daha sonra da
İstanbul Üniversitesi Kimya
Bölümü’nü bitirdim. Ailenin tek
çocuğuyum. Çocukluğumda
futbol oynadım. Sizin de 
bahsettiğiniz gibi babam futbol
hakemi. Devamlı futbolun 
içindeydim; izliyordum. Futbola
olan sevgim ve tutkum da 
babamı izleyerek gelişti. Daha
5-6 yaşlarından itibaren onun
maçlarını TV’de izlemeye baş-

ladım. Maçlar bittikten hemen
sonra babam beni arar ve po-
zisyonlarla ilgili sorular sorardı.
O yaşımdan itibaren ona yo-
rumlar yapardım, söyledikle-
rime güvenirdi. Birçok hakem
çocuğu da bunu yapmıştır. 
Biz hakem çocukları olarak
futbola hakem gözüyle baka-
rak büyüyor ve yetişiyoruz. 
Taraftar gözüyle değil de
hakem gözüyle bakmayı 

Rasim Artagan
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manım var. 2004’ten sonra
yeniden döndüm. 2006 yı-
lında klasmana yükseldim. 
Burada üniversiteyi 
konuşalım… Çok zor bir 
dal olan kimya bölümüne
girdiniz. Yolunuz nasıl kimya
ile kesişti? 
Anadolu Lisesi’nin Fen Bilim-
leri Bölümü’nde okuyordum.
Kimya benim sevdiğim bir
alandı. O dönem sınava 
girdim ve kimya ile ilgili bir-
kaç bölüm yazdım. İstanbul
Üniversitesi’nin Kimya Bölü-
mü’nü kazandım. Geniş bir
sektör. Birçok sektöre hizmet
verebiliyorsunuz kimyager
olduğunuzda. 
Okuldan mezun olduktan
sonra kimyagerlik mesleğini
yaptınız mı? 
Dört sene bir ilaç firmasının
üretim departmanında 
yönetici olarak görev yaptım.
Uzman olarak girdim, yöneti-
ciliğe kadar yükseldim. Şimdi
Tehlikeli Madde Güvenlik Da-
nışmanlığı diye bir sertifikam
var. Tehlikeli madde taşıyan

firmalara danışmanlık 
yapıyorum. Bu hakemlikle
birlikte daha rahat götürebil-
diğim bir iş. Hakemlik, iş 
hayatını biraz etkiliyor. Bu
nedenle iş hayatınızda bazı
değişiklikler yapmak 
zorunda kalıyorsunuz. Rahat
olabileceğim bir işi seçmek
durumunda kaldım. 
12 Mart 2005 tarihinde 
İstanbulspor ile Galatasaray
arasında oynanan PAF Ligi
maçında ilk kez sahaya 
çıktınız. Bu karşılaşmayı
nasıl hatırlıyorsunuz? 
Hatırlıyorum. Profesyonel
olarak ilk resmi maçımdı. 
Çok güzel bir heyecan vardı.
İstanbul’un iki güzel takımı-
nın maçına çıkmıştık. Yanlış
hatırlamıyorsam Arda 
Turan’ın da forma giydiği
maçtı… Arda da ilk 11’deydi.
Şimdi Barcelona’da ülkemizi
gururla temsil ediyor. Ben de
ilk profesyonel maçımda
onunla sahaya çıktım. 
O tarihten röportaj yaptığı-
mız bugüne kadar 179 karşı-
laşmada görev yaptınız. En
unutamadığınız anları bize
anlatır mısınız? 
Başarıyla geçen bütün maç-
lar benim için güzel anılardı.
Ama çıktığım en iyi maçlar-
dan biri bu sezon başındaki
Hollanda-Yunanistan’ın mü-
sabakasıydı. Mete Kalkavan
ve Ceyhun Sesigüzel’le bir-
likte görev yapmıştım. İki
takım da eski Avrupa şampi-
yonu. Benim açımdan çok
güzel bir tecrübe oldu. FIFA
kokartlı olarak ilk sezonda
böyle bir maça çıkmak
benim için çok güzeldi. 
Süper Lig ile diğer ligler 
arasındaki farkları, yardımcı
hakem gözüyle bize anlatır
mısınız? 
Süper Lig, diğer liglere göre
biraz daha fazla konsantras-
yon istiyor. Futbolu daha iyi

öğreniyoruz. Bu bizim için bir
avantaj oluyor. Babamın sü-
rekli büyük maçlarda görev
alması, benim sürekli onu iz-
liyor olmam, sürekli seyahat
ediyor olması benim için çok
önemliydi. Böyle bir ortamda
büyüyen insan da yaşı
hakem olmaya elverişli hale
geldiği andan itibaren kendi-
sini hakemliğin içinde bulu-
yor. Babam bana, “Git hakem
ol” demedi. Kendi isteğimle
hakem kursuna gittim ve
hakem oldum. 
Hakem olma kararını aldık-
tan sonra nasıl ilerlediniz? 
2001 yılında hakem kursuna
gittim. O zamanlar 16 ya-
şında başlanabiliyordu 
hakemliğe. Ben de 16 yaşın-
daydım ve başlanabilecek 
en erken yaşta başladım.
Şubat ayında gittim. 
O dönemde 20 kadar maça
çıktım. 4-5 maça çıkmak
gerekiyordu hakem adaylığı-
nın kalkması için; ben 20
maça çıktım. Ama 16 yaşında

olduğum ve üniversiteyi ka-
zanabilmek için hafta sonları
dershaneye gittiğim için
2004’e kadar bu 20 maçta
kaldım. Arada 2 yıllık boş za-
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““
Futbola olan sevgim ve tutkum
babamı izleyerek gelişti. Daha
5-6 yaşlarından itibaren onun
maçlarını TV’de izlemeye
başladım. Maçlar bittikten
hemen sonra babam beni arar
ve pozisyonlarla ilgili sorular
sorardı. O yaşımdan itibaren ona
yorumlar yapardım. 

Biz hakem çocukları olarak 
futbola hakem gözüyle bakarak
büyüyor ve yetişiyoruz. Bu
bizim için bir avantaj oluyor.
Böyle bir ortamda büyüyen
insan da yaşı hakem olmaya
elverişli hale geldiği andan
itibaren kendisini hakemliğin
içinde buluyor. 

Kimya Fakültesi’nden mezun 
olunca dört sene bir ilaç 
firmasının üretim 
departmanında yönetici olarak
görev yaptım. Şimdi Tehlikeli
Madde Güvenlik Danışmanlığı
diye bir sertifikam var. Tehlikeli
madde taşıyan firmalara 
danışmanlık yapıyorum.

Profesyonel olarak ilk resmi
maçım, Arda Turan’ın da forma
giydiği maçtı… Arda da ilk
11’deydi. Şimdi Barcelona’da
ülkemizi gururla temsil ediyor.
Ben de ilk profesyonel maçımda
onunla sahaya çıktım.

Babam benim mentörüm. 
Her maçtan sonra maçla ilgili
pozisyonları ve genel yönetim
biçimini konuşuruz. Bir de
babamla ben bir ilki 
gerçekleştirdik. Hakemlerde
baba-oğul FIFA kokartı takanlar
var ama yardımcı hakemlerde
ilk baba-oğul FIFA kokartlı
hakemler biziz. 

““

““
““

““

““
Şimdi Cüneyt Çakır ve ekibi 
Bahattin Duran, Tarık Ongun 
çıtayı çok yukarı çektiler. Dünya
Kupası, Avrupa Şampiyonası
gördüler. Önümüzde böyle
örnekler varken tabiî ki hedefi
onların yakaladığı başarıları
yakalamak olarak koyabiliriz.  

Bir yardımcı hakem, nerede
yardım edeceğini çok iyi bilmeli.
Bir yardımcı, hakemin bir
pozisyonu görmediğini anladığı
andan itibaren hakemin o
pozisyon hakkında ne karar
verebileceğini bilmeli ve hakem
gibi düşünerek yardım etmeli.

Oyuncular üzerinize geldiğinde
yapmanız gereken, kararınızdan
emin olduğunuzu göstermek ve
dik bir duruş sergilemek. 
Oyuncuları da anlamak lâzım.
Yüksek nabızla bir mücadele
içindeler. O an sizin hata 
yaptığınızı düşünüyor olabilirler.
Kabul edilebilir düzeyde 
itirazları anlayabiliyoruz.

CORE projesi Avrupa’nın en
önemli projelerinden bir tanesi.
Onda görev almış ve başarıyla
tamamlamış olmak, her hakem
açısından çok önemli. UEFA’nın
bununla ilgili bir istatistiği var.
CORE’a giden hakemlerin yüzde
60’ı FIFA hakemi oldu. 

Çok maç, çok tecrübe demek.
Fiziksel olarak bir yorgunluk
yaşamak söz konusu değil.
Doğru dinlenir, doğru beslenir,
uykunuzu alır ve idmanları
doğru yaparsanız doğru bir 
şekilde maça çıkarsınız. 
Peş peşe maç almak çok mutlu
edici bir şey. 



bilen futbolcular tarafından oy-
nandığı için daha hızlı bir oyun
var. Tabiî şimdi artık yabancı kon-
tenjanının da serbest bırakılma-
sıyla birlikte çok iyi oyuncular
geliyor. Futbol kalitesi arttı. Bizim
açımızdan da daha zorlayıcı po-
zisyonlarla karşılaşıyoruz. Bizim
gelişimimize de faydası oluyor
tabiî ki…
Hakemler hakkında belki de en
çok akla gelen soru budur…
Çünkü iyileri kimse konuşmaz…
Kendi adınıza kötü geçen bir
maçın ardından neler hissediyor-
sunuz?
O üzüntü, o vicdan azabı daha
maç biter bitmez yolculukta başlı-
yor. Siz maç bittikten ve gözlem-
cinizle birlikte toplantı yaptıktan
sonra hatanızı ilk orada görüyor-
sunuz. Oradan sonra insanın
içinde bir vicdan muhasebesi olu-
yor. Sizi uyku tutmuyor. Belki bir
hata bir takımın puanına mâlolu-
yor. Siz de kariyerinizde yara
almış oluyorsunuz. Ama bu üzün-
tüyü de bir-iki günden daha fazla
uzatıp, etkisinde kalmamak gere-
kiyor. Tekrar toparlanıp, yeni bir
maçta güçlü bir şekilde geri dön-

mek gerekiyor. Bir müddet uzak
kalmaya çalışıyorum. 4 yıllık evli-
yim. Ailemle vakit geçiriyorum.
Biraz futbol dışındaki aktivitelerle
zaman geçirmeye çalışıyorum. 
Bir sonraki maça kadar rehabili-
tasyon sürecine giriyorum. 
Karşılaşmalardan sonra baba-
nızla pozisyonlar ve kararlar
hakkında fikir alışverişinde 
bulunur musunuz? 
Babam benim mentörüm. Her
maçtan sonra maçla ilgili pozis-
yonları ve genel yönetim biçimini
konuşuruz. Babam benimle ilgili
yorumlar yapar. Bir de babamla
ben bir ilki gerçekleştirdik. 
Hakemlerde baba-oğul FIFA 
kokartı takanlar var ama 
yardımcı hakemlerde ilk baba-
oğul FIFA kokartlı hakemler biziz.
Babam benimle gurur duyuyor.
Çok mutlu oluyor. Onun izinden
gittiğim için ayrıca mutlu oluyor.
Ben onun yolundan yürüdüm. Bil-
miyorum; belki de bilinçaltımda
onun maçlarını izlediğim için
bu vardı. Bir şans güldü ve ben
de onunla aynı seviyeye geldim. 
Her hakemin mutlaka bir hedefi
vardır. Sizin hedefiniz nedir?

Kendinizi hangi maçta görmek
isterdiniz? 
Şimdi Cüneyt Çakır ve ekibi 
Bahattin Duran, Tarık Ongun 
çıtayı çok yukarı çektiler. Dünya
Kupası, Avrupa Şampiyonası 
gördüler. Çok büyük organizas-
yonlarda görev aldılar ve almaya
devam ediyorlar. Hepimiz gururla
izliyoruz. Tüm hakemlerin hayal-
lerini yaşıyorlar şu an… Bunu
kendi çalışmalarıyla elde ettiler.
Bizim de önümüzde böyle örnek-
ler varken tabiî ki hedefi onların
yakaladığı başarıları yakalamak
olarak koyabiliriz. Bunların hepsi
adım adım birer hedef. Çıta artık
buralara geldi. Ama tabiî ki kısa
vadede hedefler var. 
Bahattin Duran ve Tarık Ongun
da sizin gibi İstanbul bölgesi 
hakemleri. Onların tecrübelerin-
den yararlanıyor musunuz? 
Gözlemlerimi söyleyeyim… 
İnanılmaz disiplinliler. Devamlı
çalışıyorlar. İdmanlarına, maç
analizlerine, yediklerine, içtik-
lerine, uykularına çok dikkat
ediyorlar. Gerçekten çok ciddi
bir profesyonel hayat yaşı-
yorlar. Kendileriyle birkaç
kez maça çıkma şansı
yakaladım. Cüneyt 
Hocayla da buruk bir
anım var, onu da 
anlatayım. Daha
evvel Cüneyt 
Hocayla 1. Lig’de
birkaç sefer görev
almıştık. Bir kere
Süper Lig’de görev
alma fırsatı yakala-
dım kendisiyle. İki
sezon önceydi. Onun
da doğum günüydü.
Gençlerbirliği-Kara-

bükspor maçı… Cüneyt Çakır’ın
ciğerinin bir tanesi söndü ilk ya-
rıda… İlk yarıyı tek ciğerle bitirdi,
ikinci yarıda hastanelik oldu. 
O maçın yardımcı hakemi benim.
Bir yardımcı hakem için Cüneyt
Çakır ile maça çıkabilmek en
büyük beklentilerden birisidir.
Ben tam Cüneyt Hocayla maçı
çıktım derken 45 dakikada
kaldı. Onunla maça çıkma 

mutluluğu yaşarken bir 
yandan da böyle bir trajik

olayla karşılaştık. 
Her futbolcunun olduğu

gibi her hakemin de
mutlaka bir rol modeli
vardır. Sizinki de doğal
olarak babanız… 
Babanız haricinde en
çok örnek aldığınız
hakem ya da 
hakemler kimlerdir?
Az önce söylediğim
gibi Bahattin Duran ve
Tarık Ongun, yardımcı
hakemler adına birer
idoldür. Hepimizin ha-

yallerini yaşıyorlar. Ne kadar
büyük organizasyon varsa görev
aldılar, almaya da devam edecek-
ler. Belki de Dünya Kupası finali
görecekler. İdol olarak ikisini 
gösterebilirim. Bizim İstanbul 
yardımcı hakemleri kadrosu 
gerçekten çok iyi… Çok güzel 
örnekler var. Aleks Taşçıoğlu,
Serkan Ok, Kemal Yılmaz gibi… 
O yüzden o konuda idol olabilecek
çok örnek var. Bir de UEFA’nın
verdiği CORE kursunda bir koçum
vardı;  Polonyalı Maciej Wierz-
bowski. Onunla çalışma fırsatı 
yakaladım. 16 yıl FIFA yardımcı
hakem kokartı taşımış bir 
yardımcı hakem. Dünya Kupa-
sı’nda Türkiye-Brezilya yarı final
maçında da görev aldı. Onu da
örnek gösterebilirim.
Babanızla olan ilişkinize geri 
dönelim. Maç geldikten sonra
neler konuşursunuz? 
Her maçtan önce telefonlaşırız.
Maç gelir gelmez ona söylerim. 
O başarı dileklerini sunar bana.
Her maçtan sonra da oturur 

konuşuruz. Maçlarımın hepsini
kaydeder. Ben de kaydederim.
Daha sonra maçın üzerine konu-
şuruz. Analiz ederiz. O benim 
eksiklerimi söyler. “Şunu daha iyi
yapabilirsin” der. 
En çok hangi özelliğinizi 
beğeniyor? 
Babam koşu stilimi ve bayrak tu-
tuşumu beğeniyor. Dışarıya güzel
bir görüntü verdiğimi söylüyor. 
Eleştirdiği; “Daha iyi olmalısın”
dediği yanlarınız neler? 
Bazen “Yan koşuları daha iyi 
yapmalısın” der. Yardımcı hakem
olarak oyunu yan yan takip 
etmeliyiz. Bunu yapıyorum ama
daha iyi yapmamı istediği oluyor.
İyi bir yardımcı hakemi, 
diğerlerinden ayıran en önemli
özellik nedir? 
Bir yardımcı hakem, nerede 
yardım edeceğini çok iyi bilmeli.
Bir yardımcı, hakemin bir pozis-
yonu görmediğini anladığı andan
itibaren hakemin o pozisyon 
hakkında ne karar verebileceğini
bilmeli ve hakem gibi düşünerek
yardım etmeli. Ofsaytla ilgili konu
tamamen yardımcı hakemin 
üzerinde. Ofsayt artık en ilerdeki
adamı görme mevzuu değil. Artık
bir yorum haline geldi. Oyuncu
topa mı oyuna mı müdahale etti;
yoksa top için mücadeleye girdi
mi; rakibin görüş açısını kapattı
mı gibi bir çok kriter var. 
Yardımcı hakem “İyi bir pozisyon
olsa da yardım etsem” gibi bir
beklenti içinde olabilir mi? 
Evet. Böyle bir pozisyon olursa 
bu sizi içten içe mutlu eder… Moti-
vasyonunuzu bir miktar arttırır.
Bundan 10 sene kadar önceydi.
1. Lig maçında defans oyuncusu
kafasının üzerinden kaleye 
girmek üzere olan topu eliyle gizli
bir şekilde dışarı attı. Hakemin
bulunduğu yerden görme şansı

yoktu. Benim önüm açıktı. 
Hayatımda ilk defa kulaklık 
sistemini kullanıyordum. Onun
faydasını orada gördüm. Hem
kırmızı kart göstermesi gerek-
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Bir problem yaşamadınız sanırım? 
Sakatlandığım yılda bile hepsini
koştum. Bir sezon stres kırığı 
yaşadım. O sezon hakemliği don-
durmak zorunda kaldım. O sezo-
nun öncesinde ve sonrasında
testleri başarıyla tamamladım.
Antrenmanları çok düzenli yapı-
yorum. En üst seviyedeyiz. Ha-
kemliği hayatımızda çok önemli
bir yere getirdik. O yüzden her
kritere dikkat etmemiz gerekiyor. 
İdmanları diğer hakemlerle 
beraber mi yapıyorsunuz?
Hayır, bireysel yapıyorum. Birkaç
arkadaş bir araya gelip yaptığımız
da oluyor ama genellikle tek ba-
şıma çalışıyorum. Polar saatimiz
var. Yaptığımız idmanları kaydedi-
yor ve kayıtları Ali Hocaya gönde-
riyoruz. Ali Kızılet Hocamız eğer
özel bir durumumuz varsa ayrı bir
idman programı yazıyor. Şu an
bütün hakemlere bir program ge-
liyor. Ama siz özel olarak bir prog-
ram istediyseniz Ali Hoca asla geri
çevirmiyor. Sizin eksikliğinize
göre program yolluyor. Ben sakat-

lık yaşadığım dönemde kendisiyle
çalışmıştım. Diğer hakemlerle
aynı seviyede değildim. Bana çok
destek oldu. CORE projesine gitti-
ğim zaman seviyemi arttırmak
için yine yardımcı olmuştu. 
Sakatlandığınız dönemde “Acaba
bir daha hakemlik yapamazsam
ne olur?” diye düşündünüz mü? 
Stres kırığı gerçekten sıkıntılı.
Gerçek bir kırık değil. Vücut da
bunu kırık olarak algılamıyor.
Mikro bir şey. Tedavi etmekte çok
gecikiyor vücut. Çok ağrı veriyor.
Doktor bana, “Bu kemiği komple
kırsaydın daha hızı iyileşirdi” 
demişti. Benim iyileşmem üç ay
kadar sürdü. Geri dönmek iste-
dim, tekrarlar gibi oldu. O dönem
iyice toparlamadan dönmek iste-
medim.  Sakatlık psikolojisi çok
kötü bir şey. Şöyle dediğimi hatır-
lıyorum, “Bu sakatlık yerine ceza
almaya razıyım. En kötü ceza bile
sakatlıktan daha iyidir.” Sakatlı-
ğın psikolojisi çok zor. Psikolojik
destek bile almak gerekir. 
Bu sezon lig ve kupada nere-
deyse her hafta bir maça çıkıyor-
sunuz? Bu kadar sık maç almak
hakemi nasıl etkiliyor?
Çok maç, çok tecrübe demek.
Çok maç almak tecrübenizi art-
tırdığı için size mutlaka bir şeyler
katıyor. Fiziksel olarak bir yor-
gunluk yaşamak söz konusu
değil. Doğru dinlenir, doğru bes-
lenir, uykunuzu alır ve idmanları
doğru yaparsanız doğru bir şe-
kilde maça çıkarsınız. Psikolojik
olarak ise her zaman moralli ve
sıcaksınız. Peş peşe maç almak
çok mutlu edici bir şey. 
Bir maça nasıl hazırlanırsınız? 
Perşembe günü maç tebligatımız
gelir. O gün herkes takımlarla 
ilgili hazırlıklar yapmaya başlar.
Takımların klipleri izlenir. Oyun-
cuları gözden geçiririz. Hangi
oyuncular neler yapıyor, bakarız.
Ön hazırlığımız olur. Maçtan ön-
ceki gün maç idmanımız olur. 
Bir araya geldiğimizde de video-
lar üzerinden konuşuruz ve ha-

zırlığımızı yaparız. 
“Çantamı aldım, maça gittim”
durumu yok yani. Ben bu hazır-
lık şeklini yıllar önce Cüneyt 
Çakır’dan dinlemiştim. Galiba
artık her hakem aynı şekilde 
hazırlanıyor maçlara. 
Evet, her hakem böyle yapıyor.
Maç aldıkları zaman iki takımı da
analiz ediyor. Bu bir gereklilik
haline geldi. 
Bu analizlerde nelere dikkat 
ediyorsunuz? 
Takımların oyun sistemlerine
bakıyoruz. Çok hızlı oyuncular
olabiliyor. Hızlı oyuncular yar-
dımcı hakemler için çok zordur.
Girdi-çıktı pozisyonları risk fak-
törüdür. Çok iyi yer almanız ge-
rekir. Kimi takım sarkık defans
oyuncusuyla oynar. Yardımcı
hakem olarak biz böyle analiz
ediyoruz. Hakemler ise futbolcu-
ların daha önce yaşadıklarına
bakar. Sahaya çıktığımız zaman
“Bu oyuncu bize ne yaşatabilir”i
iyice çalışıp çıkıyoruz. Ama tabiî
ki oyunculara karşı bir ön yargı-
mız olmuyor. Bunları yaptıktan
sonra kendinizi daha hazır 
hissediyoruz. Ben maça atandığı
zaman iki takıma Play-Stati-
on’da maç yaptırıyorum. 
Oyunculara göz aşinalığı oluyor. 
Bu tempoda özel hayata vakit
ayırmak zor olmuyor mu? 
İkisinin dengesini iyi kurmak 
gerekiyor. Boş zamanları dolu
dolu geçirmek gerekiyor. Seyahat
yapmaya çalışıyoruz genelde. 
Sinemaya gidiyoruz. Arkadaş
gruplarımızla yemekler yiyoruz.
Evde puzzle yapıyorum. Son ola-
rak 4 bin parçalık puzzle yaptım
ve çerçeveletip astım. Çok da
güzel oldu. 1.5 ay sürmüştü. 
Sahaya çıkarken uğurunuz 
var mıdır? 
Babamın 1996 yılında aldığı FIFA
kokartı benim çantamda durur.
Maça öyle çıkarım. Babam
1996’da FIFA oldu. Ben de 20 sene
sonra 2016’da oldum. Güzel bir
tesadüf. 

tiğini hem de penaltı vermesi 
gerektiğini hakeme söylemiştim.
O benim açımdan güzel bir örnek
olmuştu. 
Bazen öyle bir pozisyon oluyor ki
5-6 kişi yardımcı hakemin üze-
rine geliyor. Sizin de geri adım 
atmamanız gerekiyor. Ne düşü-
nüyorsunuz böyle anlarda? 
Sizin orada yapmanız gereken,
kararınızdan emin olduğunuzu
göstermek ve dik bir duruş sergi-
lemek. Oyuncuları da anlamak
lâzım. Yüksek nabızla bir müca-
dele içindeler. O an sizin hata 
yaptığınızı düşünüyor olabilirler.
Ama saygı sınırını aşmaması 
gerekiyor. Aşarsa ceza gerekir.
Kabul edilebilir düzeyde itirazları
anlayabiliyoruz. 
CORE kursuna nasıl seçildiniz?
2012 yılında üst klasman yardımcı
hakemliğe terfi ettim. Üç ay sonra
UEFA’nın CORE denen kursu
vardı. Birkaç sene içinde FIFA 
olabilecek, genelde 32 yaş altında
genç, yetenekli ve İngilizce bilen
hakemleri UEFA, Nyon’da bir 
merkezde topluyor ve 10 günlük
bir seminer yapıyor. Bu seminerde
hakemlere tüm atletik testleri 
uyguluyor. Maç yönettiriyor. Yağ
oranlarını, fiziksel yeterliliklerini,
esneklikleri, İngilizce seviyesini
ölçüyor. Saha çalışması yapıyor-
sunuz. Kararlar veriyorsunuz.
Sonra bu kararları izleme fırsatı-
nız oluyor. UEFA’nın eğitimcileri
ve size atanmış olan koçlarla 
beraber çalışmalar yapıyorsunuz.
CORE projesinin yöneticisi de
UEFA Hakem Komitesi üyesi
David Elleray… 10 gün boyunca
burada kendinizle ilgili eksiklikle-
rinizi görebileceğiniz bir sistem
kurulmuş. Tüm eksikliklerinizi
görüp, 6 ay boyunca sizi takip 
ediyorlar. Siz de devamlı UEFA ile
iletişim halinde oluyorsunuz. 
6 ayın sonunda ikinci seminere
gidip tekrar maç yönetiyorsunuz.
Bir seviye kat etmenizi, İngilizce-
nizi ve fiziksel durumunuzu geliş-
tirmenizi istiyorlar. Bu esnada

İsviçre’de bir dil okuluna yazdırı-
yorlar sizi. Uzaktan haftada 45
dakika skype üzerinden bir ya-
bancı hocayla konuşuyorsunuz.
Bir internet sitesi üzerinden İngi-
lizce çalışıyorsunuz. Yani sizi ge-
liştirmek için UEFA elinden gelen
her şeyi yapıyor. İkinci periyottan
sonra da siz artık bu CORE’u ba-
şarıyla tamamlıyor ve diploma
sahibi oluyorsunuz. CORE proje-
sine ilk kez gittiğimde bir sakatlık
yaşadım. Barış Şimşek ve İbrahim
Bozbey ile gitmiştik. Sakatlıktan
sonra David Elleray demişti ki,
“İyileştikten sonra seni yine çağı-
racağım.” Geçen sene Onur Kara-
baş ve Fevzi Demirhan ile tekrar
davet edildim. Bu CORE’dan başa-
rıyla mezun olmam, FIFA kokartı
takmamda önemli bir etkendir. 
Hakemlikte dönüm noktanız 
bu mudur? 
Evet… Benim açımdan bu projeye
dâhil olmak çok önemliydi. 
Peki, neden sizi CORE projesine
seçtiler? 
Genç ve yabancı dil bilgisine 
sahip hakemler gidiyor buraya. 
O dönemki MHK da bu kriterleri
sağladığımı düşündüğü için beni
yolladı. 
Size ikinci şansı vermeleri de
güven duyduklarının bir işareti
sayılabilir mi? 
Evet. Sakatlığım sebebiyle projeyi
tamamlayamayacağım belli 
olduğunda Elleray, “Ben Türkiye
Futbol Federasyonu ile bunu gö-
rüşmek istiyorum. Yarım kaldığı
için senin yeniden gelmeni istiyo-
rum. Onlara da ileteceğim” de-
mişti. O dönem ben gider gitmez
bir Yo-Yo Testi’ne girdim. Testten
sonra sakatlandım. Eğitimlere 
katıldım. Belki eğitimlerdeki sözlü
mülakatları beğenmiş olabilir. 
O dönemki Hakem İşleri Müdürü-
müz Burçin Keskin’in de bunda
payı vardır. O da iletişim kurma-
mızı sağladı UEFA ile… İkinci kez
dâhil olmam benim açımdan
dönüm noktası oldu. Çünkü o
proje Avrupa’nın en önemli proje-

lerinden bir tanesi. Onda görev
almış ve başarıyla tamamlamış
olmak; her hakem açısından çok
önemli. UEFA’nın bununla ilgili bir
istatistiği var. CORE’a giden ha-
kemlerin yüzde 60’ı FIFA hakemi
oldu. 
Kursu bitiremeyen var mı? 
Kursta başarınıza göre ya diploma
alıyorsunuz ya da katılım belgesi…
Diploma alamayan da oluyor. 
Eğer gerekli kriterleri yerine 
getiremediyseniz, kendinizi geliş-
tiremediyseniz diploma alamıyor-
sunuz. Eksiklikleriniz varsa ikinci
kursa çağrılmayabiliyorsunuz. 
Ya da çağrılıp sadece katılım 
belgesi alabiliyorsunuz. 
Fitness programınız nasıl? 
Ali Kızılet’in önderliğinde yürütü-
lüyor antrenmanlarımız. Haftalık
antrenman programı geliyor. 
Haftada dört idmanımız oluyor.
Maç programına göre ayarlıyoruz.
Atletik testlerimiz de sezon 
başında ve devre arasında bir, 
aralarda da birer tane; toplam 
4 atletik testten geçiyoruz. 
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28 Kasım 2016 tarihi, maalesef 
futbol dünyasının gelmiş geçmiş
en büyük acılarından birine sahne
oldu. Copa Sudamericana finali ilk
maçında Kolombiya’nın Atletico
Nacional takımıyla karşılaşmak
üzere bu ülkenin Medellin kentine
gitmekte olan Brezilya’nın Chape-
coense ekibi, Bolivya’dan bindik-
leri uçağın varış noktasına az bir
mesafe kala düşmesi neticesinde
neredeyse tamamen yok oldu.

Korkunç kazada yeşil-beyazlıların
19 oyuncusu hayatını kaybeder-
ken, sadece üçü mucizevi bir 
biçimde kurtulabildi.
Chapecoense’nin başına gelen bu
felâket ne yazık ki ilk kez karşıla-
şılan bir durum da değil. Geçmişte
de futbol dünyası benzer şoklara
uğramıştı. 1949’da Torino ile başla-
yan, 1958’de Manchester United’ı
vuran, ardından The Strongest,
Alianza Lima, Pakhtakor Taşkent

ve Zambiya Millî Takımı gibi 
ekipleri de yok eden uçak kazası
felâketleri son olarak da 
Chapecoense’yi aramızdan aldı.
Tüm bu faciaları bir seferde 
hatırlamak hiç de hoş bir şey 
olmasa da Chapecoense ile birlikte
benzer kaderi paylaşmış takımla-
rın hüzünlü hikâyelerini tek bir 
yazıda toplamak istedik. 
Hatıraları önünde bir kez daha
saygıyla eğilmek adına…

Torino, 1940’lı yıllarda futbol dünyasının
gördüğü belki de en güçlü takımdı. Her ne
kadar o dönemde kulüpler düzeyinde tüm
Avrupa’yı kapsayan bir uluslararası orga-
nizasyon mevcut değildiyse de İtalyan fut-
bolu, 1934 ve 1938 Dünya Kupalarından
zaferle ayrılmıştı ve Torino da 1940’larda
İtalya’da rakipsiz bir haldeydi. 1942-43 
sezonunda şampiyon olan Torino, II. Dünya
Savaşı’nın şiddetini arttırması ve futbola
iki yıl ara verilmesinin ardından zaferlere
kaldığı yerden devam etmiş ve 1949’a
kadar zirveyi kimselere bırakmamıştı.
1945-46 sezonunda 40 maçta rakip filelere
tam 108 gol bırakan Torino, ertesi sezonda
da şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyen
taraf olurken bu kez 38 maçta 104 gol 
kaydediyordu.
1947-48 sezonundaysa Torino, 40 maçta
125 gol atarak, İtalya’da bugün bile kırıla-
mayan bir rekorun sahibi olacak, böylece
1948-49 sezonuna da rakipsiz girecekti.
Nisan ayı sona ermekteyken, Torino, en
yakın rakibi Inter’in, iki puanlık sistemde
beş puan önünde yer alıyordu. Üst üste 
beşinci Serie A şampiyonluklarına ulaşıp
hemşerileri Juventus’un 1931-1935 ara-
sında kırdığı rekora ortak olmalarına 
sadece dört maç kalmıştı. Ne var ki kader
ağlarını örmekteydi ve futbol tarihinin bu
en görkemli takımlarından biri, futbol 
tarihinin en dehşet verici trajedilerinden
biriyle yüz yüze kalacak ve o anda da
zaman onlar için duracaktı.
Nisan ayında, Portekiz’in en önemli takım-

larından Benfica, kaptanları Francisco 
Ferreira adına bir jübile maçı düzenlemek
istiyor ve bu özel maçı da o dönemlerde
dünyanın 1 numaralı futbol takımı olarak
görülen Torino’nun onurlandırmasını 
rica ediyordu. Teklifi kabul eden Torino, 
3 Mayıs’ta oynanacak maç için, neredeyse
tam kadro halinde uçağa binip Lizbon’a 
hareket etti. Sadece Sauro Toma sakatlığı
nedeniyle kafileye dâhil edilmemişti.
İki ekip, Francisco Ferreira’yı uğurlarken

tribünleri dolduran futbolseverlere de bir
gol ziyafeti çekmiş ve karşılaşma 4-3 Ben-
fica’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. 
Önce dünyanın en büyük takımı olarak 
addedilen bir ekibi konuk etmek, 
sonrasında da onları yenmek, gerçekten de
Benfica adına o güne kadar yaşanmış en
büyük onurlardı.
Ertesi gün Torinolular, evlerine dönmek
için tekrar uçağa binmişti. Ancak Torino’ya
yaklaşılırken bastıran yoğun sis nedeniyle

yolculukları endişe verici bir hal almıştı.
Hatta pilotun yönünü değiştirip Milano’ya
gitmesi gerektiği de daha sonraları 
konunun uzmanları tarafından çokça 
dillendirilmiş, yazılıp çizilmiştir.
Gelgelelim uçağın pilotu, Torino’ya inmek
için “ısrarcı olmuştu.” Sonrasındaysa ne
yazık ki “olanlar olmuştu.” 4 Mayıs 1949
günü, saat 17.00 sularında Torino kafilesini
taşıyan Fiat g-212 model uçak, kentin 
yakınlarındaki Superga dağının eteklerine

çakılıverdi. Kazada, 18’i Torinolu futbolcu
olmak üzere, uçakta bulunan 31 kişinin 
tamamı maalesef yaşamlarını yitirdi. 
Böylelikle İtalya futbolunda bir dönem, 
olabilecek en acı verici biçimde son bulmuş
oluyordu. Çünkü o döneme damgasını
vuran takım artık yoktu, yok olmuştu…
Cenaze töreniyle ilgili belgeler, en az 500
bin kişinin sokaklara döküldüğünü işaret
etmektedir. Böylece dünyanın gördüğü en
kalabalık cenaze törenlerinden biri, Tori-
nolu futbolcular için düzenlenmiş olur.
İtalya Futbol Federasyonu da efsanenin
anısı karşısında saygıyla eğilmeyi ihmal
etmeyenler arasındaydı. Faciadan iki gün
sonra, 6 Mayıs 1949’da, acilen toplanan 
, ligin bitmesine dört hafta olmasına 
rağmen, beş puan farkla lider durumda 
bulunan Torino’yu, kalan maçlardaki 
sonuçları dikkate almaksızın şampiyon ilân
etti. Kalan maçlarınsa, Torino’nun genç 
takımıyla, rakiplerinin genç takımları 
arasında oynanması kararlaştırıldı. 
Torinolu gençler de bu dört maçı kazana-
rak, ağabeylerine karşı son vazifelerini en
anlamlı biçimde yerine getirmiş oldu.
Kazadan geriye İtalyan futboluna kalan 
yadigâr ise Torino’nun en büyük yıldızı 
konumundaki Valentino Mazzola’nın oğlu
Sandro olacaktı. Sandro Mazzola, 1960’lara
damgasını vuran tarihin en iyi Inter’inin
yıldızı olarak parlayacak ve baba-oğul
Mazzolalar da çoğu kişiye göre futbol dün-
yasının en başarılı baba-oğul ikilisi olarak
tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktı.

Futbolun Uçak Kazaları Onur Erdem

Gökte kayan yıldızlar
Futbol dünyası, geçen ay geçirdiği uçak kazası neticesinde yok olan Chapecoense için

ağlıyor. Ne acıdır ki bu facia, futbol dünyasının başına ilk kez gelmiyor. 
Geçmişte de Torino’dan Manchester United’a kadar birçok ünlü takım, 

uçak kazalarının kurbanı olmuştu
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İskoç teknik adam Matt Busby, 
II. Dünya Savaşı sonrasında Manc-
hester United’ın başına geçtiğinde
Kırmızı Şeytanların henüz İngil-
tere’nin önde gelen takımları ara-
sında olduğu söylenemezdi. Takım
sadece 20. yüzyıl başlarında iki kez
lig şampiyonluğu yaşamıştı ve 
sonraki periyotta da genellikle ligin
orta sıralarında gezinen bir yapıya
bürünmüş, hatta üç defa ikinci lige
düşüp kısa süre içinde yeniden 
birinci lige de dönmüştü.
Busby’nin göreve gelişinin ardın-
dansa Manchester United pozitif
anlamda çok ciddi bir kimlik deği-
şimi yaşayacaktı. Gerek altyapıdan
yetiştirilen, gerekse ülke genelinde
keşfedilen genç oyunculara yapılan
yatırım sayesinde çok uzun yıllar
boyunca kulübe hizmet edecek bir
takımın iskeleti oluşturulmuştu. Bu
ekip sayesinde Manchester United
da 40 yıla yakın bir süre sonra ligde
yeniden zirveye oynayan bir takım
haline gelmişti. Busby yönetimin-
deki ilk beş sezonunun dördünde
ligi ikinci sırada tamamlayan 
United, şeytanın bacağını nihayet
1951-52 sezonunda kıracak ve 
41 yıl aradan sonra tarihinin üçüncü
şampiyonluğunu elde edecekti.
Bunu, 1956 ve 1957’de peş peşe 
kazanılacak iki şampiyonluk daha
izleyecekti.
Manchester United, 1956’da kazan-
dığı şampiyonluk sonrasında, 1956-
57 sezonunda tarihinde ilk kez
Avrupa kupalarında da mücadele
ediyordu. Şampiyon Kulüpler Kupa-
sı’nda yarı finale kadar ilerleyen
United, bu turda bu kupayı ilk beş
sezonunun tamamında kazanacak
olan Real Madrid’e elenecekti. 
Bir sonraki sezonda da Manchester
United, yine İngiltere şampiyonu
olarak Şampiyon Kulüpler Kupa-
sı’ndaki yerini alıyordu. Takımın 
hedefi bu kez geçen yıla göre en az
bir adım daha ileri giderek final 
oynamak, hatta kupayı almaktı. 

İlk iki turda Shamrock Rovers ve
Dukla Prag’ı eleyen Manchester
United, çeyrek finaldeyse Yugoslav
şampiyonu Kızılyıldız ile eşleşmişti.
Old Trafford’daki ilk maçta yenik
duruma düşmesine rağmen 
rakibini 2-1 mağlup eden United,
Belgrad’daki rövanşta da sahadan
3-3’lük beraberlikle ayrılmış ve yarı
finale yükselmişti. 5 Şubat’ta 
oynanan bu karşılaşmadan bir gün
sonra, takım Manchester’a dönüş
için uçağa binecekti. Airspeed AS-
57 Ambassador modeli uçak, kısıtlı
bir yakıt kapasitesine sahip oldu-
ğundan Belgrad’dan havalandıktan
bir süre sonra Münih’e, yakıt ikmali
için iniş yaptı. Ancak uçak yeniden
kalkışa hazırlandığı esnada motor-
larında bir sorun baş gösterdi. İki
denemede de motorun gereğinden
hızlı çalışmasıyla ilgili sorun devam
edince uçak durduruldu ve yolcular
da havalimanının içine geri döndü.
Aynı esnada kar yağışının da başla-
masıyla birlikte uçuş ihtimali iyice
ortadan kalkmıştı. Hatta United’ın
yıldız oyuncusu Duncan Edwards
bu esnada evine “Bütün uçuşlar
iptal oldu, yarın uçacağız” yazan bir
telgraf dahi çekmişti.

Ancak uçağın pilotu, ne yapıp edip
uçağı o gün kaldırmayı kafasına
koymuştu. Mühendislerle görüş-
tükten sonra motoru daha düşük
devirde çalıştırmaya başlamasının
sorunu çözebileceğine kanaat 
getirdi. Aslında böyle bir durumda,
uçak kalkış için gerekli hıza da
daha uzun sürede ulaşacaktı fakat
Münih’te pistin normalden uzun ol-
ması sebebiyle bu sorunun da üste-
sinden gelineceği düşünülmüştü.
Neticede yolcular 15 dakikalık bir
aranın ardından yeniden uçağa 
çağırıldı ve kalkış için harekete 
geçildi. Ne var ki hesaplar tutmaya-
cak ve uçak kontrolünü kaybede-
rek pistten çıkacak, havaalanının
dışındaki bir eve çarparak durabile-
cekti. Uçağın gövdesinin sağ tara-
fıysa bir garaja çarpmış ve garajın
içindeki yakıt dolu kamyon da çar-
pışmanın şiddetiyle infilak etmişti.
Uçaktaki yolculardan 20’si çar-
pışma sonrasında hayatlarını 
kaybetmişti. Bunların yedisi de
Manchester Unitedlı futbolcular
Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie 
Colman, Mark Jones, David Pegg,
Tommy Taylor ve Liam Whelan’dı.
Yaralı olarak hastaneye kaldırılan
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Duncan Edwards ise 15 gün sonra
son nefesini verecekti. Takımın an-
trenörlerinden Tom Curry ve Bert
Whalley de hayatlarını kaybedenler
arasındaydı. Keza kulüp sekreteri
Walter Crickman da… 
Futbolculardan Johnny Berry ve
Jackie Blanchflower ise kazada 
yaşadıkları sakatlıklar (kafatası ve
kalça kırığı gibi) nedeniyle bir daha
futbol oynayamayacaklardı. Kaza-
dan kurtulan en önemli isimlerse
teknik direktör Matt Busby ile
yakın gelecekte İngiliz futbolunun
en önemli isimlerinden biri haline
gelecek Bobby Charlton’dı.
Kazadan sonra Manchester 
United’ın toparlanması da tahmin
edilebileceği gibi hiç kolay olmaya-
caktı. Kaza öncesinde ligde zirve
mücadelesi içinde olan Kırmızı Şey-
tanlar, kaza sonrasındaysa çıktık-
ları 14 lig maçından sadece birini
kazanabilirken sekiz kez sahadan

mağlup ayrılmışlar ve bunun sonu-
cunda da ligi dokuzunca sırada ta-
mamlayabilmişlerdi. Buna rağmen
Federasyon Kupası’nda finale kadar
ilerleyen United, finaldeyse Bolton
Wanderers’a yenilmekten kurtula-
madı. Şampiyon Kulüpler 
Kupası’ndaysa Kırmızı Şeytanlar,
evinde Milan ile oynadığı yarı final
ilk maçını 2-1 kazansa da San 
Siro’daki rövanşta rakiplerine 
4-0’la teslim oldu.
Manchester United, bir sonraki
sezon aşırı bir motivasyon göstere-
rek lige asıldıysa da şampiyon Wol-
verhampton’ın altı puan gerisinde
ikinci sırada kalacaktı. Sonradan bu
ilk anlık motivasyonun da kırılma-
sıyla birlikte takım orta sıralara
doğru düşüşe geçecek, hatta 1962-
63 sezonunu küme düşmeme mü-
cadelesi vererek tamamlayacaktı.
Nitekim 19’uncu sırada bitirdikleri
sezonda 21’inci sırada yer alıp küme

düşen ezeli rakipleri Manchester
City’den sadece üç puan fazla 
toplayabilmişlerdi.
United, bundan sonraysa George
Best’in genç bir yıldız olarak takıma
katılmasının da etkisiyle büyük
yükselişini başlatacaktı. 1963-64
sezonunda ligde ikinci sırayı alan
Kırmızı Şeytanlar, bir sonraki 
sezonsa Busby yönetimindeki 
dördüncü, Münih faciası sonrasıysa
ilk şampiyonluklarını elde edecek-
lerdi. Bu başarıyı, iki yıl sonra 
gelecek beşinci Busby şampiyon-
luğu izleyecekti. Ama hiç şüphesiz
en önemlisi, 1967-68 sezonunda
Şampiyon Kulüpler Kupası’nın, 
finalde Benfica’nın 4-1 mağlup 
edilerek kazanılmasıydı. Kulüp,
facia öncesini kurmakta olduğu 
hayali, faciadan tam 10 yıl sonra
gerçekleştirmiş ve bir bakıma 
futbol dünyasında küllerinden 
doğmanın destanını yazmıştı.

Pahktakor (1979)
Pakhtakor, Özbekistan’ın Sovyetler
Birliği döneminde en üst ligdeki tek
temsilcisiydi. Hatta Kazakistan’dan
Kairat Alma Ata ve Tacikistan’dan
Pamir Duşanbe ile birlikte tüm 
Orta Asya’nın da bu ligdeki nadir
üyelerindendi. Takım Sovyet 
Ligi’nin güçlü ekiplerinden biri 
değildi belki ama 1960’ların 
başından 1970’lerin sonuna kadar
dört sezon hariç hep en üst sevi-
yede yer almayı da başarmıştı.
1979 sezonunda Pakhtakor yavaş
yavaş ligde üst sıraları da zorlayan
bir görüntü çizmekteydi. Ancak 11
Ağustos’ta Dinamo Minsk ile dep-
lasmanda oynayacakları maç için
çıktıkları yolculuk, takımın sonu
olacaktı. Pakhtakor’u taşıyan 
Tupolev Tu-134 AK modeli uçak,
Tupolev Tu-134 A tipi bir başla
uçakla Kamianske şehri yakınla-
rında havada çarpıştı. Kaza önce-
sinde hava trafiğini kontrol eden
görevlilerden birisi, iki uçağın rota-

larının kesişmekte olduğuna dair
kesintili bir mesaj almıştı fakat
bunun uçaklardan birinden geldiği
ve durumun pilotların kontrolünde
olduğu şeklinde hatalı bir değerlen-
dirmede bulunmuştu. Oysa ki 
mesajı bir başka uçak göndermişti.
Havacılık tarihinin de en büyük 
faciaları arasında sayılan kazada iki
uçakta da bulunan tüm yolcular ve
mürettebat hayatını kaybetti. 
Bunlardan 17’si Pakhtakor takımı-
nın oyuncularıydı. Facia sonrasında
Sovyet Futbol Federasyonu, ligde
Pakhtakor haricinde kalan 17 takı-

mın, Özbek ekibine üçer oyuncu
vererek bir havuz oluşturmasını
önerdi. Bu sayede Pakhtakor kalan
maçlarını oynayıp sezonu tamam-
layabildi ve ligi de dokuzuncu sırada
bitirdi. Federasyon ayrıca Pakhta-
kor’un sonraki üç sezon boyunca
küme düşmeden muaf tutulmasına
da karar vermişti. Nitekim 1981’de
ligi son sırada tamamlayan Pakhta-
kor bu sayede ligde kaldı. İşin ilginci,
1982’de Pakhtakor, ligi altıncılıkla
bitirecek ve 1962’deki lig altıncılı-
ğından sonra tarihinin en iyi dere-
cesini tekrarlamış olacaktı.



Bolivya’nın, Bolivar ile birlikte en
önemli iki takımından biri konu-
mundaki The Strongest da tari-
hinde uçak faciası acısı bulunan
kulüplerden biri. La Paz kentinin
takımı olan The Strongest, 24 Eylül
1969 tarihinde Santa Cruz’a bir
özel maç için gidecekti. Kendi 
liglerine ara verilen bir dönemde
aldıkları bu teklifi değerlendiren
kulüp, Santa Cruz’a gidip maçını
oynadıktan sonra ayın 26’sında 
La Paz’a geri dönmek için, 
gelişindeki gibi yine hava yolunu
kullanacaktı. Ancak LAB DC-6
modeli uçaktan, havalandıktan 
bir süre sonra haber alınamadı. 
Acı haber ise ertesi gün geldi. 
The Strongest takımını da taşıyan
uçak, Viloco kenti yakınlarındaki
Tres Cruces tepesine çakılmıştı.
Kazada The Strongest’ın 17 oyun-
cusu da dâhil olmak üzere uçakta

yer alan 74 kişinin tamamı 
hayatını kaybetmişti.
The Strongest, bu büyük acıya
rağmen benzer talihsizliği yaşa-
yan kulüpler içerisinde belki de
yaralarını en çabuk saran taraf
olacaktı. Hemen ertesi sezon ulu-

sal şampiyonada final oynayan
fakat Chaco Petrolero’ya kaybe-
den sarı-siyahlı takım, üç yıl son-
rasındaysa bir adım daha ileri
gidecek ve finalde Jorge Wilster-
mann’ı devirerek Bolivya şampi-
yonu olmayı başaracaktı.
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Alianza Lima (1987)

Alianza Lima da kurulduğu 1901 
tarihinden itibaren Peru’nun belki
de en önemli futbol kulübü kimli-
ğine sahipti. 1924’te kurulan ezeli
rakibi Universitario ile de bu tarih-
ten sonra sürekli zirve mücadelesi
veren, Peru futbolunun kimliğini
şekillendiren bir takımdı Alianza.
Hatta ülke futbolunun yetiştirdiği
en önemli isimlerin başında gelen
Teofilo Cubillas da Alianza forması
altında şöhrete kavuşmuştu.
1987 yılına gelindiğinde Peru’da 
Alianza’nın da Universitario’nun da

17’şer şampiyonlukları bulunu-
yordu.  Ancak 8 Aralık 1987’de bir lig
maçından dönmekte olan Alianza
Lima’yı taşıyan Fokker F27 tipi 
uçağın Pasifik Okyanusu’na 
düşmesiyle mavi-beyazlı kulüp
bütün oyuncularını ve teknik 
heyetini kaybedecekti. Kazadan 
sadece uçağın pilotu kurtulmuştu.
Yaklaşık 20 sene sonra biten soruş-
turmada çıkan karara göreyse uça-
ğın düşmesinde başlıca sorumlu,
yeterince gece uçuşu tecrübesi 
bulunmamasına rağmen bu işe 

kalkışmış olan pilotun ta kendisiydi.
Bunun yanı sıra uçağın mekanik
donanımında da yetersizlikler vardı.
Pilotun daha sonra verdiği ifadelere
göre kazadan futbolcu Alfredo 
Tomassini de ilk etapta kurtulmuş,
fakat bacağındaki kırık nedeniyle
suyun üzerinde uzun süre durama-
mış ve pilotun çabalarına karşın bir
müddet sonra Pasifik’in derinlikle-
rinde kaybolmuştu.
Alianza’nın kazanın etkilerini 
üzerinden atmasıysa hayli zor 
olacaktı. O tarihten sonra altı yıl 
boyunca ligde final oynayamayan
Alianza, bir sonraki şampiyonlu-
ğunu ise 1997’de elde edebildi. Bunu,
günümüze kadar dört şampiyonluk
daha izledi. Alianza’nın ezeli rakibi
Universitario ise o tarihten günü-
müze dek dokuz şampiyonluk 
kazanıp arayı açarken, ülkenin
üçüncü kulübü konumundaki
Sporting Cristal de yine bu dö-
nemde atağa kalkarak sekiz olan
şampiyonluk sayısını 18’e çıkardı.

Zambiya, 1994 Dünya Kupası’na
katılarak tarihinde ilk kez bu
büyük turnuvada boy gösterme-
nin hesaplarını yapıyordu. Afrika
elemelerinde son etaba kalmışlar
ve üç takımlı grupta Senegal ile
Fas’a rakip olmuşlardı. Grubu lider
tamamlayan takım, ABD’deki 
turnuvaya katılma hakkını elde
edecekti. Zambiya’nın da bu fiks-
türdeki ilk maçı, Senegal ile dep-
lasmandaydı.
Afrika’nın güneyindeki Zambi-
ya’dan kıtanın en batısındaki Se-
negal’e gitmekse biraz meşakkatli
olacaktı. Kongo, Gabon ve Fildişi
Sahili’nden aktarma yapacak
Zambiya uçağı, bu uzun yolculuk
sonrasında Dakar’a varabilecekti.
Ne var ki; ilk iki duraktan sonra
Zambiya Hava Kuvvetleri’ne bağlı
DHC-5D Buffalo tipi uçak, Zambiya
kafilesini sonsuzluğa taşıyacaktı.
Uçak, Gabon’un başkenti Librevil-
le’den havalandıktan bir süre
sonra Atlantik Okyanusu’na düş-
müş ve içindeki 30 kişiye mezar

olmuştu. Bunların 18’i Zambiyalı
futbolculardı. Kadronun önemli bir
bölümü 1988 Seul Olimpiyatı’nda
da oynamış ve o Zambiya takımı,
İtalya’yı 4-0 yenerek çeyrek finale
çıkmıştı. Bu kazada da ihmal söz
konusuydu zira Libreville’de yapı-
lan son kontrollerde yağ filtresinde
karbon partiküllerine rastlanmış
ve bazı kablolarda da temassızlık
tespit edilmişti. Uçuş buna rağmen
gerçekleştirilince de bir bakıma

acı son kaçınılmaz hale gelmişti.
Zambiya bu büyük acıya karşın
Temmuz ayından itibaren eleme-
lerdeki yerini alacaktı. Hatta Fas ile
deplasmanda oynayacakları son
maçtan 1 puanla ayrılmaları 
halinde turnuvaya katılmayı da
başaracaklardı. Ancak Fas karşı-
laşmadan 1-0 galip ayrılarak ABD
vizesini alan taraf oldu. Zambiya
ise o gün bugündür hâlâ bir Dünya
Kupası görebilmiş değil.

Zambiya  (1993)

1960 Roma Olimpiyatı öncesinde
turnuvaya hazırlanmakta olan 
Danimarka Millî Takımı titiz bir 
çalışma döneminden geçiyordu. Zira
ülkede futbol hâlâ amatör statü-

deydi ve bu anlamda uluslararası
turnuva düzeyinde olimpiyatlara
atfedilen önem de hayli büyüktü.
Bunun için çok sayıda oyuncu de-
nemeye çalışan millî takım teknik

heyeti de Olimpiyat öncesindeki son
hazırlık maçları için sekiz 
futbolcudan oluşan ek bir kafileyi
kampa çağırmıştı. Çoğu genç millî
takımda oynayan sekiz oyuncuyu
taşıyan Dragon Rapide tipi küçük
uçak, kötü hava şartlarında pilotun
kontrolünü kaybetmesi sonucunda
kıyıya 50 metre kala Oresund Boğa-
zı’na çakılacaktı. Kazadan sadece
pilot kurtulurken sekiz millî takım
adayı futbolcu hayatını kaybet-
mişti. Danimarka Futbol Federas-
yonu, olay sonrasında ilk başta
Olimpiyattan çekilmeyi düşündüyse
de daha sonra takım oyuncuları 
hayatlarını kaybeden arkadaşları
için oynamak isteyecekti. Nitekim
bu uğurda başarılı da oldular ve 
finalde Yugoslavya’ya 3-1 yenilme-
leri sonrasında ülkelerine gümüş
madalyayla döndüler.

Danimarka  (1960)



Futbolu vuran havacılık faciala-
rında listeye son eklenen ta-
kımsa ne yazık ki Chapecoense
oldu. 1973 yılında Brezilya’nın
Santa Catarina eyaletinin 
Chapeco kentinde kurulan kulüp,
1970’lerin sonunda Brezilya Serie
A’da boy gösterdiyse de daha
sonra uzun yıllar genellikle Serie
C’de yer almıştı. 2009’da Serie
D’ye kadar gerilemiş olan Chape-
coense bundan sonraysa büyük
bir yükseliş hikâyesine imza 
atacaktı. O yıl Serie C’ye geri
dönen takım, bu kademede de üç
yıl geçirdikten sonra Serie B’ye
çıkacak ve burada geçireceği 
tek sezonda da ligi ikinci sırada
tamamlayarak 35 yıl aradan
sonra Serie A’ya dönecekti.
Serie A’da da lige tutunan yeşil-
beyazlılar, 2015 yılında Brezilya’yı
Copa Sudamericana’da temsil
edip çeyrek final görüyordu.
Ancak asıl büyük başarı 2016’da
geldi. Yine Copa Sudamericana’ya
katılan Chapecoense, sırasıyla
Cuiaba, Independiente, Junior FC

ve San Lorenzo engellerini 
aşarak finale kadar ilerlemişti.
Brezilya ekibinin finaldeki 
rakibiyse Kolombiya’dan Atletico
Nacional olmuştu.
Ne var ki bu büyük yükseliş 
hikâyesi, bir anda çok daha
büyük bir trajediye dönüşecekti.
Atletico Nacional ile deplas-
manda oynayacağı finalin ilk
ayağı için Medellin’e gitmekte
olan Chapecoense kafilesinin 
tamamına yakını, uçaklarının
düşmesi neticesinde hayatlarını
kaybetti. Bolivya’nın Santa Cruz
şehrinden havalanan Avro BJ85
modeli uçak, Medellin’e gelme-
den, Cerro Gordo bölgesi yakınla-
rında yakıtının bitmesi nedeniyle
düşmüştü. Yapılan incelemeler,
pilotların ilk başta Peru’da yakıt
ikmali yapmayı planladığını fakat
sonradan rötar nedeniyle şansla-
rını zorlayıp Medellin’e yöneldik-
lerini, burada da kontrol kulesine
sorunu net olarak bildirmedikleri
için başka bir uçağa iniş önceliği
verildiğini ve o esnada da Chape-

coense’lileri taşıyan uçağın 
düştüğünü ortaya koyuyordu.
Neticede uçaktaki 77 kişiden 71’i
hayatını kaybetmişti. Kazadan
kurtulan Chapecoense’li futbol-
cularsa sol bek Alan Ruschel,
stoper Neto ve yedek kaleci 
Jakson Follmann’dı (Follmann’ın
daha sonra kangren nedeniyle bir
bacağı da kesilmek zorunda
kaldı). Takımın as kalecisi Danilo
da ilk esnada kurtulanlar arasın-
daydı fakat o da kaldırıldığı 
hastanede son nefesini verdi.
Yaşanan bu facia sonrasındaki 
en anlamlı gelişmelerden biriyse,
Copa Sudamericana finalinde
Chapecoense’nin rakibi olan 
Atletico Nacional’in, CONME-
BOL’den kupayı Chapecoense’ye
vermelerini talep etmesiydi.
CONMEBOL de bu jest karşısında
kayıtsız kalmadı ve Brezilya 
temsilcisi, turnuvanın şampiyonu
ilân edildi. 2016 Copa Sudameri-
cana da belki de ilk kez kazanıl-
dığına üzülünen bir kupa olarak
futbol tarihine geçti.
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devamlı olarak yerinde takip et-
tiği Ege Kupası’nda geçmişte bir-
çok yıldız oyuncu da forma giydi.
Bu isimlerin başında Manchester
United’ın ve Fransa A Millî Takı-
mı’nın dünyaca ünlü futbolcusu
Paul Pogba yer alıyor. Pogba,
2009 yılında Fransa U16 Millî Ta-
kımı ile Ege Kupası’nda mücadele
etmiş ve kaptanlığını yaptığı ta-
kımını şampiyonluğa taşımıştı.
Bunun yanı sıra A Millî Takım
oyuncularımızdan Enes Ünal ve
Salih Uçan da geçmişte bu tur-
nuvada mücadele eden önemli
isimler olarak göze çarpıyor.
Ege Kupası bu yıl 16-22 Ocak ta-
rihlerinde İzmir ve Aydın’da dü-
zenlenecek. 8 takımın katılacağı
kupada A Grubu’nda Türkiye,
Kosova, Kazakistan, Romanya, 
B Grubu’nda da Ukrayna, 
Slovakya, Yunanistan ve Kara-
dağ mücadele edecek. Gruplarını
birinci sırada bitiren takımlar 
22 Ocak’ta şampiyonluk için
Aydın Adnan Menderes Stadı’nda
karşı karşıya gelecek
İlki 1999 yılında üç takımın katı-
lımıyla düzenlenen, 2005 yılında
ise organize edilmeyen kupada
Türkiye 8 şampiyonluk elde 
ederek en ön sırada yer aldı. 
Ay-yıldızlı gençler ilk kupayı 
kazandıkları gibi, 2016’daki son
kupanın da sahibi oldu. 
Turnuvaya 10 kez katılan Fransa,
5’i üst üste olmak üzere 6 şampi-
yonluk elde etti. ABD, Ukrayna
ve Rusya da 1’er şampiyonluk
kazandı. Türkiye 8 kez kazandığı
kupada bugüne kadar 66 maç
oynadı. Bu maçlarda 44 galibiyet
elde eden Türkiye, 15 beraberlik,
7 de yenilgi aldı, 143 gol atarken,
58 golü de kalesinde gördü.

u yıl 18. kez düzenlenecek olan
Ege Kupası, dünya futbolunda
sportif altyapının azaldığı bir 
dönemde, gelişim çağında olan
oyuncuların hem sportif hem de
kültürel açıdan uluslararası tecrü-
belerinin artmasını sağlıyor. Ege
Kupası, düzenlendiği günden beri
katılımcı tüm millî takımlar için iyi
bir referans ve genç millî takımla-
rın şekillenmesinde etkili oldu.
Bugüne kadar turnuvaya katılan
takımların teknik direktörlerinin
“Genç oyuncularımızın kendilerini
göstermesi için çok iyi bir fırsat”
olarak nitelendirdiği Ege Kupası,
Avrupa futbolunun önemli gençlik
hazırlık turnuvalarının arasında
yer alıyor. Ayrıca bu seviye ve
yaştaki oyuncuların da kalitesini
ve oyun düzeylerini diğer ülkeler-
deki oyuncularla kıyaslamak için
de önemli bir fırsat sunuyor.
Avrupa’nın ünlü kulüplerinin
oyuncu izleme komitelerinin, 
geleceğin yıldızlarını keşfedip, 
takımlarına erkenden katmak için

Ege Kupası Aydın Güvenir
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“Bugünün çocukları yarının 
büyükleri” sözünün 

gerçekliğini futbolda çok
yakından izlemek mümkün. 

Bu yıl 16-22 Ocak arasında
evsahipliğini yapacağımız 
Ege Kupası’nda geçmişte
izlediğimiz çocukların bir
kısmı, bugünün büyükleri 

olmayı çoktan başardı.

Ege Kupası’ndan geçen yıldızlar

Paul Pogba

Divock Origi 

Kurt 
Zouma 
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Lacazette 

Mbaye Niang 

Alphonse Areola 

Geoffrey 
Kondogbia 

Lucas
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Thorgan
Hazard  

Samuel
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Pavel
Kaderabek 

Anthony Martial 

Genç yıldızlar sahnede



UEFA U17 Avrupa Şampiyonası - 2019 Bulgaristan,
2020 İsveç
UEFA Futsal Kupasıı - 2017 Almatı, Kazakistan

Bayanlar EURO 2017 ödülleri 

Gelecek yaz Hollanda’da oynanacak UEFA Bayan-
lar EURO 2017 için dağıtılacak ödül de kararlaştı-
rıldı. 2013’te oynanan turnuvada 2.2 milyon euro
olan miktar 8 milyona çıkartıldı. Katılan tüm 
takımlar 300 bin euro alırken, çeyrek finallere 
kalanlar 500 bin, yarı finallere kalanlar 700 bin, 
finalist 1 milyon, şampiyon da 1.2 milyon euro ile
ödüllendirilecek.

2015-16 Fair Play ödülleri 

2015-2016 Fair Play sıralaması ödülleri de dağıtıldı.
En yüksek toplam Fair Play puanına ulaşan 
Norveç, en iyi seyirciye sahip Estonya ve en çok
gelişme gösteren Belarus 50 bin euro ile ödüllendi-
rildi. Bu uluslar ülkelerinde bu konuda seçecekleri
amatör ya da profesyonel kulübe bu parayı 
bağışlayacak.

UCL VE UEL DEĞİŞİKLİKLERİ
Başlama saatleri

2018-21 dönemi için yapılan ilk değişiklik Şampi-
yonlar Ligi’nde (UCL) maçların başlama saati oldu.
Her gece oynananacak sekiz maçı daha fazla 
seyirciye ulaştırmak için iki maç Orta Avrupa 
saat diliminde 19.00’da diğer altı maç ise 21.00’de
başlayacak.

UCL’den UEL’ye transferler

Bu dönem öncesinde UCL de 3. Tur ve Play-off tu-

runda elenen takımlar eve dönmek yerine yolla-
rına UEL’de devam ediyordu. Yapılan değişikliklere
göre artık UCL’de elenen hiçbir kulüp evine yol-
lanmayacak ve daha önceki turlarda elenen ku-
lüplerin hepsi yollarına UEL’de devam edecek. 
UEL de UCL’den gelen şampiyonlar için ayrı bir
rota yapılacak ve bu kulüplerden sekiz tanesi bu
rota yolu ile UEL’de grup aşamasına katılma hakkı
elde edecek.

Uluslar ve Kulüpler Katsayıları

UEFA son beş yılda oynanan maçları değerlendire-
rek bir uluslar için bir de kulüpler için iki sıralama
yapıyor. Bunlardan uluslar sıralaması kupalara
ulusların kaçar kulüple hangi turlarda başlayaca-
ğını belirlemekte kullanılıyor. Kulüpler sıralaması
ise turnuvalarda her turda seribaşı olacak kulüp-
leri belirliyor. 
Kulüpler sıralamasını belirleyen kulüp katsayıları,
aynı zamanda turnuva gelirlerinin kulüplere dağı-
tılacak miktarı belirlemede yüzde 18’lik oranla rol
oynuyordu. Toplantıda kulüpler için iki ayrı katsayı
belirlenmesine karar verildi. Katsayılar bazı ufak
değişikliklerle sportif anlamda kullanılmaya
devam edilecek. Finansal anlamda kullanılmak
üzere ikinci bir kulüp katsayısı daha hesaplanacak
ve bu katsayılar kulüplere verilecek para 
konusunda kullanılacak.
Finansal katsayı son beş yılın değil son on yılın
maçları değerlendirilerek yapılacak ve kupalarda
daha önce şampiyon olmuş takımlara da özel ödül
puanları eklenecek. 
Uluslar katsayıları ve uluslar sıralaması ise 
tümüyle kulüpler katsayılarına dayanıyor. 
Kulüpler katsayı hesaplamasında yapılan 
değişiklikler uluslar katsayıları etkileyecek 
şekilde olmadığı için uluslar katsayı 
hesaplamasında 2015-18 dönemine göre hiçbir 
yenilik olmayacak.

UEFA Yönetim Kurulu, 9 Aralık’ta yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı. Bu kararlardan biri 2018’de başlayacak Uluslar Ligi’nin
Final Four usulüyle oynanması. Asıl dikkat çekici değişiklikler ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde. 2018’den itibaren
Şampiyonlar Ligi’nde hiçbir takım elenmeyecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Takımların katılım sayıları ve

hangi turdan katılacakları ise yeni bir yol haritasıyla belirlendi.

Aralık’ta toplanan UEFA Yönetim Kurulu’nda, 
pek çok konuda önemli kararlar alındı.
2018 UEFA Avrupa Ligi (UEL) finaline ev sahip-
liği yapacak kent Fransa’nın Lyon kenti oldu. 
UEFA, Anti-Doping programında nümunelerin
saklanma sürelerini de 10 yıla çıkartarak, yeni
test metodları geliştikçe yeniden test etme
imkanı sağlamayı amaçladı. 

Uluslar Ligi’nde ‘Final Four” 
ev sahipliği

UEFA, 2018’de millî takımların oynayacağı bir
Uluslar Ligi başlatıyor. 55 millî takım her biri 
4 gruptan oluşacak 4 kümede oynayacak ve
kümeler arası düşme ve çıkmalar olacak. 
1. Küme’deki dört grup birincileri, turnuva 
sonunda UEFA şampiyonunu belirlemek için
bir Final Four turnuvasına katılacak.
Bu toplantıda Final Four maçlarına ev sahipliği
edecek ülkeyi belirleyecek ihalenin teklif 
prosedürleri kabul edildi. 
l Maçlar 5-9 Haziran 1919 tarihleri arasında
yapılacak. 
l Aranan koşullar arasında minimum 30 bin
kapasiteli iki stadyum isteniyor. İki yarı final
maçı, üçüncülük maçı ve final maçları bu iki
stadyumda oynanacak. Stadyumların 
birbirinden maksimum 150 kilometre 
uzaklıkta olması gerekiyor.
Teklif verme süreci 2017 Aralık’ta başlayacak
ve önce dörde indirilecek ev sahiplerinden 
kazanan 2018 Aralık’ta açıklanacak.

EURO 2020 ev sahipliği

EURO 2020 finallerine ev sahipliği yapacak iki
şehri belirlemek için uygulanacak sistem de
kabul edildi. Kriterler olarak sportif kuvvetler

(ev sahiplerinin finale kalacakları varsayıla-
rak), coğrafya (uzaklık) ve uygulanabilirse 
güvenlik/politik sınırlamalar kararlaştırıldı.
UEFA yönetimi bu kriterlere uyan beş ya da altı
çift şehir belirleyecek ve 2017 Kasım/Aralık
döneminde kura ile seçim yapılacak.

EURO 2024 teklifleri 

EURO 2024 teklifleri için de kriterler belirlendi
ve ulusların ortak teklif vermeleri kabul edildi.
Ortak teklif veren ortak ülke sayısı ikiden
fazla olursa en çok iki ülkeye doğrudan 
finallere katılma hakkı verilecek. Ev sahibi
ulus(lar)ın iki ya da üç tane minimum 50 bin
kapasiteli (tercihen bir tanesi minimum 
60 bin), üç tane minimum 40 bin kapasiteli,
dört tane de minimum 30 bin kapasiteli 
stadyumları olması gerekiyor.
9 Aralık 2016’da UEFA üyesi uluslara teklif için
davetiye yolladı.
3 Mart 2017’ye kadar uluslardan ilgilendikle-
rini belirtmeleri isteniyor.
10 Mart 2017’de istekli uluslar açıklanacak.
27 Nisan 2018 ise dosyaların son teslim tarihi.
Eylül 2018’de EURO 2024’e ev sahipliği 
yapacak ulus(lar) açıklanacak.

Diğer ev sahibi ülkeler

Aşağıda belirtilen turnuvaların ev sahipleri de
kararlaştırıldı:
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası - 2019 İtalya
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası - 2019 Erme-
nistan, 2020 Kuzey İrlanda
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası - 2019 İrlanda,
2020 Estonya
UEFA Bayanlar U19 Avrupa Şampiyonası - 2019
İskoçya, 2020 Gürcistan

9

UEFA’dan önemli kararlar!
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Şampiyonlar Ligi

26 Ağustos toplantısı verilerine göre UCL grup
aşaması yine 32 kulüple oyananmaya devam
edecek. Yine Şampiyonlar ve Lig rotası olarak iki
rotada devam edecek. İlk 4 ülkeden dörder kulüp
doğrudan grup aşamasından başlayacak. 5 ve 6.
uluslardan ikişer kulüp, 7, 8, 9, 10’uncu uluslardan
birer kulüp doğrudan gruplardan başlayacak. 
Elemelerden Şampiyonlar rotasından beş yerine
4, Lig rotasından beş yerine 2 kulüp grup aşama-
sına kalacak. Son UCL ve son UEL şampiyonları
da grup aşamasından başlayacak takım sayısını
32’ye tamamlıyor.
Lig rotasında da büyük değişiklikler var. İlk dört
ulusun dördüncü takımları artık doğrudan grup
aşamasından başladıkları için bu aşama 15 yerine
11 kulüple oynanacak. Grup aşamasına kalacak
sayıyı ikiye indirmek için fazladan bir tur oynana-
cak. Maçlar bu rotada 3. Tur yerine 2. Tur’da 
6 kulüple başlayacak. Tur atlayan üç kulüp 
3. Tur’da katılan 5 kulüple 8 takım olacak. 
Turu geçen dört kulüp play-off turunda ikiye 
inecek. Şampiyonlar rotasında da grup aşama-
sına doğrudan katılacak sayı olan dörde inmek
için ön eleme maçları oynanması gerekiyor. 

Avrupa Ligi

UEFA bu kupa ile ilgili doğrudan bilgi vermedi. 
Sadece UCL’den elenen şampiyonların da UEL’ye
aktarılarak orada şampiyonlar rotası adı verilen
bir rotada ilerleyerek grup aşamasına 8 kulüp 
çıkaracakları belirtildi. Gruplarda toplam kaç
kulüp olacağı konusuna değinilmediği için gene
48 kulüp ile devam edileceği varsayılıyor. 

Kulüplerimize yankıları

Şampiyonlar Ligi’nde bizi ilgilendirecek 
değişiklikler şöyle:
2015-18’de sıralamada 7-12. uluslardan bir kulüp
grup aşaması, bir kulüp lig rotası 3. Turu’nda, 
sıralamada 13-15. uluslardan bir kulüp şampiyon-
lar rotası 3. Turu’nda, bir kulüp lig rotası 
3. Turu’nda başlıyordu. 
2018-21’de ise sıralamada 7-9. uluslardan bir
kulüp grup aşaması, bir kulüp lig rotası 3. Tur’da,
sıralamada 10. ulustan bir kulüp grup aşaması, 
bir kulüp lig rotası 2. Turu’nda, sıralamada 
11-12. uluslardan bir kulüp şampiyonlar rotası 
4. Turu’nda, bir kulüp lig aşaması 2. Turu’nda, 

sıralamada 13-14. uluslardan bir kulüp 
şampiyonlar rotası 3. Turu’nda, bir kulüp lig 
aşaması 2. Turu’nda, sıralamada 15. ulustan bir
kulüp şampiyonlar rotası 2. Turu’nda, bir kulüp 
lig aşaması 2. Turu’nda başlıyor. 

UEL’de bizi ilgilendirecek 
değişiklikler

2015-18’de sıralamada 5-9. uluslardan bir kulüp
grup aşaması, iki kulüp üçüncü turda, sıralamada
10-12. uluslardan bir kulüp grup aşaması, 
bir kulüp üçüncü tur, bir kulüp ikinci turda, 
sıralamada 13-15. uluslardan iki kulüp üçüncü
turda, bir kulüp ikinci turda başlıyordu.
2018-21’de sıralamada 6-12. uluslardan bir kulüp
grup aşaması, bir kulüp üçüncü tur, bir kulüp
ikinci turda, sıralamada 13-15. uluslardan 
bir kulüp üçüncü turda, iki kulüp ikinci turda 
başlıyor.
UEFA üyesi 55 ülkeden 11’inde futbol yaz ligi 
olarak oynanır (Bu yıl Gürcistan da yaz ligine 
dönünce bu sayı 12 olacak) ve bu ligler yeni 
sezona Nisan-Mayıs aylarında başlayıp Ekim,
Kasım, Aralık aylarında 2017-18 UEFA kupaları
başladıktan çok sonra sonuçlanacak.
O nedenle Mayıs ayında 2016-17 uluslar 
sıralaması ve 2016-17 Access List de 2017-18 
sezonunda kullanılamıyor. Ancak bir yıl sonra
2018-19 sezonunda kullanılabilecek.
2017-18 sezonunda ise 2015-16 sezonunda 
kesinleşmiş Access List kullanılacak. 
O listede Türkiye 11. olduğu için eski statüye 
göre son yıllardaki gibi Şampiyonlar Ligi’nde 
de iki (Grup aşaması, Lig rotası 3. Tur), UEL de 
3 Kulüple (Grup aşaması, 3. Tur, 2. Tur) olarak 
katılacak.
2016-17 sıralamasında Türkiye şu anda en kötü 
10. basamakta bitirecek. Dokuzuncu olmak için az
da olsa şansımız var (Kalan maçlarda Belçika’dan
7 puan fazla toplayabilirsek - galibiyet 2 beraber-
lik 1 puan olarak).
10. bitirirsek tek fark lig ikincimiz lig rotasında 
2. Tur’da başlayacak ve gruplara kalmak için üç
kulüp elemek zorunda kalacak. Bu takımlar 
İspanyol, Alman, İngiliz, İtalyan liglerinden 
olmayacak.
Asıl büyük tehlike diğer iki sezonda 10. sıradaki
yerimizi koruyamamak olacak. O durumda ise lig
şampiyonumuz grup aşamasına kalamayacak ve
şampiyonlar rotasında play-off turunda maç 
yapmak zorunda kalacak. 



ençlik ve Spor Bakanı Akif Ça-
ğatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıl-
dırım Demirören, Samsun’da
yapımı devam eden 19 Mayıs
Stadyumu’nu inceledi. TFF Yö-
netim Kurulu üyeleri ile Spor
Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan, Samsun Valisi İbrahim
Şahin, Samsun Büyükşehir
Belediye Başkanı Yusuf Ziya
Yılmaz’ın da katıldığı incele-
mede heyet, Samsun’un 
Tekkeköy ilçesinde yapımı
devam eden 19 Mayıs Stad-
yumu inşaatı hakkında bilgi
aldı. İncelemelerin ardından
heyet, Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonunca düzenlenen

“Samsun’un Enleri” ödül töre-
nine katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören
her yıl Federasyonun Yönetim
Kurulu toplantısından birini,
Anadolu’nun değişik illerinde
yaptıklarını söyledi. Bu yılki
toplantıyı Samsun’da gerçek-
leştirdiklerini belirten Demirö-
ren, şu ifadeleri kullandı:
“Samsun’da olmaktan mutlu-
luk duyuyoruz. Samsun-
spor’un yeni stadyumunu
gezdik. İnşallah Mart’ta ilk
maçını oynarlar diye düşünü-
yorum. Biz de Federasyon ola-
rak önümüzdeki yıl Türk Millî

Bakan Kılıç ve Başkan Demirören Samsun’da   
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Gençlik ve
Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’la Samsun’da yapımı devam eden 19 Mayıs Stadyumu’nu gezdi.
Başkan Demirören “İnşallah Mart’ta ilk maçını oynarlar diye düşünüyorum. Biz de Federasyon
olarak önümüzdeki yıl Millî Takımımızın bir maçının burada oynanması için söz verelim” dedi. 

G Takımı’nın bir maçının burada oy-
nanması için söz verelim. Bütün
amatör sporlar bizim için çok
önemli. Ama biz futbol bölümüne
bakıyoruz. Göreve geldiğimiz gün-
den itibaren amatör futbola önem
veriyoruz. Çünkü futbol, Türkiye’de
siyasetten sonra ikinci mevzu. Top-
lumları bir araya getiren kardeşlik
duygusunu ve birbirimizle kaynaş-
mayı sağlayan en önemli unsur.
Onun için her sene yönetim olarak
ciddi bir bütçeyi amatör sporlarına
ayırıyoruz” dedi. Demirören, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın verdiği nasi-
hati biz 10 gün önce yerine getirdik.
Federasyon olarak döviz hesabı-
mızı TL’ye çevirdik” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç ise yaptığı açıklamada,
Türkiye’nin değişimi ve dönüşümü
sürerken, spor ve altyapısının aynı
yerde durmasının düşünülemeye-
ceğini belirterek şöyle konuştu:
“Ama rakamlar çok ilginç şeyler
ortaya koyuyor. Biz şu anda Sam-
sun’dayız. Gazi Mustafa Kemal’in
istikbale ve istiklale giden, cumhu-
riyetin kuruluşuna giden yolunun
başlangıcı olan Samsun’dayız. Peki,
Gazi Mustafa Kemal’in ortaya koy-
duğu medeniyet neydi? Muasır
medeniyetler seviyesinin üzerine
çıkmak. Bunu başarmak için yapıl-
ması gerekenler neydi? Çalışmak.
Konuşmak değil, çalışmak. Peki,
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sportif anlamda baktığınızda ki bu
bizim tarihimizdir, 1923’ten 2002’ye
kadar yapılan tesis yatırımları ne
noktaya gelmişti? Bin 600 kadar 
tesisin inşa edildiği tarihe sahibiz.
Peki, 2002’den bugüne kadar 
yapılan yatırım ne? Bin 700’ün 
üzerinde. Bu, spor tesisi anlamında.
Konulan hedefe ilerlemek konu-
sunda ortaya çabayı kim koymuş-
tur? Rakamlar ortada, AK Parti
iktidarı koymuştur.”
Sporcunun yetişmesi ve ulusla-
rarası müsabakalarda ülkeyi temsili
için de çalışacaklarını ifade eden
Kılıç, “2016 Rio Olimpik ve Paralim-
pik Oyunları’nda istediğimiz sonuç-
ları aldık mı? Açık yüreklilikle
söylüyorum, paralimpiklerde başarı
elde ettik. Orada durumumuz daha
iyi. Çok kısa bir geçmişi olan nokta-
dayız ama Olimpiyat Oyunları’nda
istediğimiz başarıyı elde edemedik.
Beklediğimiz, Türkiye’nin potansi-
yeline uygun olan başarıyı elde
edemedik” dedi.
Başarısızlığın çeşitli nedenleri 
olduğuna dikkati çeken Kılıç, “Bu
sebeplerle ilgili masaya yatırılan
durumlar var. Değişimler de yaşa-
nıyor, yaşanmaya da devam ede-
cek. Ama en önemli şey, zihninizin
içindeki düşünce yapısı, spora,
sporcuya, yetiştirme tarzına yakla-
şımımızdaki değişim” değerlendir-
mesinde bulundu.
Kılıç, “Bizim ülke olarak antrenör

açığımız var. Türkiye’nin maddi
kaynak sıkıntısı yok. Spora 300 
milyonun üzerinde yatırım yapan
bir ülkemiz var. Buna altyapı yatı-
rımları dâhil değil. Bu kaynakları
verimli kullanıyor muyuz? 
Yeterince verimli kullanmıyoruz.
Tesislerimizi de yeterince kullanmı-
yoruz. Büyük statlar inşa ediyoruz,
15 günde bir maç oynansın diye
yapmıyoruz. İçlerinde antrenman
salonları olacak, farklı branşlarla 
ilgili salonlar olacak ve onlarda 
yaşayacaklar” diye konuştu.
Türk milletinin çok farklı olduğunu
dile getiren Kılıç, şöyle devam etti:
“15 Temmuz’da Sayın Cumhurbaş-
kanımız ‘Meydanlara inin’ çağrısı

yaptı. Samsun’da biz bunun şahidi-
yiz. Bu çağrıdan çok kısa zaman
içinde meydanın tamamı doldu,
adım atılacak yer yoktu. Sayın
Cumhurbaşkanımız yakın zamanda
bir çağrı daha yaptı. Dedi ki ‘Bu
uluslararası küresel finans dünyası
içinde dolarla olan irtibatımızı, ül-
kemiz içinde en alt seviyede tuta-
lım.’ Ne anlamda, kendi paramızı,
kendi işlerimizde kullanalım. İşte bu
anlamda biz de bize bağlı tüm fede-
rasyonlar da tüm adımlarını atıyor-
lar. Futbol Federasyonumuza
teşekkür ediyorum. Onlar da 
ilk adımı atanlar içindedir. Spor 
camiası bu anlamda büyük bir 
hassasiyet ortaya koyuyor.”



Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıl-
dırım Demirören, Samsun Valisi İbrahim
Şahin ile Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a ayrı ayrı ne-
zaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde
TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Samsun-
spor Başkanı Erkurt Tutu ve Yönetim
Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Başkan
Yıldırım Demirören, Vali İbrahim Şahin ve
Belediye Başkanı Yılmaz’a isimlerinin
yazılı olduğu Millî Takım forması hediye
ederken, Vali Şahin Anıt Heykel, Başkan
Yılmaz da Atatürk Heykeli ile mukabe-
lede bulundu. 

142 143Vali Şahin ve
Başkan Yılmaz'a
nezaket ziyareti





Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören 3 Aralık
Dünya Engelliler Günü nedeniyle
bir mesaj yayınladı. Yıldırım De-
mirören mesajında şu ifadelere
yer verdi: “Türkiye Futbol Fede-
rasyonu olarak, tüm engelli va-
tandaşlarımız ve futbolcuları-
mızın 3 Aralık Dünya Engelliler
Günü’nü kutluyor, her zaman ol-
duğu gibi onların yanında olmaya
devam edeceğimizi belirtmek is-
tiyorum. ‘Türkiye Futbol Oynuyor’
adı altında engelli futbolu için yü-
rütülen çalışmalar, 2013 yılında
yeniden organize ettiğimiz Engel-
liler Koordinasyon Kurulu bünye-
sinde devam ediyor. Futbolun
güzelliklerini ön plana çıkarırken,
çalışmalarımızı ülkemizde 7’den
70’e herkesin futbol oynama fır-
satı bulması hedefiyle sürdürüyo-
ruz. Aynı kapsamda ‘Futbol Aşkı
Engel Tanımaz’ sloganı ile uyumlu
işbirliği yürüttüğümüz Bedensel,
İşitme, Görme Engelli ve Özel
Sporcular Federasyonlarına; 
finans, iletişim ve pazarlama 
konularında destek veriyoruz.
TFF olarak desteklemekten kı-
vanç duyduğumuz ay-yıldızlı ta-
kımlarımızın, geçtiğimiz yıl içinde
imzalarını attığı başarılar bizlere
mutluluk ve gurur vermenin yanı
sıra yeni projelerin uygulanma-
sında itici güç oluşturuyor. 
İşitme Engelliler Federasyonu
bünyesinde bulunan ‘Sessiz Çığ-
lık’ İşitme Engelliler Millî Takımı,
Avrupa İşitme Engelliler Futbol
Şampiyonası finalinde Rusya’yı 
4-0 yenerek şampiyon oldu. Millî
Takımımız daha sonra İtalya’da
düzenlenen Dünya Şampiyonası
finalinde, Almanya’yı 2-1 yenerek

üst üste ikinci kez dünya şampi-
yonluğuna ulaştı.
Görme Engelliler Federasyonu
bünyesinde bulunan Turkcell
sponsorluğundaki Görme Engelli-
ler Millî Takımı, İngiltere’de dü-
zenlenen Görme Engelliler Avrupa
Şampiyonası finalinde Rusya’yı 
1-0 yenerek şampiyon oldu.
Ampute Millî Futbol Takımımız,
Polonya’da düzenlenen 2015 
Avrupa Şampiyonası’nda şampi-
yonluğa ulaşarak büyük sevinç
yaşattı.
Avrupa Şampiyonu olan Görme
Engelliler Millî Takımımız ise Bre-
zilya’nın Rio de Janeiro kentinde
gerçekleşen Paralimpik Oyunla-

rına katıldı.
Özel Sporcular Millî Takımımız,
Paris’te yapılan 2016 INAS Avrupa
Futbol Şampiyonası’na katılıp
büyük mücadele verdi.
Bu örnekleri daha da çoğaltıp 
engelli futbolunda “en iyi ülke”
olma iddiamızı kararlılıkla 
sürdüreceğiz.
Ana sponsorlarımızın önümüz-
deki aylarda yapacağı sürpriz
katkılarla engelli futbolunu daha
da ileri noktalara götüreceğimizin
müjdesini verirken, engelli spor-
cularımızın her zaman yanında
olacağımızı büyük bir gururla
ifade ediyor, saygı ve sevgilerimi
sunuyorum.” 

Başkan Demirören’den 
Dünya Engelliler Günü mesajı  

TFF Gündemi

Millî Takımlarımız, 2016 yılında toplam 119 maç oynadı. Fransa’da düzenlenen 2016 Avrupa
Şampiyonası’na katılma başarısı gösteren A Millî Takımımız, üçü bu turnuvada olmak üzere

2016’da toplam 13 karşılaşmaya çıktı. Toplam 14 yaş kategorisinde mücadele eden 
Millî Takımlarımızın maç sayıları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

A Millî Takım 13 maç
Ümit Millî Takım 6 maç
U19 Millî Takım 8 maç
U18 Millî Takım 2 maç
U17 Millî Takım 16 maç
U16 Millî Takım 14 maç
U15 Millî Takım 11 maç
U14 Millî Takım 7 maç
Futsal Millî Takım 16 maç
Plaj Millî Takım 9 maç
A Kadın Millî Takım 3 maç
U19 Kadın Millî Takım 6 maç
U17 Kız Millî Takım 6 maç
U15 Kız Millî Takım 2 maç

Millî Takımlar yılı 119 maçla kapadı
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FIFA dünya sıralaması açıklandı 
Uluslararası Futbol Federasyonları
Birliği’nin (FIFA) Aralık ayı sıralaması
açıklandı. FIFA’nın internet sitesinden
açıklanan sıralamaya göre, Türkiye
851 puanla 24. sırada yer aldı. 
Sıralamada Arjantin 1634 puanla
birinci, Brezilya 1544 puanla ikinci,

Almanya da 1433 puanla üçüncü 

sıradaki yerlerini korudu.
A Millî Takımımızın, 2018 FIFA Dünya
Kupası Elemeleri I Grubu’ndaki 
rakiplerinden Hırvatistan 1103 puanla
14, İzlanda 889 puanla 21, Ukrayna 804
puanla 30, Finlandiya 368 puanla 94
ve Kosova ise 135 puanla 165. sırada
kendilerine yer buldu.

1-Arjantin 1634
2-Brezilya 1544
3-Almanya 1433
4-Şili 1404
5-Belçika 1368
6-Kolombiya 1345
7-Fransa 1305 
8-Portekiz 1229
9-Uruguay 1187
10-İspanya 1166 

İlk 10 
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TFF 1. Lig kulüp başkan ve yöne-
ticileri, Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun Riva’da bulunan
merkezinde Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanı Yıldırım Demi-
rören’i ziyaret etti. Ziyarette TFF
Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim
Kurulu üyeleri Cengiz Zülfika-
roğlu, Mustafa Çağlar, Erhan 
Kamışlı ve TFF Genel Sekreteri
Kadir Kardaş da hazır bulundu.
Yapılan görüşmelerde TFF 1. Lig
Kulüpleri’nin sorunları ele alınır-
ken, karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuldu. Görüşmede daha önce
hayata geçirilen TFF 1. Lig Kulüp-
ler Birliği; Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu onayına
sunuldu ve kabulün ardından
resmen göreve başladı.  

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği; Eskişe-
hirspor Başkanı Halil Ünal’ın 
başkanlığında oluştu. İcra Ku-
rulu’nda Sivasspor Başkanı Mec-
nun Otyakmaz, Boluspor Başkanı
Necip Çarıkçı, Giresunspor Baş-
kanı Mustafa Bozbağ, Samsun-
spor Başkanı Erkurt Tutu,
Denizlispor Başkanı Süleyman
Urkay ve Evkur Yeni Malatyaspor
Başkanı Adil Gevrek yer aldı. TFF
1. Lig Kulüpler Birliği Etik Kurulu
ise Şanlıurfaspor Başkanı İsmail
Bağıban, Adana Demirspor Baş-
kanı Sedat Sözlü ve Balıkesirspor
Başkanı Feyyaz Çiftçi’den oluştu.
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Dene-
tim Kurulu’nda da Ümraniyespor
Başkanı Recep Yoğurtçu, Elazığs-
por Başkanı Sedat Karataş ve Ga-

ziantep Büyükşehir Belediyespor
Başkanı Osman Toprak görev 
yapacak. 
TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Basın
Sözcüsü Mustafa Bozbağ, “TFF 
1. Lig Kulüpler Birliği, tüm kulüp-
lerimize hayırlı olsun. Bu yapıyı
kurarken TFF 1. Lig’in kalitesini
ve gelirlerini arttırmayı hedefle-
dik. Çünkü TFF 1. Lig; Süper Lig’in
ve Millî Takımımızın altyapısı du-
rumunda. 21 milyon taraftarı olan
bu ligin, böyle bir oluşuma ihti-
yacı vardı. Bu oluşumun başarıya
ulaşması ve Türk futbolunu kal-
kındırması için Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören ve Yönetim Kuru-
lu’nun değerli katkılarıyla elbirli-
ğiyle çalışacağız” dedi.

TFF 1. Lig Kulüpler Birliği resmen kuruldu     

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı
Cengiz Günaydın ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören’e TFF’nin Beykoz-Ri-
va’daki idari merkezinde nezaket
ziyaretinde bulundu. TFF Yönetim
Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri
Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düş-
mez ile Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim’in de hazır bulunduğu
ziyarette, 2 ve 3. Lig Kulüpleri 
Birliği Başkanı Cengiz Günaydın,
TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren’e plaket takdim etti.

Türkiye Futbol Vakfı (TFV) 
Yönetim Kurulu toplantısı, Türkiye
Futbol Federasyonu’nun Riva’da
bulunan merkezindeki Orhan Saka
Salonu’nda yapıldı. Toplantı önce-

sinde TFF Hasan Doğan Millî Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni
gezen TFV Yönetim Kurulu üyeleri,
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi
Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte dü-

zenlenen yemekte buluştu. Cengiz
Zülfikaroğlu, TFV Başkanı Engin
Verel’e günün anısına hediye 
takdim ederken, birlikte hatıra 
fotoğrafı çekildi.

2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği’nden TFF’ye ziyaret 

Türkiye Futbol Vakfı, Riva’da toplandı



TFF Gündemi

Spor Toto 2. Lig Beyaz
Grup takımlarından
Amed Sportif Faali-
yetler’in kaptanı 
Şehmus Özer, 
19 Aralık’ta bir düğün
için gittiği Malat-
ya’dan Ergani’ye 
dönerken geçirdiği
trafik kazasında 
hayatını kaybetti.
Kendisinden iki gün
boyunca haber 
alınamayan 36 
yaşındaki Şehmus
Özer’in cesedi, 
Elazığ’da uçuruma
yuvarlanmış 
otomobilinin içinde 
bulundu. Emektar
kaptanın kaza 
sonrası ayakları 
sıkıştığı için otomobi-
linden çıkamadığı ve
donarak hayatını
kaybettiği belirlendi.
Futbol hayatına Erga-
nispor’da başladıktan
sonra Malatyaspor,
Kayserispor, Gümüş-

hanespor, Mardin-
spor, Karşıyaka,
Altay, Mersin İdman
Yurdu, Akhisar Bele-
diyespor, Şanlıurfa-
spor ve Altay
formaları giyen Şeh-
mus Özer, 2014 yılın-
dan bu yana Amed
Sportif’te forma giyi-
yordu. Türkiye Futbol
Federasyonu, elim
haberi aldıktan sonra
yayınladığı mesajda,
“Amed Sportif Faali-
yetler Kulübü futbol-
cularından Şehmus
Özer’in geçirdiği tra-
fik kazası sonucu
vefat ettiğini büyük
bir üzüntü ile öğren-
miş bulunuyoruz.
Merhum Şehmus
Özer’e Allah’tan rah-
met, ailesine, seven-
lerine ve Amed
Sportif Faaliyetler 
camiasına başsağlığı
dileriz” ifadelerini
kullandı. 

Şehmus Özer trafik kurbanı

Erkan Velioğlu’nu kaybettik 
Genç Millî Takım ile Ordu Millî Ta-
kımı eski oyuncusu ve eski teknik
direktörlerden Erkan Velioğlu 
hayatını kaybetti. 1942’de Rize’de
dünyaya gelen Erkan Velioğlu, 
futbolculuk döneminde uzun yıllar
Altınordu’da oynamasının yanı sıra
Çırçır, İstanbulspor, Karagümrük
ve Göztepe formalarını da giydi.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik
direktör olarak kariyerine devam
eden Velioğlu; Göztepe, 

Altınordu, Manisaspor, Denizli-
spor, Balıkesirspor, Uşakspor, 
Salihlispor kulüplerini çalıştırdı.
Merhum Erkan Velioğlu’nun 
cenazesi 10 Aralık’ta öğle namazını
takiben İzmir’deki Nokta Durağı Ki-
lise Camii’nde kılınan cenaze na-
mazının ardından Aşağı Narlıdere
Mezarlığı’na defnedildi. 
Merhum Erkan Velioğlu’na 
Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm 
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu ve FIFA
işbirliğiyle Antalya’da Futsal Antre-
nörlüğü Sertifikasyon Programı dü-
zenlendi. 19-23 Aralık tarihleri

arasında gerçekleştirilen bu eğitime
27 kursiyer katıldı. Programda eğitimi,
Finlandiya Futsal Millî Takımı ve Di-
namo Zagreb Futsal Takımı antrenörü

olan, aynı zamanda FIFA Futsal Eğit-
meni unvanını taşıyan Mico Martic
verdi. Eğitimde teorik derslerin yanı
sıra saha uygulamaları da yer aldı.

FIFA Futsal Antrenörlüğü Sertifika
Programı, Antalya’da düzenlendi 
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MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve
MHK üyesi Murat Ilgaz, İtalya’da 3-4
Aralık’ta yapılan Video Yardımcı
Hakem (Video Assistant Referee -
VAR) tanıtım programına katıldı ve
Juventus-Atalanta müsabakasında
saha uygulamasını izledi.
Futbol Oyun Kurallarının düzenlen-
mesinden sorumlu Uluslararası 
Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB)
onaylaması ile FIFA tarafından de-
nemelere tâbi tutulacak VAR uygu-
laması, hakemlere yardımcı olmak
amacıyla geliştiriliyor. FIFA’nın Fut-
bol Teknoloji Yenilik Bölümü desteği
ile gerçekleştirilen bu denemelerin
her aşaması IFAB tarafından izleni-
yor. Sistemin uygunluğu ise IFAB 
tarafından 2018 veya 2019’da 
belirlenecek.
VAR; yanlış verilen bir gol, penaltı,
kırmızı kart veya yanlış cezalandırı-
lan oyuncunun belirlenmesinde
kullanılacak ve hakemin bir karar
için yardım istemesi durumunda
devreye girecek. Maç ile ilgili olay
VAR tarafından incelenecek, ha-
keme iletişim seti ile bildirilecek ve
hakem kendisine iletilen bilgi doğ-

rultusunda kararını verecek.
Uygulamanın tanıtılması için IFAB
temsilcisi Roberto Rosetti, Ocak
2017 başında yapılacak devre arası
Hakem, Gözlemci ve Temsilci Semi-
neri’nde konu ile ilgili sunum yapa-
cak. VAR tanıtım toplantısına, TFF
Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp baş-
kanları, teknik direktörler ile yazılı
ve görsel basın mensupları davet
edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Video
Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle 
ilgili olarak,  FIFA, UEFA ve IFAB
(Uluslararası Futbol Birliği Kurulu)
ile iletişim halinde olup, bu kurum-
larla koordine inceleme ve çalışma-
larını yürütüyor. 
TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve
MHK temsilcileri, Video Yardımcı
Hakem Sistemi’nin denendiği 
Heracles Almelo-FC Utrecht 
Hollanda Ligi Play-Off Ligi maçını
yerinde takip ederek, sistemle ilgili
inceleme yapmıştı. Mayıs 2016’da
hakemlerimizden Hüseyin Göçek 
ve Bülent Yıldırım, IFAB tarafından
Hollanda’nın başkenti Amster-
dam’da düzenlenen, Video Hakem-

lik Sistemi’nin ve bu sistemde 
kullanılacak ekipmanların hem 
teorik hem de uygulamalı olarak
anlatıldığı üç gün süren bir seminere
Türkiye Futbol Federasyonu adına
katılmış ve bu seminerde aldıkları
bilgileri ilgililere aktarmıştı. Bu se-
minerde TFF, IFAB ve FIFA’nın 
Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin
tanıtımı için davet ettiği ilk federas-
yonlardan biri oldu. 
Ayrıca, Şampiyonlar Ligi Finali ile
FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şam-
piyonası Yarı Finali’ni yönetmiş FIFA
kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır da
Eylül ayında katıldığı 2018 FIFA
Dünya Kupası Aday Hakem Semi-
neri’nde, Video Yardımcı Hakem 
Sistemi hakkında eğitim almış ve bu
sistemle ilgili saha uygulamalarına
katılmış, seminerde edindiği bilgi 
ve tecrübeleri de TFF ve MHK ile
paylaşmıştı.
TFF, Video Yardımcı Hakem (VAR)
Sistemi’ni yürüten firmayla da
temas halinde olup, bu sistemde uy-
gulanacak protokolleri, kullanılacak
ekipmanları ve IFAB onaylı testleri
de yakından takip ediyor.

MHK Başkanı Namoğlu 
VAR tanıtım programına katıldı  

Futbol Menajerleri Eğitim Semineri,
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
Riva/Beykoz’da yer alan idari mer-
kezindeki Orhan Saka Konferans
Salonu’nda yapıldı. TFF Yönetim
Kurulu Üyesi ve Futbol Menajerleri
Değerlendirme Kurulu Başkanı Arif

Koşar’ın açılış konuşması ile başla-
yan seminerde kursiyerlere tali-
matlar ve uygulamalar konusunda
bilgiler verildi. Futbol Menajerliği
için başvuran 45 kursiyerin katıl-
dığı seminerin ardından adaylar
mülakata alındı.

Futbol Menajerliği Eğitim Semineri yapıldı  
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Teknik direktörlüğünü Mehmet
Hacıoğlu’nun yaptığı U17 Millî Ta-
kımımız, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nde düzenlenen 2016 Nike
International Friendlies Turnuva-
sı’na katıldı. Gençlerimiz turnuva-
daki ilk maçını 1 Aralık’ta Brezilya
ile oynadı. Florida Eyaleti’nin 
Lakewood Ranch şehrindeki Pre-
mier Sports Campus’ta oynanan
maçı Brezilya 4-2 kazandı. Baş-
lama düdüğü öncesinde Brezilya
ekibi Chapecoense’yi taşıyan
uçağın düşmesi sonucu hayatını
kaybedenler anısına saygı duru-
şunda bulunulan maçtaki golleri-
mizi 54. dakikada Abdüssamed
Karnuçu ve 72. dakikada penaltı-
dan Atalay Babacan atarken, 
takımımız Berke Özer, Bekir
Melih Gökçimen, Kudret Oben Sa-
raçoğlu (Recep Gül dk. 46), Ozan
Muhammed Kabak, Kerem Ata-

kan Kesgin, Amed Öncel, Atalay
Babacan, Berkay Görmez (Enes
İslam İlkin dk. 57), Sefa Akgün
(Abdussamed Karnuçu dk. 46),
Yunus Akgün, Ramazan Emirhan
Civelek kadrosuyla mücadele etti.
Turnuvanın diğer maçında ise
ABD, Portekiz’i 7-1 yendi. 
U17 Millî Takımımız ikinci maçını
3 Haziran’da ev sahibi ABD ile oy-
nadı. Aynı sahadaki maçta Eren
Bilen, Bekir Melih Gökçimen, Ab-
dussamed Karnuçu (Kudret Oben
Saraçoğlu dk. 62) (Furkan Yıldı-
rım dk. 74), Ozan Muhammed
Kabak, Enes İslam İlkin (Sefa
Akgün dk. 46), Recep Gül (Berkay
Görmez dk. 30), Kerem Atakan
Kesgin, Amed Öncel, Atalay 
Babacan, Yunus Akgün (Mehmet
Sait Üzümcü dk. 51), Ramazan
Emirhan Civelek kadrosuyla mü-
cadele eden gençlerimiz, 4’üncü

dakikada Recep Gül’ün golüyle
öne geçmesine rağmen güçlü ra-
kibine 5-1 yenildi. Diğer maçta ise
Portekiz ile Brezilya 3-3 berabere
kaldı. 
Gençlerimiz, 4 Aralık’taki Porte-
kiz maçından da 2-0 mağlup ay-
rıldı. Premier Sports Campus’taki
maçta Berke Özer, Bekir Melih
Gökçimen, Abdussamed Karnuçu,
Ozan Muhammed Kabak, Enes
İslam İlkin (Batuhan Arda Özde-
mir dk. 77), Kerem Atakan Kesgin,
Atalay Babacan, Mehmet Sait
Üzümcü, Berkay Görmez (Furkan
Yıldırım dk. 59), Sefa Akgün, Ra-
mazan Emirhan Civelek (Amed
Öncel dk. 77) kadrosuyla müca-
dele eden takımımızda 85’inci da-
kikada Bekir Melih Gökçimen
kırmızı kart gördü. Diğer maçta
ise ABD, Brezilya’yı 3-0 yenerek
üçte üç yaptı. 
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U17’ler Nike Turnuvası’na katıldı

Teknik direktör Ahmet Ceyhan
yönetimindeki U16 Millî Takımı-
mız, özel maçta karşılaştığı
İtalya’yı 2-0 mağlup etti. An-
talya’da Emirhan Spor Kom-
pleksi’nde oynanan karşılaşmada
Millî Takımımızın gollerini 70. da-
kikada Yaser Yüce ve 78. daki-
kada Bora Ulu attı. U16 Millî
Takımımız bu maçı Muhammet
Taha Tepe (Arda Akbulut dk. 68),
Batuhan Ekinci (Kerem Kalafat
dk. 58), Rıdvan Yılmaz (Yusuf Can
Esendemir dk. 41), Özgür Ortaç
(Bora Ulu dk. 30), Atakan Gündüz,
Yaser Yüce, Barışcan Işık Altun-
baş (Mustafa Kapı dk. 41), Serkan
Bakan (Süleyman Luş dk. 41), Ali
Yavuz Kol (İlkay İşler dk. 75), Fırat
Güllü (Taha Tunç dk. 68), Oğuzhan
Akgün (Semih Yıldız dk. 41) 
kadrosuyla oynarken İtalya da
sahada Cardinali, Barazzetta, 
Basani, Gyabuaa, Armini, 
Ghislandi, Sandri, Vergani, Piccoli,
Lirussi, Siniega kadrosuyla yer
aldı. U16 Millî Takımımızda yer
alan oyuncular ve kulüpleri şöyle: 

Muhammet Taha Tepe, Atakan
Gündüz, Yusuf Can Esendemir,
Barışcan Işık Altunbaş (Altın-
ordu), Kerem Kalafat, Rıdvan Yıl-
maz, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün
(Beşiktaş), Süleyman Luş, Fırat
Güllü, Mustafa Kapı, Ali Yavuz Kol

(Galatasaray), Arda Akbulut, Bora
Ulu, Yaser Yüce (Trabzonspor),
Özgür Ortaç (Adana Demirspor),
Batuhan Ekinci (Fenerbahçe),
Serkan Bakan (Gaziantepspor),
Taha Tunç (Pendikspor), Semih
Yıldız (Bursaspor).

U16’dan İtalya galibiyeti
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2017 UEFA U17 Avrupa Şampiyo-
nası Elit Tur kuraları UEFA’nın
İsviçre’nin Nyon kentindeki
merkezinde çekildi. Kura çeki-
minde Türkiye; Almanya, Fin-
landiya ve Ermenistan ile aynı
grupta yer aldı. Maçlar 23, 25 ve
28 Mart 2017 tarihleri arasında
ülkemizin ev sahipliğinde 
oynanacak.
Toplam 32 takımın 4’erli 8 gruba
ayrıldığı Elit Tur’da gruplarını
lider tamamlayan takımlar ile
tüm gruplar arasından en iyi 7
ikinci, 3-19 Mayıs 2017 tarihle-
rinde Hırvatistan’da yapılacak
U17 Avrupa Şampiyonası’na ka-
tılmaya hak kazanacak. Ev sa-
hibi Hırvatistan, finallere direkt
olarak katılacak. U17 Millî Takı-
mımız; Litvanya, Norveç ve Uk-
rayna ile birlikte yer aldığı Eleme
Turu grubunu 3 maçta 3 galibi-
yet ve gol yemeden lider ta-
mamlayarak Elit Tur’a katılmaya
hak kazanmıştı. 
Nyon’da 2017-18 UEFA U17 Av-
rupa Şampiyonası Eleme Turu
kuraları da çekildi, gençlerimiz
Çek Cumhuriyeti, İsrail ve Erme-
nistan’la 3. Grup’ta yer aldı. Grup
maçları 13, 16 ve 19 Ekim 2017 ta-
rihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde
oynanacak. 52 takımın 4’erli
olarak 13 gruba ayrıldığı Eleme

Turu’nda, gruplarını ilk iki sırada
tamamlayacak ekipler ile tüm
gruplar arasından en iyi 4
üçüncü, Elit Tur’a yükselecek.
U17 Milli Takımlar sıralamasında
birinci sıradaki Almanya ile
ikinci Portekiz Eleme Turu oy-
namadan direkt Elit Tur’a katıla-
cak. Toplam 32 takımın 4’erli 8
gruba ayrılacağı Elit Tur’da ise
gruplarını lider tamamlayan 8
takım ile tüm gruplar arasından
en iyi 7 ikinci, Mayıs 2018’de
İngiltere’de yapılacak finallere
yükselmeye hak kazanacak.
Ev sahibi İngiltere, finallere
direkt olarak katılacak.

U19’un da rakipleri belli oldu

Nyon’daki kuralarda U19 Millî
Takımımızın 2017 Avrupa Şam-
piyonası Elit Tur ve 2017-18 UEFA
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme

Turu’ndaki rakipleri belli oldu.  
2017 Avrupa Şampiyonası Elit
Tur’unda Türkiye; Polonya, 
Hırvatistan ve Portekiz ile aynı
grupta yer aldı. Maçlar 23, 25 ve
28 Mart 2017 tarihleri arasında
Portekiz’de oynanacak. Toplam
28 takımın 4’erli 7 gruba ayrıl-
dığı Elit Tur’da gruplarını lider
tamamlayan 7 ekip, 2-15 Tem-
muz 2017’de Gürcistan’da yapıla-
cak Avrupa Şampiyonası’na
yükselmeye hak kazanacak. 
Ev sahibi Gürcistan finallere 
direkt olarak katılacak. U19 Millî
Takımımız; Ukrayna, İzlanda ve
Letonya ile birlikte yer aldığı
Eleme Turu grubunu lider 
tamamlayarak Elit Tur’a 
katılmaya hak kazanmıştı. 
U19 Millî Takımımız; 2017-2018
Avrupa Şampiyonası Eleme 
Turu’nda ise Galler, Slovakya ve
Kazakistan’la birlikte 13. Grup’ta
yer aldı. Grup maçları 7, 10 ve 13
Kasım 2017 tarihlerinde ülkemi-
zin ev sahipliğinde oynanacak.
52 takımın 4’erli olarak 13 gruba
ayrıldığı Eleme Turu’nda, grup-
larını ilk iki sırada tamamlaya-
cak ekipler Elit Tur’a yüksele-
cek. U19 Millî Takımlar sıralama-
sında birinci sıradaki İspanya ile
ikinci Portekiz, Eleme Turu 
oynamadan direkt olarak Elit
Tur’a katılacak. Toplam 28 takı-
mın 4’erli 7 gruba ayrılacağı 
Elit Tur’da ise gruplarını lider 
tamamlayan 7 takım, Temmuz
2018’de Finlandiya’da yapılacak
finallere yükselmeye hak kaza-
nacak. Ev sahibi Finlandiya, fi-
nallere direkt olarak katılacak.

U17 Elit Tur maçları 
Türkiye’de oynanacak  
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U15 Millî Takımımız, İngiltere ile
deplasmanda iki özel maçta karşı
karşıya geldi. Gençlerimiz ilk maçı
5-2 kaybederken, ikinci maçı 3-1
kazanarak güçlü rakibinden 
rövanşı aldı. Teknik direktörlü-
ğünü Şenol Ustaömer’in yaptığı
U15 Millî Takımımız, İngiltere ile 
ilk maçını 18 Aralık’ta oynadı. 
St George’s Park’taki maçta Arda
Özçimen, Eyüp Oskan, Yunus
Emre Malkıl, Mert Ahmet Akbu-
lut, Gürkan Başkan (Arif Boynuu-
zun dk. 59), Nihat Koç (Batın
Özdemir dk. 40), Bozan Uymaz,
Berke Avaz (Hakan Yeşil dk. 73),
Salih Kavrazlı (Emre Demir dk.
59), Ferhat Çoğalan (Ertuğrul Arı-
can dk. 69), Reşit Batıkan Akbulut
(Ali Akman dk. 40) kadrosuyla
mücadele eden gençlerimiz saha-

dan 5-1’lik yenilgiyle ayrıldı. 
U15 Millî Takımımızın gollerini 
27. dakikada Eyüp Oskan ve 
43. dakikada Salih Kavrazlı kay-
dederken, İngiltere’nin gollerini 
16. dakikada Teddy Hoare, 30 ve
59. dakikada Morgan Rogers, 
67. dakikada Benny Braitwhite ve
72. dakikada Jamal Musiala attı.  
İki takım arasında bir gün sonra
aynı sahada oynanan maçı ise 
bu defa gençlerimiz 3-1 kazandı.
Bu maçı Ömer Melih Yalman, Eyüp
Oskan, Yunus Emre Malkıl, Mert
Ahmet Akbulut, Bozan Uymaz
(Nihat Koç dk. 80), Salih Kavrazlı,
Ferhat Çoğalan (Emre Demir dk.
65), Arif Boynuuzun, Hakan Yeşil
(Berke Avaz dk. 78), Batın Özde-
mir, Ertuğrul Arıcan (Ali Akman
dk. 40) kadrosuyla oynayan genç-

lerimizi galibiyete taşıyan golleri
48. dakikada Salih Kavrazlı, 51 ve
77. dakikada Ali Akman attı. 
İngiltere’nin tek golünü ise 
40. dakikada Bennie Braitwhite
kaydetti. U15 MillîTakımı aday
kadrosunda şu oyuncular bulunu-
yordu: Arif Boynuuzun, Eyüp
Oskan, Yunus Emre Malkıl, Berke
Avaz, Ertuğrul Arıcan (Beşiktaş),
Ömer Melih Yalman, Gürkan Baş-
kan, Batın Özdemir (Fenerbahçe),
Nihat Koç, Bozan Uymaz (Galata-
saray), Arda Özçimen (Göztepe),
Mert Ahmet Akbulut (Borussia
Dortmund), Emre Demir (Antal-
yaspor), Hakan Yeşil (Trabzons-
por), Ferhat Çoğalan (Valencia),
Salih Kavrazlı (Altınordu), Ali
Akman (Bursaspor), Reşit Batı-
kan Akbulut (Samsunspor). 

U15’ler İngiltere’den rövanşı aldı 
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Özel Sporcular, Şehitler Tepesi'nde 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği Özel
Sporcular Spor Federasyonu spor-
cularının bulunduğu kafile, Beşik-
taş’taki Şehitler Tepesi’ni ziyaret
etti. Özel Sporcular Spor Federas-
yonu Başkanı Birol Aydın ve 
Engelliler Koordinasyon Kurulu
Başkanı Ömer Gürsoy’un da 
bulunduğu heyet, saldırıda 
hayatını yitirenler anısına çelenk
ve karanfiller bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği Özel
Sporcular Spor Federasyonu 
tarafından düzenlenen Özel Spor-
cular Futbol Ligi finalleri sona

erdi. Riva’da oynanan finallerin
son maçında rakibi Bursa Meh-
met Torun Özel Sporcular Spor
Kulübü’nü 4-0 mağlup eden Ko-
caeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat
Spor Kulübü şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise, Elazığ
Hazar Özel Sporcular Spor Ku-
lübü, rakibi Malatya Turgut Özal
Özel Çocuklar Spor Kulübü’nü 2-1
mağlup ederek finalleri üçüncü
sırada tamamladı.

Özel sporcuların şampiyonu  
Kocaeli Yaşam Koçluğu Olimpiyat Spor Kulübü Engelliler Koordinasyon

Kurulu üyeleri, Türkiye
Futbol Federasyonu İdari
İşler, Organizasyonlar ve
Engelli Federasyonların-
dan Sorumlu İcra Kurulu
Üyesi Cengiz Zülfikaroğ-
lu’nu ziyaret etti. TFF’nin
Riva’daki merkezinde ger-
çekleşen ziyarete, Engelli-
ler Koordinasyon Kurulu
Başkanı Ömer Gürsoy,
İşitme Engelliler Spor Fe-
derasyonu Başkanı Yakup
Ümit Kihtir, Görme Engelli-
ler Spor Federasyonu Baş-
kanı Hasan Sayyıdan, Özel

Sporcular Spor Federas-
yonu Başkanı Birol Aydın
ve Bedensel Engelliler Spor
Federasyonu Başkanı Arif
Ümit Uztürk katıldı. Yapı-
lan görüşmede Türkiye
Futbol Federasyonu’nun
engelli futboluna yaptığı
destekler ve geleceğe 
yönelik planlar masaya
yatırıldı, karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu. 
Ziyaretin ardından Cengiz
Zülfikaroğlu, federasyon
başkanlarına isimlerinin
yazılı olduğu A Millî Takım
forması hediye etti.

Engelliler Koordinasyon Kurulu
Zülfikaroğlu’nu ziyaret etti   
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Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği
Görme Engelliler Spor Federas-
yonu bünyesinde bulunan Turk-
cell Sesi Görenler Ligi’nde
şampiyon Çankaya Belediyesi
Görme Engelliler Spor Kulübü
(Çankaya GESK) oldu.
Turkcell Sesi Görenler Futbol 1. Li-
gi’nde üst üste 4. kez şampiyon
olan Çankaya GESK, bu sezon bi-
time bir hafta kala zirveyi garan-
tilemişti. Çankaya GESK, 14.
haftada Ahlatlıbel Tesisleri’nde
İzmir Çağdaş Göremeyenler Spor
Kulübü ile oynadığı ve 2-0 kazan-
dığı maçın ardından kupasını aldı.
Ligdeki 14 maçta 12 galibiyet, birer
beraberlik ve mağlubiyet yaşayan
başkent ekibi, 37 puanla şampi-

yonluğa ulaştı. Maçın ardından
düzenlenen törende Çankaya
GESK şampiyonluk kupasını, Tür-
kiye Futbol Federasyonu Engelli
Futbolu Koordinasyon Kurulu
Başkanı Ömer Gürsoy’un elinden
aldı. Turkcell Sesi Görenler Futbol

1. Ligi’nde gol krallığını iki futbolcu
paylaştı. Attıkları 14 golle, Çan-
kaya GESK’in golcüsü Emrah Öcal
ile İzmir Çağdaş Göremeyenler
Spor Kulübü’nün forveti Hasan
Şatay, gol kralı oldu.
Çankaya Görme Engelliler Spor
Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan,
futbolcuların özverili ve iyi bir
mücadele örneği sergilediklerini
belirterek, “Emeğimizin karşılığını
dördüncü kez şampiyon olarak
aldık. Engelli olmak başarıya
engel değil. 3 Aralık Dünya Engeli-
ler Günü’nde kupayı havaya kal-
dırmamız çok anlamlı oldu. Emeği
geçenleri kutluyorum. Bize des-
teklerini esirgemeyen Çankaya
Belediye Başkanımız Alper Taş-
delen’e de ayrıca teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

Turkcell Sesi Görenler Ligi’nde
şampiyon Çankaya GESK  




