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Takımlar O G B M A Y P
Hırvatistan 4 3 1 0 10 1 10 
Ukrayna 4 2 2 0 7 3 8 
İzlanda 4 2 1 1 6 5 7 
Türkiye 4 1 2 1 5 5 5 
Finlandiya 4 0 1 3 3 6 1 
Kosova 4 0 1 3 1 12 1 

Oynanan Maçlar
5 Eylül 2016

Hırvatistan-Türkiye: 1-1 
Finlandiya-Kosova: 1-1

Ukrayna-İzlanda: 1-1
6 Ekim 2016

Türkiye-Ukrayna: 2-2 
İzlanda-Finlandiya: 3-2 

Kosova-Hırvatistan: 0-6 
9 Ekim 2016 

İzlanda-Türkiye: 2-0 
Finlandiya-Hırvatistan: 0-1 

Ukrayna-Kosova: 3-0 
12 Kasım 2016 

Türkiye 2-0 Kosova 
Hırvatistan 2-0 İzlanda 
Ukrayna 1-0 Finlandiya

Maç Programı
24 Mart 2017

Türkiye-Finlandiya 
Kosova-İzlanda

Hırvatistan-Ukrayna 
11 Haziran 2017 

Kosova-Türkiye 
Finlandiya-Ukrayna 
İzlanda-Hırvatistan 

2 Eylül 2017 
Ukrayna-Türkiye 

Finlandiya-İzlanda 
Hırvatistan-Kosova 

5 Eylül 2017 
Türkiye-Hırvatistan
Kosova-Finlandiya
İzlanda-Ukrayna

6 Ekim 2017 
Türkiye-İzlanda 

Hırvatistan-Finlandiya 
Kosova-Ukrayna

9 Ekim 2017 
İzlanda-Kosova

Ukrayna-Hırvatistan
Finlandiya-Türkiye

I Grubu
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M
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Haydi bir daha

illî Takımımız bugüne
kadar Dünya Kupası 
finallerine iki kez katıla-
bildi. Birisi 1954’te, diğeri
2002’de… 48 yıl sonra
başardığımızı bu defa
çok fazla ara vermeden
16 yıllık bir bekleyişin ar-
dından bir kez daha ger-
çekleştirmek istiyoruz.
Bir de o eski günlerin
üzerinden çok sular geçti
ve Millî Takımımız artık
finallere hasret kaldığı,
kura torbalarına 
son sıralardan girdiği dö-
nemlerin çok ilerisinde.
Fatih Terim yönetiminde
1996 Avrupa Şampiyo-
nası’na katılarak kırdığı-
mız kurt kapanından
çıkıp 2000 Avrupa 
Şampiyonası, 2002
Dünya Kupası, 2008 ve
2016 Avrupa Şampiyo-
nası finallerine gitmeyi
başardık. Son 20 yılında
beş büyük turnuvanın fi-
nallerine katılan Türkiye,
artık bu katılımlarını 
düzenli hale getirmeyi
amaçlıyor ve önündeki
ilk hedefi de Rusya’da
düzenlenecek 2018
Dünya Kupası finalleri. 

Çekilen kura sonucu 
I Grubu’nda yer alıp 
Hırvatistan, İzlanda, 
Ukrayna, Finlandiya ve
Kosova ile eşleşen Millî
Takımımız, grubundaki
ilk maçını 5 Eylül 2016’da
Hırvatistan’la oynadı.
Grubunda son Avrupa
Şampiyonası finallerine
katılmayı başarmış üç
takım bulunan ay-yıldız-
lılarının ilk üç maçı da
zaten bu rakipleriyleydi.
5 Eylül günü Zagreb’deki
Maksimir Stadyumu’nda
oynanan maça 4-3-3
sistemiyle çıkan ve 
Volkan Babacan - Şener
Özbayraklı, Serdar Aziz
Mehmet Topal, İsmail
Köybaşı - Ozan Tufan,
Okay Yokuşlu, Kaan
Ayhan - Emre Mor, Cenk
Tosun, Hakan Çalhanoğlu
dizilişiyle sahada yer
alan Millî Takımımız,
daha önce oynadığı 
7 maçta da mağlup 
edemediği Hırvatistan
önünde oyuna hızlı giren
taraftı. Sonrasında
oyunu dengeleyen ve top
kontrolünü eline geçiren
Hırvatlar 43’üncü daki-

2018 Dünya Kupası Elemeleri

Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası 
elemelerinde Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda ile 

oynadığı ilk üç maçından 2 puan çıkardıktan sonra
Kosova galibiyetiyle kendisine gelen Millî Takımımız,

24 Mart’ta Antalya’da oynanacak maçta Finlandiya’yı
yenerek konumunu güçlendirmek istiyor.



kada Ivan Rakitic’in penaltı go-
lüyle öne geçecek, ancak ilk yarı-
nın uzatmaları oynanırken Hakan
Çalhanoğlu’nun 30 metreye yakın
mesafeden kullandığı frikikte top
Perisic’in kafasına çarpıp ters 
köşeye gidecek ve hem devre
hem de 90 dakika 1-1 bitecekti.
Grubun favorisi Hırvatistan’dan
deplasmanda alınan puan önemli
bir başarıydı. Ukrayna-İzlanda ve
Finlandiya-Kosova maçlarının da
aynı skorla 1-1 sona ermesi ilk
müsabakalar sonunda grupta 
tam bir denge görüntüsünü 
ortaya çıkarmıştı. 
6 Ekim’de Konya’da Ukrayna ile
oynayacağımız maçın kazanıl-
ması, Zagreb’deki puanın değerini
daha da artıracaktı. Ancak Bü-
yükşehir Belediye Stadı’ndaki
maçın gelişimi, beraberliğe bile
sevinmemize yol açacaktı. Uk-
rayna karşısına Volkan Babacan -
Şener Özbayraklı, Ömer Toprak,
Hakan Balta, Caner Erkin - Emre
Mor, Ozan Tufan, Mehmet Topal,
Hakan Çalhanoğlu - Enes Ünal,
Cenk Tosun on biriyle çıkan 
ay-yıldızlılar, 24’üncü dakikada
Yarmolenko’nun penaltı golüyle 
1-0 geriye düşüyor, 27’inci daki-
kada ise Artem Kravets skoru 
2-0’a getirerek millîlerimizi şoke
ediyordu. Ancak 45+1’de Hakan
Çalhanoğlu’nun kullandığı kor-
nere çok iyi yükselen Ozan Tu-
fan’ın kafayla attığı gol farkı bire
indirince umutlar yeniden yeşeri-
veriyordu. 70’te Cenk Tosun’la 
direkten dönerken şanssızlık ya-
şasak da 81’inci dakikada kazan-
dığımız penaltıyı gole çeviren
Hakan Çalhanoğlu skoru 2-2’ye
getiriyor ve ikinci puanı da Millî
Takımımızın hanesine yazdırı-
yordu. Grubun diğer maçlarında
ise Kosova’yı 6-0 yenen Hırvatis-
tan 4 puanla zirveye kuruluyor,
İzlanda da Finlandiya’yı uzatma-
larda attığı gollerle 3-2 yenip 
4 puan ve averajla Hırvatistan’ı 
izliyordu.
İçeride kaybedilen puanlar, 

9 Ekim’de Reykjavik’te oynana-
cak İzlanda maçının önemini bir
kat daha artırmıştı. EURO 2016 
finallerinde çok başarılı bir 
performans sergileyen ve İngilte-
re’yi yenerek çeyrek final oyna-
yan İzlanda oldukça dişli bir rakip
olarak karşımızda duruyordu.
Reykjavik’teki ağır kış şartları da
bir o kadar aleyhimize görünü-
yordu. Bu arada maç sabahı 
Şemdinli’deki hain PKK saldırısı-
nın haberi İzlanda’ya ulaşmış, 
takımın moralini de olumsuz 
etkilemişti. Kollarında siyah bant-
larla Laugardalsvöllur Stadı’nın
zeminine ayak basan on birimiz
Volkan Babacan - Şener Özbay-
raklı, Ömer Toprak, Mehmet Topal,

Caner Erkin - Ozan Tufan, Kaan
Ayhan, Hakan Çalhanoğlu - Yasin
Öztekin, Emre Mor, Volkan Şen 
dizilişiyle sahadaydı. Ne yazık ki
İzlanda’da umduğumuzu bulama-
yacak ve 42’nci dakikada Elmar
Bjarnason’un Ömer Toprak’a 
çarpıp Volkan Babacan’ı da yanıl-
tarak ağlarımıza giden topuyla 
1-0 geriye düştükten sonra
44’üncü dakikada Finnboga-
son’dan yediğimiz golle maçı 2-0
kaybedecektik. İzlanda puanını
7’ye yükseltirken, Hırvatistan da
deplasmandaki Finlandiya galibi-
yetiyle 7 puana çıkmış ve liderli-
ğini korumuş, Ukrayna da 3-0’lık
Kosova galibiyetiyle 5 puana yük-
selmişti. Millî Takımımız ise üç

maçın sonunda 2 puanda ve 
dördüncü sıradaydı.
Grup liderinin finallere direkt 
gideceği, 9 grubun en kötü ikinci-
sinin elenip diğer 8 ikinciden dör-
dünün daha play-off oynayarak
Rusya’nın yolunu tutacağı eleme-
lerde puan cetveli umutsuz bir
tabloyu işaret etse de fikstüre 
bakıldığında ortada o kadar da
karamsarlığa düşecek bir durum
olmadığı görülebiliyordu. Çünkü
Millî Takımımızın önünde Haziran
ayına kadar oynayacağı iki 
Kosova maçının yanı sıra bir de
içerideki Finlandiya müsabakası
dururken, Hırvatistan, İzlanda 
ve Ukrayna da bu süreçte 
birbirleriyle karşılaşacaktı. 
Aslında pozisyonumuz EURO 2016
elemelerinin başında içine 
düştüğümüz duruma bire bir 
benziyordu. O elemelerde de üç
maçın sonunda sadece 1 puan
alabilmiş, ama sonrasında grubun
en güçlü takımlarını arka arkaya
yenmeyi başararak finallerin 
yolunu tutmuştuk. Şimdi de iki
Kosova ve bir Finlandiya maçın-
dan çıkartılacak 9 puan bizi 
yeniden iddialı bir duruma 
getirebilecekti. 
Millî Takımımız 9 puan hedefiyle
yola çıktığı bu üç maçın ilkini 12
Kasım’da Antalya’da Kosova ile
oynadı. Eylül’deki Hırvatistan,
Ekim’deki Ukrayna ve İzlanda
maçlarının kadrosunda yer alma-
yan kaptan Arda Turan ile Selçuk
İnan, Burak Yılmaz ve Gökhan
Gönül de Kosova maçı için açıkla-
nan kadroya alınmıştı. 12 Kasım
akşamı ilk kez resmi bir millî
maça ev sahipliği yapacak olan
Antalya Stadı’nın tribünleri tıklım
tıklım dolmuştu. Satışa çıkartılan
33 bin bilet günler öncesinden tü-
kenmişti ve tribünleri coşkuyla
dolduran futbolseverler, bu stat-
taki ilk resmi maçta bir galibiyet
görmek, 2018 Dünya Kupası’na
katılma umudunu tazelemek 
istiyordu. Maça 4-3-3 sistemiyle
çıkan Millî Takımımız, sahaya 

Volkan Babacan - Gökhan Gönül,
Ahmet Yılmaz Çalık, Mehmet
Topal, Hasan Ali Kaldırım - Oğuz-
han Özyakup, Selçuk İnan, Hakan
Çalhanoğlu - Volkan Şen, Burak
Yılmaz, Arda Turan on biriyle 
dizilmişti. İlk yarıda Kosova’nın
agresif savunması gole gitmemizi
engellerken, Mehmet Topal’ın 
direkten dönen vuruşunda da
şanssızlık yaşamıştık. Kosova ka-
lecisi Samir Ujkani’nin neredeyse
hayatının maçını oynaması da ilk
yarıdaki golsüzlüğün önemli fak-
törlerinden birisiydi. Fakat ikinci
yarıda Oğuzhan Özyakup’un ye-
rine oyuna giren Yunus Mallı kilidi
açacak isim olacaktı. 51’inci daki-
kada ceza sahasının sağ önünden
hızlı bir driplingle penetre eden
Yunus Mallı, Kosova savunması-
nın dengesini bozup Burak Yıl-
maz’ı görüyor, Burak da rakip
stoperleri sırtına aldığı bu pozis-
yonda sağından kaleye doğru hızlı
bir dönüş yapıp sol ayak içiyle
topu ağlara plaseliyordu: 1-0. Dört
dakika sonra Arda Turan ceza 
sahasının önünde aşırtma bir
pasla Burak Yılmaz’ı kaleciyle

karşı karşıya bırakıyor, Burak’ın
aşırtma vuruşunda direkten
dönen topu iyi takip eden Volkan
Şen de yarım voleyle maçın 
skorunu 2-0 olarak belirliyordu.
Hırvatistan, İzlanda’yı 2-0 mağlup
ederek 10 puanla liderlik koltu-
ğuna tek başına kurulurken, 
Ukrayna da Finlandiya’yı 1-0 
yenerek puanını 8’e yükselti-
yordu. İzlanda’nın 7 puanda 
kaldığı grupta Millî Takımımız da 
5 puana çıkmıştı.
Şimdi önümüzdeki ilk hedef 24
Mart’ta evimizde oynayacağımız
Finlandiya maçı. Bu maçtan da üç
puanla ayrıldığımız takdirde 8
puana ulaşmış olacağız. Aynı gün
10 puanlı Hırvatistan ile 8 puanlı
Ukrayna’nın karşı karşıya geliyor
olması rakiplerimizden birinin
veya ikisinin birden puan kaybı
yaşayacağı anlamına geliyor. İz-
landa ise aynı gün Arnavutluk’un
İşkodra şehrinde oynanacak
maçta Kosova’ya konuk olacak.
Karamsar değil, ümitliyiz. “Haydi
Millî Takım, bir daha” diyor ve Fin-
landiya’yı yenip geleceğe ışılda-
yan gözlerle bakmayı bekliyoruz. 
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Finallere hasret
bir takım

utbol Federasyonu’nu 1907’de
kuran, bir yıl sonra ise FIFA’ya üye
olan Finlandiya, 1938’den bu yana

Dünya Kupası, 1968’den bu yana
da Avrupa Şampiyonası elemele-
rine katılmasına rağmen hiçbir

zaman final yüzü göremedi.
1930’dan beri düzenli olarak lig
maçları oynanan Finlandiya’da

1990 yılından bu yana en üst ligin
ismi Veikkausliiga oldu. 12 takımla
organize edilen Veikkausliiga’da
HJK 10 şampiyonlukla başı çeker-
ken, Haka’nın 5, Tampere United’ın
3, FC Jazz’ın 2, FC Inter Turku, MyPa,
TPV ve Kuusysi’nin de birer şampi-
yonluğu bulunuyor. 
Tarihindeki ilk maçını 22 Ekim
1911’de komşusu İsveç’le oynayan
ve Helsinki’deki mücadeleyi 5-2
kaybeden Finlandiya Millî Takımı,
1930 ve 1934 Dünya Kupalarına ka-
tılmadı. Bu arenada ilk olarak 1938
elemelerinde boy gösteren Finlan-
diya; Almanya, İsveç ve Estonya ile
eşleşmesinde üç maçını da gol ata-
madan kaybetti ve kalesinde 7 gol
gördü. 
1950 Dünya Kupası elemelerinde
İsveç ve İrlanda ile aynı gruba
düşen Finler, İrlanda’ya 3-0, İsveç’e
8-1 yenildikten sonra bir kez daha
karşılaştığı İrlanda ile 1-1 berabere
kaldı ve grubunu son sırada ta-
mamladı. 1954 FIFA Dünya Kupası
elemelerinde Belçika ve İsveç’le eş-
leşen Finlandiya, dört maçın ikisini
kaybedip, ikisini de berabere ta-
mamlayınca yine grup sonuncusu
oldu. 1958 Dünya Kupası elemele-
rinde Sovyetler Birliği ve Polonya ile
aynı gruba düşen Finlandiya, tüm
maçlarını kaybetti. 1962 Dünya Ku-
pası elemelerinde ise bu kez Fransa
ve Bulgaristan karşısında aynı so-
nucu alan Finlandiya, 1966 Dünya
Kupası elemelerinde
İtalya, İskoçya ve
Polonya karşı-
sında beş maçı
kaybedip, sadece
Polonya’yı 2-0
yenerek elemeler tarihindeki 
ilk galibiyetini elde etti. 
Avrupa Şampiyonası elemelerine
ilk olarak 1968’de katılan Finlan-
diya; Sovyetler Birliği, Yunanistan
ve Avusturya’nın bulunduğu grupta
iki puanı iç sahada Avusturya ve
Yunanistan’la berabere kalarak aldı.

1970 Dünya Kupası elemelerinde
Belçika, Yugoslavya ve İspanya ile
eşleşen Finlandiya, 2-0’lık İspanya
galibiyetiyle elemeleri tamamladı.
1972 Avrupa Şampiyonası elemele-
rinde Romanya, Çekoslovakya ve
Galler karşısında sadece Çekoslo-
vakya deplasmanından beraberlik
çıkaran Finlandiya, elemelerdeki
grup sonuncusu olma performan-
sını sürdürdü. 1974 Dünya Kupası
elemelerinde ilk kez grup sonuncu-
luğundan kurtulan Finlandiya, Doğu
Almanya, Romanya ve Arnavut-
luk’la paylaştığı grupta Arnavut-
luk’u 1-0 yenip
Romanya ile 1-1
berabere kala-

rak 3 puan topladı
ve böylece grubu
Arnavutluk’un
üstünde tamam-
ladı. 1976 Avrupa
Şampiyonası ele-
melerinde Hol-

landa, İtalya ve Polonya ile eşleşen
Finlandiya, gruptaki tek puanını
golsüz tamamlanan İtalya deplas-
manından aldı. 1978 Dünya Kupası
elemelerinde bir kez daha grup so-
nunculuğundan kurtulan Finlan-
diya; İtalya, İngiltere ve Lüksem-
burg’un bulunduğu grupta iki gali-
biyetini de Lüksemburg önünde
aldı. 1980 Avrupa Şampiyonası ele-
melerinde Yunanistan, Macaristan
ve Sovyetler Birliği ile paylaştığı
grupta, Yunanistan 7 puanla ilk 
sırayı alırken Macaristan 6 puanla
ikinci oldu. Finlandiya aynı puan ve
averajla üçüncü sırada kalırken 5
puanlı Sovyetler Birliği’ni geride bı-
rakması önemli bir başarıydı. 1982
Dünya Kupası elemelerinde Finlan-
diya; Federal Almanya, Avusturya,
Bulgaristan ve Arnavutluk’un da
yer aldığı grupta sadece Arnavutluk
galibiyetiyle puan alabilirken, 4 gol
atıp kalesinde 27 gol gördü. 1984
Avrupa Şampiyonası elemelerinde
Portekiz, Sovyetler Birliği ve 
Polonya karşısında tek puanını 
Polonya deplasmanından 1-1’lik be-
raberlikle dönerek alan Finlandiya,

1986 Dünya Kupası elemelerinde
İngiltere, Kuzey İrlanda, Ro-

manya ve Millî Takımımızın
yer aldığı grupta 8 puan topla-

yarak 1 puanlı Türkiye’nin üze-
rinde grubu tamamladı. Gruptaki üç
galibiyetinin ikisini Türkiye, birini
de Kuzey İrlanda karşısında alan
Finlandiya, iki beraberliğini ise İn-
giltere ve Romanya karşısında elde
etti. 1988 Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde Danimarka, Çekoslo-
vakya ve Galler’le paylaştığı grupta
1-1’lik Galler beraberliğiyle tek pua-
nını alan Finlandiya, 1990 Dünya
Kupası elemeleri grubunda ise Hol-
landa ve Federal Almanya’nın geri-
sinde kalıp Galler maçlarından
çıkardığı bir galibiyet ve bir bera-
berlikle sadece Adalı rakibini geçe-
bildi. 1992 Avrupa Şampiyonası
elemelerinde Hollanda, Portekiz ve

Finlandiya Futbolu

1907’de Futbol Federasyonu’nu kuran, ilk millî maçına 1911 yılında çıkan Finlandiya, 
1938’den bu yana katıldığı Dünya Kupası ve 1968’den beri mücadele ettiği 

Avrupa Şampiyonası elemelerinde gruptan çıkmayı başaramadı. 

Jari Litmanen



Yunanistan’ın arkasında kalan 
Finlandiya, Malta’nın önünde yer
alarak dördüncü oldu. 1994 Dünya
Kupası elemelerinde ise İsveç, 
Bulgaristan, Fransa, Avusturya’nın
ardında sadece İsrail’i averajla geçe-
bildi.
1990’ların ortalarından itibaren
Ajax’ta forma giymeye başlayan
Jari Litmanen gibi Avrupa’nın üst
seviye liglerinde forma giyen fut-
bolcularının sayısının artmasıyla
uluslararası arenada daha başarılı
sonuçlar almaya başlayan Finlan-
diya, 1996 Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde 10 maçta 15 puan top-
layarak Rusya, İskoçya ve Yunanis-
tan’ın ardından grubu dördüncü
sırada tamamladı. 1998 Dünya Ku-
pası elemeleri öncesinde takımın
başına Danimarka’yı 1992’de Av-
rupa Şampiyonu yapan Richard
Möller Nielsen getirildi. Norveç’in 20
puanla birinci olduğu grupta 12 pu-
anlı Macaristan’ın sadece bir puan
gerisinde kalarak üçüncü sırada yer
alan Finlandiya, Dünya Kupası’na
katılmak için baraj maçı oynamayı
kıl payıyla kaçırdı. 2000 Avrupa
Şampiyonası elemelerinde, Al-
manya ve Türkiye’nin gerisinde 
kalarak grubu yine üçüncü bitiren
Finlandiya, baraj maçı oynama
hakkı elde edemeyince 2000 yılında
Nielsen’in yerine Antti Muurinen
getirildi. Litmanen kaptanlığında
Antti Niemi, Sami Hyypiä, Joonas
Kolkka, Teemu Tainio ve Mikael
Forssell’li kadrosuyla mücadele
eden Finlandiya, 2002 Dünya 
Kupası elemelerindeki grubunu 
İngiltere ve Almanya’nın ardından
12 puanla tekrar üçüncü sırada 
tamamlarken Yunanistan ve Arna-
vutluk’u geride bıraktı. 2004 Av-
rupa Şampiyonası elemelerinde,
İtalya’nın 17 puanla birinci olduğu
grubu Galler ve Sırbistan-Kara-
dağ’ın ardından 10 puanla dördüncü
sırada tamamlayan Finler, sadece
Azerbaycan’ı geçebildi. 2006 Dünya
Kupası elemelerinde Hollanda, Çek
Cumhuriyeti ve Romanya’nın geri-
sinde kalan Finlandiya; Makedonya,

Ermenistan ve Andorra’yı geride 
bırakarak dördüncü sırada yer aldı.
Maçların ardından Haziran 2005’te
gönderilen Muurinen’in yerine 2006
yılında Roy Hodgson getirildi. 
Hodgson yönetiminde başladığı
2008 Avrupa Şampiyonası elemele-
rinde 28 puanlı Polonya ile 27 puanlı
Portekiz’in gerisinde kalan Finlan-
diya, Sırbistan’la birlikte 24 puan
topladı. Averaj farkıyla grubu dör-
düncü tamamlayan Finlandiya; 
Belçika, Kazakistan, Ermenistan ve
Azerbaycan’ı geride bıraktı. Ancak,
bu sonuçtan sonra Hodgson istifa
edince yerine Stuart Baxter geti-
rildi. 2010 Dünya Kupası elemelerini
26 puanlı Almanya ve 22 puanlı
Rusya’nın ardından 18 puanla
üçüncü sırada bitiren Finlandiya;
Galler, Azerbaycan ve Liechteinste-
in’ı geride bıraktı. 2012 Avrupa
Şampiyonası elemelerinde Hol-
landa, İsveç ve Macaristan’ın geri-
sinde kalarak 10 puanla dördüncü
olan Finlandiya, sadece Moldova ve
San Marino’yu geride bırakırken
elemelerdeki ilk üç maçın mağlubi-
yetle sonuçlanması üzerine Bax-
ter’ın görevine son verdi ve yoluna
Mixu Paatelainen ile devam etti.
2014 Dünya Kupası elemelerinde 
İspanya ve Fransa’nın gerisinde 
kalarak üçüncü olan olan Finlan-
diya, topladığı 9 puanla, 5 puanlı
Gürcistan ve 4 puanlı Belarus’u 
geride bıraktı. EURO 2016 elemele-

rinde Kuzey İrlanda, Romanya, 
Macaristan, Faroe Adaları ve 
Yunanistan’la eşleşen Finler, 3 gali-
biyet, 3 beraberlikle 12 puan topla-
yıp Faroe Adaları ve Yunanistan’ın
üzerinde dördüncü sırayı aldı. 
2018 Dünya Kupası elemelerine
Mixu Paatelainen’in yerine Hans
Becke yönetiminde başlayan ancak
daha ilk maçında evinde Kosova ile
1-1 berabere kalarak hayal kırıklı-
ğına uğrayan Finlandiya, deplas-
manda 2-0 öne geçtiği maçta
İzlanda’ya uzatmalarda yediği 
iki golle 3-2 yenildi ve büyük bir
travma daha yaşadı. 
Evinde Hırvatistan’a, deplasmanda
da Ukrayna’ya 1-0 kaybeden 
Finlandiya’da bardak taştı ve
Becke’nin görevine sor verilip 
takımın başına uzunca bir süredir
U21 takımını çalıştıran 52 yaşındaki
Markku Kanerva getirildi. 
Dünya Kupası elemelerindeki dört
maçına da Becke yönetiminde üçlü
savunmayla çıkan Finlandiya, üç
golünü savunma oyuncusu Paulus
Arajuuri, orta saha oyuncusu Robin
Lod ve forvet Teemu Pukki’yle
buldu. Dört maçta 30 atak girişi-
minde bulunan Finlandiya, kaleyi
bulan 10 şut atarken, yüzde 79 pas
isabeti ve yüzde 40 top hâkimiye-
tiyle oynadı. Dört maçta 32 faule
maruz kalan Finlandiyalı oyuncular
bunun neredeyse iki katına ulaşan
62 faul yaptı. 
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Emekleme devrinde

nceleri Romanya ve SSCB’nin bir
parçası olan Moldova’da Futbol
Federasyonu ülkenin bağımsızlı-
ğının ardından kuruldu. 1993’te
UEFA’ya, ertesi yıl da FIFA’ya üye
olan Moldova, ilk millî maçını 1991
yılında Kişinev’de Gürcistan’la
oynadı ve karşılaşmadan 4-2
galip ayrıldı.

1992’de başlayan lig mücadelesi
11 takımın katılımıyla “Ulusal Lig”
adı altında yapılıyor. FC Zimbru
Chisinau (Kişinev) ve FC Sheriff
Tiraspol ülke kulüpleri arasında
en önemli olanları. 
Moldova Millî Takımı, bugüne
kadar hiçbir önemli uluslararası
futbol organizasyonuna katıla-

madı. Bugüne kadarki en farklı
galibiyetini 5-0’lık skorla Pakis-
tan’ı yenerek elde eden Moldova,
İsveç’e 6 Haziran 2001 tarihinde
Göteborg’da oynadığı maçta 6-0
mağlup olarak en ağır yenilgisini
aldı.
Teknik Direktörlüğünü Igor Dob-
rovolski’nin yaptığı Moldova Millî

Takımı, iç saha maçlarını Kişi-
nev’deki 10 bin kişilik Zimbru
Stadı’nda oynuyor. 
Moldova’nın bugüne kadarki en
büyük başarısı, EURO 2008 eleme-
lerindeki performansı.
Katıldıkları ilk elemeler olan EURO
96’da Almanya, Bulgaristan, Galler,
Arnavutluk ve Gürcistan’la aynı
grupta yer alan Moldova, 10 maçta
topladığı 9 puanla grubu güçlü 
rakipleri Galler ve Arnavutluk’un
önünde dördüncü tamamlamayı
bildi. Bugüne kadar Avrupa Şampi-
yonası elemelerinde deplasmanda
oynadığı maçlardaki ilk galibiyet
olma özelliğini de taşıyan 7 Eylül
1994 tarihli karşılaşmada Gürcis-
tan’ı 1-0 mağlup eden Moldova,
daha fazla ses getiren galibiyetini
bir ay sonra, 12 Ekim 1994’te baş-
kent Kişinev’de Galler karşısında 
3-2’lik skorla aldı. Art arda uğradığı
7 mağlubiyetle finallere katılma
umudunu kaybeden Moldova, 
tarihinin en ağır yenilgilerinden 
birini Almanya’ya 6-1 yenilerek 
yaşadı. Son maçında ise evinde
Gürcistan’ı 3-2 yenmeyi başardı.
1998 Dünya Kupası elemeleri ise
Moldova açısından bir kâbus gibi
geçti. İngiltere, İtalya, Polonya ve
Gürcistan’la eşleştikleri grupta 
oynadıkları 8 maçı da kaybettiler ve
attıkları 2 gole karşılık kalelerinde
tam 21 gol gördüler. İki gollerinden
birini evlerinde İtalya’ya 3-1, diğe-
rini ise Polonya’ya deplasmanda 2-1
yenildikleri maçlarda kaydettiler. 
2000 Avrupa Şampiyonası elemele-
rine son torbadan katıldılar ve 
Millî Takımımızla aynı gruba 
düştüler. Diğer rakipleri ise 
Almanya, Finlandiya ve Kuzey 
İrlanda’ydı. Almanya’nın 19 puanla
birinci, Millî Takımımızın ise 17 
puanla ikinci sırada tamamladığı
grupta 4 beraberlik, 4 yenilgiyle 
4 puan toplayarak son sırada yer 
aldılar. Ancak bir önceki elemelere
göre büyük bir gelişme gösterdik-

leri söylenebilir. Çünkü bu
defa evlerindeki Kuzey 
İrlanda, Türkiye ve 
Finlandiya maçlarının yanı
sıra deplasmandaki Kuzey
İrlanda maçından da bera-
berlik çıkarmayı bildiler.
Üstelik bu defa yedikleri 
17 gole karşılık rakip file-
lere de 7 gol göndermişler
ve iki maçta da ikişer gol
atabilmişlerdi. 
2002 Dünya Kupası ele-
melerine yine son torba-
dan girdiler ancak bu defa
grup sonuncusu olmaktan
kurtuldular. Rakipleri
İsveç, Türkiye, Slovakya,
Makedonya ve Azerbay-
can’dı. İsveç’in 26, Millî Ta-
kımımızın 21 puanla ilk iki
sırayı paylaştığı grubu 10
maçta 1 galibiyet, 3 bera-
berlik, 6 yenilgiyle 6 puan
toplayıp Azerbaycan’ın bir
puan üzerinde beşinci sı-
rada bitirdiler. Tek galibi-
yetlerini Azerbaycan
karşısında 2-0’lık skorla
elde ederken, Makedonya
ile her iki maçta berabere
kaldılar ve bir puanı da
Azerbaycan deplasmanın-
dan çıkardılar. Millî Takı-
mımıza ise iki maçta da
2-0 ve 3-0’lık skorlarla
kaybettiler. 
EURO 2004 elemelerinde
de son sıradan kurtulan bir Moldova
vardı. Çek Cumhuriyeti, Hollanda,
Avusturya ve Belarus’la eşleştikleri
grubu 2 galibiyet, 
6 yenilgiyle 6 puan toplayarak 
Belarus’un 3 puan önünde dör-
düncü bitirdiler. 5 gol atıp 19 gol 
yedikleri grupta iki galibiyetlerini
de iç sahada Avusturya’yı 1-0, Bela-
rus’u da 2-1 yenerek elde ettiler. 
2006 Dünya Kupası elemeleri ise hiç
de bekledikleri gibi geçmedi. İtalya,
Norveç, İskoçya, Slovenya ve Bela-

rus’la eşleştiklerinde hiç değilse bir
önceki elemelerde geride bıraktık-
ları Belarus’u bir kez daha geçmeyi
ümit ediyorlardı ama bu hedefi de
tutturamadılar. Belarus adeta ken-
dini aşarak 10 puanla beşinci sırayı
alırken, Moldova 5 puanla grup so-
nunculuğuna demirledi. 10 maçtan
sadece 1 galibiyet, 2 beraberlik 
çıkartabilmişler, attıkları 5 gole
karşılık 16 gol yemişlerdi. Tek galibi-
yetlerini iç sahada Belurus’u 2-0
yenerek elde ederken, içeride İs-

Moldova Futbolu

Yeni kurulmuş bir ülke sıfatıyla 1993’te UEFA’ya, 1994’te ise FIFA’ya üye olan Moldova, bugüne
kadar katıldığı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinin hiçbirinde gruptan çıkmayı

başaramadı. En büyük sükseyi EURO 2008 elemelerinde 12 maçta 12 puan toplayıp Macaristan ve
Malta’yı arkasında bırakarak yapan Moldova’yı 27 Mart’ta Eskişehir’de ağırlayacağız. 

Alexandru Epureanu

Tanıdık kaptan
Medipol Başakşehir’de 2014’ten bu yana
başarıyla forma giyen stoper Alexandru

Epureanu, Moldova Millî Takımı’nın da
önemli oyuncularından biri ve ekibin
kaptanlığını yapıyor. 27 Eylül 1986’da

doğan 1.89’luk stoper, ülkesinde Zimbru
ve Sheriff formalarını giyip dört defa yılın

futbolcusu seçildikten sonra Rusya’nın 
FC Moskova, Dinamo Moskova ve Anzhi

Makhachkala takımlarında oynadı. 
Epueranu bu sezon da Başakşehir 
formasıyla Spor Toto Süper Lig’de 
şampiyonluk peşinde koşuyor. 
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EURO 2024’e talibiz

024 Avrupa Şampiyonası 
Adaylık Bilgilendirme Toplantısı,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif 
Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören tarafından TFF’nin
Beykoz-Riva’daki idari 
merkezinde gerçekleştirildi.
Orhan Saka Salonu’nda yapılan
toplantıda Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan, Gençlik ve
Spor Bakanlığı Müsteşarı Faruk

Özçelik, Türkiye Futbol Federas-
yonu Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Türkiye Futbol Direktörü Fatih
Terim de yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Yıldırım Demirö-
ren, “Sayın Bakanım, değerli
konuklar, değerli yönetim ku-
rulu üyesi arkadaşlarım, değerli
hocamız, değerli basın mensup-
ları hoş geldiniz” diyerek başla-

dığı sözlerini, “Bugün Türk fut-
bolu adına hayırlı bir iş için bir
araya geldik. Daha evvel üç kez
müracaat ettiğimiz, bugün dör-
düncü kez yola çıktığımız 2024
Avrupa Şampiyonası adaylığı
için beraberiz. Aday olabilmek
için son tarih 3 Mart 2017. Biz 
2 Mart 2017 tarihinde başvuru-
muzu yapıyoruz. Daha sonra da
kazanan açıklanacak. Türkiye,
Avrupa’da hatta dünyada 32’ye

varan stat yatırımıyla tek örnek ülke. Sene-
lerce yapılan müracaatlarda maalesef hep
belli bir şekilde bu şampiyonayı alamadık.
Hatta bazen 1 oyla kaybettiğimiz bile oldu. Bu
sefer bu şampiyonayı almayı hak ettiğimize
inanıyoruz. Ben destekleri için Sayın Spor 
Bakanımıza, Sayın Başbakanımıza ve tabiî ki
Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek
istiyorum. Bu yolda hep beraber ortak 
hareket edeceğimize inanıyorum. Hayırlı
olsun tekrar” ifadeleriyle sürdürdü. 
Başkan Demirören’in bu takdiminin ardından
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da
konu hakkında şunları söyledi: 
“Çok değerli Türkiye Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu, değerli hocamız, değerli 
katılımcılar, basınımızın değerli temsilcileri,
hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Yıldırım Başkanımızın söylediği gibi önemli
bir açıklamanın, önemli bir kararın ve başlan-
gıcın duyurusunu yapıyoruz. Biz tabiî Fede-

rasyon Başkanımız ile bu konuyu kaç
zamandır görüşüyoruz. İstişareler yapıyoruz.
Biz birkaç zamandır biliyoruz ama böyle özel
bir toplantı ile duyurmak istedik. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın oluru ve talimatlarını aldık.
Sayın Başbakanımıza adaylığımızı bildirdik ve
olurunu aldık. Bu anlamda ülkemizin en üst
makamında bulunan siyasi iradenin desteğini
almış olarak bu yola çıkıyoruz. İnşallah 
sonuçları ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için
güzelliklere vesile olur. Bölgemize bereket 
getirir. 3 Mart 2017 adaylık için son tarih. 
Federasyonumuz başvuruyu yapacak ve
süreç başlayacak. Açıkça dile getirebilirim ki,
siz de buradaki güzel panoda görüyorsunuz,
Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başba-
kanımızın talimatlarıyla stat konusunda
büyük bir atılım içine girmiştir. Şu an Tür-
kiye’de inşa edilen stadyumlara baktığınız

Avrupa Futbol Şampiyonası

EURO 2008’den bu yana dört Avrupa Şampiyonası finallerine ev sahipliği yapmak için
başvuran ancak 2020 adaylığından daha sonra çekilen Türkiye, EURO 2024’e aday olduğunu

açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile TFF Başkanı Yıldırım Demirören,
Riva’da düzenledikleri ortak basın toplantısında 2 Mart 2017 günü UEFA’ya resmi 

başvurunun yapılacağını bildirdi. 

EURO
2008

Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerine 
ev sahipliği için ilk girişimini Yunanistan’la 

birlikte EURO 2008’e talip olarak yaptı. 2001’in
Mayıs’ında Haluk Ulusoy başkanlığındaki 

TFF’nin resmen aday olduğu EURO 2008’e ayrıca
Avusturya-İsviçre, İskoçya-İrlanda,

Hırvatistan-Bosna Hersek, Norveç-İsveç-
Finlandiya-Danimarka ortaklıkları ile Rusya 

ve Macaristan da talip olmuştu. 
12 Aralık 2002’deki oylamada 

Türkiye-Yunanistan’ın yanı sıra 
Avusturya-İsviçre ortaklığı ve Macaristan finale

kaldı. Son yarış Avusturya-İsviçre ikilisiyle
Macaristan arasında geçti ve kazanan da 

Avusturya-İsviçre ortaklığı oldu. 

EURO
2012

Türkiye, Levent Bıçakçı’nın başkanlığı 
döneminde EURO 2012’de tek başına aday oldu

ve UEFA, bu adaylığı 1 Şubat 2005 tarihinde 
resmen duyurdu. Rakiplerimiz ise Azerbaycan, 

Yunanistan, İtalya, Romanya ve Rusya’nın 
yanı sıra Hırvatistan-Macaristan ve 

Polonya-Ukrayna ikilileriydi. Ön elemede
Türkiye ile Yunanistan elenirken, 

final oylamasında Polonya-Ukrayna ortaklığı
EURO 2012 organizasyonunu kazandı.

EURO
2016

TFF, Mahmut Özgener başkanlığı döneminde, 
15 Şubat 2010 tarihinde üçüncü adaylığını 

EURO 2016 için koydu. 28 Mayıs’ta İsviçre’nin
Cenevre kentinde yapılan oylama sonucu 
verilen kararla, Türkiye’nin son aşamada 
İtalya ve Fransa ile yarıştığı 2016 Avrupa

Şampiyonası ev sahipliğini Fransa kazandı.
İtalya’yı eleyen Türkiye, Fransa’ya 7-6 

kaybederek 1 oy farkla geçildi.

EURO
2020

EURO 2020’ye “ilk adaylık” başvurusunu
Yıldırım Demirören başkanlığındaki Türkiye
Futbol Federasyonu yaptı. 15 Mayıs 2012’de

başvuruların bitmesinden sonra tek aday olarak
Türkiye’nin kalması sonucu UEFA adaylık

süresini uzattı. UEFA Başkanı Michel Platini, 
30 Haziran 2012’de, “Turnuvanın tek bir ev sahibi

yerine, farklı ülkelerdeki 12 veya 13 şehirde 
yapılmasının düşünüldüğünü” açıkladı. Bunun
üzerine Türkiye adaylıktan çekilme kararı aldı. 

Türkiye’nin EURO Adaylık Serüveni



zaman bize rakip olan bir tek ABD
var. Onun da ölçeği belli. Avrupa’da
1 numarayız. Bu altyapı açısından
nereden nereye geldiğimizin en
güzel göstergesidir. Yıllardır 
sporun içinde olan duayen basın
mensuplarımız, spora emek veren
bir çok yöneticimiz, spor insanları,
kulüpler; yapılan bu altyapı imkân-
larına şahit olan insanlardır. Ümit
ediyorum ki adaylığımızın olumlu
şekilde sonuçlanmasıyla alacağı-
mız mesafe çok farklı olacak.
Türkiye’nin ev sahipliği konusun-
daki kabiliyeti ve gücü şu sıralar
Erzurum’da icra edilen EYOF’ta
(Avrupa Gençlik Olimpik Festivali)
sergileniyor. EYOF’ta gençler 
arasında bir mücadele var. Sportif
anlamda birliktelik söz konusu. 
Bir hazırlık var. Bunun ne kadar
önemli olduğunu anlatmak istiyo-
rum. Daha önce de söyledim. EYOF
organizasyonunu Türkiye’den
almak isteyen çok oldu. Aslında biz
2019’da ev sahipliği yapacaktık
ancak 2017’nin ev sahibi olan
Bosna-Hersek rica etti. Kendileri-
nin bu turnuvayı yapamayacakla-
rını ve bizim ev sahipliğimizde
olmasını istediler. 4 yıllık periyodu
2 yıla indirdik. Şunu açıkça söyle-
mek istiyorum. Bu organizasyonu
elimizden almak isteyenler çok
oldu. Ama Türkiye gücünü gösterdi.
Büyük organizasyonlara ilk adımı
atıyoruz. Türkiye böylesine büyük
organizasyonlara her zaman 
adaydır. Türkiye kararlıdır ve bunu
yapacaktır. Ben hepinize ilginiz için
teşekkür ediyorum.” 
Konuşmaların ardından Bakan
Kılıç ve Başkan Demirören basın
mensuplarının sorularını cevap-
landırdı. Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, “Sayın Bakanım
daha önce şöyle bir açıklama ol-
muştu; ‘Nicelik değil, niteliğe önem
vereceğiz’ denmişti. EURO 2024
sonrasında başka bir adaylık 
olacak mı?” sorusuna, “Bakın 
Türkiye şu anda gelmiş olduğu 
altyapı yatırımları ve altyapısının
gücüyle dünyadaki her organizas-

yonu yapabilecek güçtedir. Ama
biliyoruz ki, yapılan diğer organi-
zasyonlar da var. Ülkemiz bunları
yapabilecek güçte ve kuvvettedir.
Ama dediğim gibi burada ülkemize
ve ülke sporuna katma değer 
getirecek organizasyonları almak
istiyoruz. Aynı zamanda ulusla-
rarası spor camiası içindeki gücü-
müzü arttıracak organizasyonları
almak istiyoruz. Seçiciyiz. 
Belli bir dönem içinde birçok 
organizasyona imza attık. Ama 
şu an seçici davranmak durumun-
dayız ve seçici davranıyoruz” 
karşılığını verdi. 
Bakan Kılıç, “Olimpiyatlara yeniden
aday olacak mıyız?” sorusu 
üzerine de şunları söyledi:  

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti her
uluslararası organizasyonu ve her
spor organizasyonunu yapabilecek
kabiliyet ve güçtedir. Uluslararası
spor camiası içerisinde Türkiye’nin
yeri ve önemi artık daha belirlidir.
Karar verici kurumlar bellidir. Şu
anda bu komiteler içinde Türkiye
hem Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’nde hem de Anti Doping
Ajansı’nda temsil edilmektedir. Biz
burada lobi faaliyetlerimizi yapıyo-
ruz. Ancak Türkiye Cumhuriyeti-
miz için olimpiyat adaylığı siyasi
iradenin elindedir. 2020 adaylığı
bize çok şey öğretti. Orada edindi-
ğimiz tecrübelere göre yaptığımız
çalışmalar sonucunda kabiliyeti-
miz yükseldi. Türkiye her zaman

ve her şart altında organizasyon-
ları yapabilecek kapasiteye 
sahiptir.” 
Bir basın mensubunun “Daha ön-
ceki Avrupa Şampiyonası adaylık-
larında statlar ve ulaşım konuları
belirleyici rol oynadı. Bununla ilgili
şu an nasıl bir planınız var?” soru-
suna TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren, “Adaylığın son dosyası Nisan
2018’de verilecek. Yani bizim önü-
müzde bir seneden fazla bir zaman
var. Stat seçimlerimiz, ulaşım ve
konaklamalarla da ilgili olacak.
Buna göre seçim yapacağız. Bir 
aksaklık varsa zaten gereken 
yapılacaktır” karşılığını verirken,
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağa-
tay Kılıç da konuyla ilgili olarak

şunları dile getirdi: 
“Türkiye’de ulaşım konusunda şu
anda bir sıkıntı olduğunu düşün-
müyorum. Hem havaalanı olarak
baktığınızda hem karayolu açısın-
dan baktığımızda yıldırım hızıyla
yapılan yatırımlar var. Çok mesafe
kat ettik. Örnek vermek gerekirse
Almanya’da Berlin Havalimanı’nın
yapımı bitmedi. Üç kez ertelendi. 
5 yıldan fazla süredir gecikmiş du-
rumda. Biz dünyanın en büyük ha-
valimanını inşa ediyoruz. Gayet de
iyi şekilde yürüyor. Marmara Deni-
zi’nin altından tünellerle kıtaları
birbirine bağlıyoruz. Yavuz Sultan
Selim Köprüsü ile kıtaları birbirine
bağlıyoruz. Hızlı trenlerle şehirleri
birbirine bağlıyoruz. Ulaşımla ilgili

bir sorunun adaylık süresince so-
rulmayacağını düşünüyorum.” 
Bir başka basın mensubunun
“EURO 2020, 13 ülkede gerçekleşe-
cek. EURO 2024 de böyle mi ola-
cak? Eğer böyle olursa sizin favori
şehriniz hangisi olacak?” sorusuna
TFF Başkanı Yıldırım Demirören,
“2020 sistemi sadece bir kez ya-
pıldı. 2024 tek ülkede yapılacak.
Ben fazla aday beklemiyorum. 
Bir ya da iki ülke ile çekişeceğiz.
Ülkeye çok yatırımlar yapıldı. Av-
rupa’da yayın haklarına baktığınız
zaman en pahalı beşinci ülkeyiz.
Hepimize düşen görev futbolun
marka değerini en üste taşımak.
Bunun için hep beraber mücadele
etmemiz gerekiyor” karşılığını ve-
rirken Gençlik ve Spor Bakanı Akif
Çağatay Kılıç da “Ben de aynı şe-
kilde ülkemiz için iyi bir süreç ola-
cağını düşünüyorum. Bu noktada
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
da iyi bir çalışma yapacağına inanı-
yorum. Bizden bir destek gerekti-
ğinde her zaman yanınızdayız”
açıklamasını yaptı.
Bakan Çağatay Kılıç, toplantının
sonunda bir başka konuya değin-
meden geçemeyeceğini söyleye-
rek, Erzurum’da düzenlenen
EYOF’ta yaşanan bir olayla ilgili 
görüşlerini şöyle dile getirdi: 
“Bir konuya değinmeden geçeme-
yeceğim. Kendi açımdan bir 
sorumluluk olarak görüyorum. 
Şu anda Erzurum’da EYOF devam
ediyor. Buz Hokeyi Millî Takımımız,
Rusya karşısında farklı bir skorla
yenilgi aldı. Kendilerine yapılan
eleştiriler konusunda çok üzül-
düm. Bunlar genç çocuklar. 
Çok kısa bir sürede takım oldular.
Türkiye’yi temsil etmeye çalışıyor-
lar. Karşılarındaki takım dünyanın
en iyi ikinci takımı. Bizim yaptığı-
mız eleştiri bence birazcık fazla
oldu. Kardeşlerimize selam ediyo-
rum. Moralleri iyi. Çıkacaklar, 
ellerinden geleni yapacaklar. Ben
inanıyorum ki onları cesaretlendi-
receğiz. Onlara ülkem adına 
teşekkür ediyorum.”

2120



Mersin Arena 25.000
Başakşehir Fatih Terim 17.500
Konya Büyükşehir Belediyesi 42.000
Afyon Arena 15.000
Bursa Büyükşehir Belediyesi 45.000
Vodafone Arena 41.903
Yeni Sivas 4 Eylül 25.000
Yeni Eskişehir 35.000
Şenol Güneş Spor Kompleksi 41.461

Son 3 Yılda Açılışı Yapılan Statlar
Batman 15.000
Gaziantep 33.000
Kocaeli 33.000
Malatya 25.000
Sakarya 25.000
Samsun 33.000
Diyarbakır 33.000
Hatay 25.000
Manisa-Turgutlu 12.000

2017’de Açılması Planlanan Statlar

Adana 33.000
İzmir-Karşıyaka 15.000
Giresun 22.028
Manisa-Akhisar 12.000

İnşaatı Süren 
Statlar

Türk Futbolunun Büyük Stat Hamlesi
Samsun Stadyumu

Gaziantep Stadyumu

Türk Telekom Arena Konya Büyükşehir Belediye

Şenol Güneş Kompleksi Vodafone Arena Ülker Arena

Yeni Eskişehir Stadyumu Antalya Stadyumu Bursa Büyükşehir Belediye
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Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları tamamlandı ve çeyrek 
finale yükselen 8 takım belirlendi. Erken final niteliğindeki eşleşmelerde Medipol Başakşehir,

Galatasaray’ı, Fenerbahçe de Beşiktaş’ı elerken, Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor,
Akhisar Belediye, Atiker Konyaspor ve Kasımpaşa çeyrek finale yükselen diğer takımlar oldu. 

Müthiş düelloMüthiş düello
25



Ziraat Türkiye Kupası’nın erken final olarak nitelen-
dirilen eşleşmelerinin birinde, Medipol Başakşehir,
Galatasaray’ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselirken,
kupayı en fazla kazanan ve son üç yılına da ambargo
koyan rakibini eledi. Başakşehir Fatih Terim Sta-
dı’ndaki maça hızlı başlayan Galatasaray daha ilk 
dakikada Podolski’nin direkte patlayan şutuyla öne
geçmeye çok yaklaştı ama sonrasında rotasyonlu
kadrosuyla oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 15’inci
dakikada Edin Visca’nın ortasında Cenk’in iyi müda-
hale edemediği topu kafayla ağlara yollayan Mustafa
Pektemek’le 1-0 öne geçti. 27’inci dakikada ise
Doka’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan
Mustafa Pektemek’in attığı şutta Ahmet Çalık’a da
çarpan meşin yuvarlak havalandı ve uzak köşeden
ağlarla buluştu. 2-0’lık skor aynı zamanda ilk yarının
da neticesi oldu. İkinci yarıda gol için daha istekli gö-
rünen Galatasaray’ın 61’de kazandığı serbest vuruşta
Josue’nin köşeye giden topunu Volkan Babacan kur-
tardı. Aynı Volkan Babacan, 73’te Bruma’nın, 88’de de
Podolski’nin gollük vuruşlarına set çekti. Galatasa-
ray 90+2’de Eren Derdiyok’la farkı bire indirse de 
Başakşehir 2-1’lik galibiyetle çeyrek finale yükseldi. 

Medipol Başakşehir 2-1 Galatasaray 

İki Spor Toto Süper Lig takımını karşı 
karşıya getiren eşleşmede gülen taraf 
deplasman takımı Kayserispor oldu. Grupta
Fenerbahçe’yi arkasında bırakıp birinci 
olmayı başaran Gençlerbirliği; Beşiktaş’ın
ardından ikinci olarak gruptan çıkan 
Kayserispor karşısında ev sahibi olmanın
avantajını kullanamadı. Ara transferde tak-
viye edilmiş kadrosu ve yeni teknik direk-
törü Sergen Yalçın’la ligin ikinci yarısına iyi
bir başlangıç yapan Kayserispor, zorlu
kupa maçında da 34’üncü dakikada Welli-
ton’un golüyle 1-0 öne geçip ilk yarının 
bitmesine yakın anlarda Welliton’un ikinci
golüyle soyunma odasına 2-0 gibi önemli
bir skor avantajıyla indi. 67’de Gençlerbirli-
ği’nin kazandığı penaltıyı kullanan Serdar
Gürler, kaleci Muammer Yıldırım’dan
dönen topu tamamlayıp farkı bire indirerek
takımını ümitlendirse de Kayserispor, 77’de
Uğur Çiftçi’nin kendi kalesini vurmasıyla
farkı yeniden ikiye çıkardı: 3-1. Gençlerbir-
liği 86’da Velikonja ile skoru 3-2 yapsa da
turu geçen takım Kayserispor oldu.

Gençlerbirliği 2-3 Kayserispor 
Ziraat Türkiye Kupası’nın zorlu 
eşleşmelerinden birisi de Kasımpaşa ile
Osmanlıspor arasındaydı. B Grubu’nu 5
galibiyetle 15 puan toplayarak ilk sırada
tamamlayan Kasımpaşa, A Grubu’nda 4
galibiyetle 12 puan toplayan Osmanlıspor
karşısında ev sahibi olmanın avantajını iyi
kullandı ve uzatmada attığı golle 1-0 ka-
zanarak çeyrek finale çıktı. Recep Tayyip
Erdoğan Stadı’ndaki maçta iki takım da
ideale yakın kadrolarıyla mücadele eder-
ken, ilk yarıda Osmanlıspor daha atak bir
oyun sergiledi ancak gole en fazla yakla-
şan Kasımpaşa oldu. 43’te Koita’nın kafa
vuruşunda top önce kaleci Hakan Arı-
kan’a ardından yan direğe çarpınca ilk
yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da 
Osmanlıspor daha ataktı ve daha net 
fırsatlar yakaladı ama 90 dakika golsüz
bitti. 112’nci dakikada Adem Büyük’ün 
ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan
Turgut Doğan Şahin, çaprazda çok dar bir
açıdan yaptığı usta vuruşla Kasımpaşa’yı
çeyrek finalist yapan golü attı. 

Kasımpaşa 1-0 Osmanlıspor 

Kupanın bir başka erken finali Beşik-
taş ile Fenerbahçe arasında oynandı.
Beşiktaş’ın 41’inci dakikada Tosic’in
kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı
maçta Fenerbahçe Robin van Per-
sie’nin tek golüyle çeyrek finale yük-
seldi. Oldukça gergin geçen maçın ilk
yarısında daha üstün bir futbol oyna-
yan taraf Beşiktaş’tı ancak 41’inci da-
kikada van Persie’nin kendisine faul
yaptığı pozisyonda sinirlerine hâkim
olamayan Tosiç, rakibine kafa atınca
kırmızı kart gördü. İkinci yarıda 10 kişi
kalan rakibi karşısında daha atak oy-
namaya başlayan Fenerbahçe, 49’da
Sow’un röveşatasında direkten döner-
ken, 72’de aradığı golü buldu. Bu daki-
kada Lens’in sağdan taıyıp arka direğe
kestiği topa bomboş durumda vuran
van Persie,  Fenerbahçe’ye çeyrek fi-
nalin kapılarını açarken, Beşiktaş da
tıpkı Galatasaray gibi son 16 turunda
Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti. 

Beşiktaş 0-1 Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası’nın büyük sürpriz
yapan takımlarından Spor Toto 2. Lig
ekibi Gümüşhanespor’un peri masalı da
Manisa 19 Mayıs Stadı’nda Akhisar Bele-
diyespor karşısında sona erdi. Grupta
Trabzonspor’u bir galibiyet ve bir bera-
berlik alarak arkasında bırakan Gümüş-
hanespor, G Grubu’nu lider bitiren
Akhisar karşısında 3-1’lik yenilgiye engel
olamadı. İlk on birinde eski Trabzon-
sporlu dört oyuncu bulunduran ev sahibi
ekip, henüz 10’uncu dakikada kupanın
açık ara en golcü oyuncusu olan Vaz Te
ile 1-0 öne geçti. 50’nci dakikada yeni
transfer Samardzic, kafayla attığı golle
skoru 2-0’a getirdi. 86’da Ali Özgün’ün
penaltı golüyle farkı bire indiren Gümüş-
hanespor’un ümitlerini, 90+3’te Soner
Aydoğdu’nun yaptığı ortayla buluşup
ceza sahası içinde kaleciyi de geçerek
meşin yuvarlağı filelere yollayan Muğdat
Çelik bitirdi ve Akhisar Belediyespor 
3-1’lik galibiyetle çeyrek finale çıktı. 

Akhisar Belediye 3-1 Gümüşhanespor 

Gruplarda Bursaspor’u arkasında bıra-
karak elenmesine yol açan TFF 1. Lig
ekiplerinden Ümraniyespor, Spor Toto
Süper Lig ekiplerinden Atiker Konya-
spor’u de elemeye çok yaklaştı ama 
10 kişi kaldığı maçın uzatmalarında 2-1
kaybederek kupaya veda etti. Trabzon-
spor’un elendiği gruptan birinci sırada
çıkan ve ev sahibi olma avantajını kaza-
nan Atiker Konyaspor, Büyükşehir Bele-
diye Stadı’nda oynanan ve ilk yarısı
golsüz sona eren maçın 48’inci dakika-
sında Serdar Özbayraktar’ın önce raki-
bini, sonra da kaleciyi geçerek attığı golle
1-0 geriye düştü. Golü atan Serdar’ın
68’de ikinci sarıdan oyundan ihraç edil-
mesiyle ümitlenen ev sahibi ekip, 83’te
Skubic’in pasında Rangelov’un golüyle
eşitliği sağladı ve maç da uzatmaya gitti.
Bajic’in Ömer Tunç tarafından ceza sa-
hası içinde düşürülmesi sonucu kazanı-
lan penaltıyı 99. dakikada kullanan ve
skoru 2-1’e getiren Vukovic, Atiker Kon-
yaspor’a çeyrek finalin kapısını açtı. 

Atiker Konyaspor 2-1 Ümraniyespor 
Kastamonu 1966 ve BB Erzurumspor’u
eleyerek geldiği gruplarda Galatasaray’ı
da arkasında bırakarak birinci sırayı
elde eden Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzla-
spor’un peri masalı, son 16 turunda
sona erdi. Tire 1922 ve Bugsaşspor’u saf
dışı bırakarak yükseldiği gruptan 
Medipol Başakşehir’in arkasında ikinci
sırada çıkan TFF 1. Lig temsilcisi 
Sivasspor, Tuzlaspor’u deplasmanda 
4-1 gibi farklı bir skorla yenerek çeyrek
finalist oldu. Tuzla Belediye Stadı’nda
oynanan maçın 13’üncü dakikasında
Hakan Aslan’ın attığı golle 1-0 öne
geçen Sivasspor, ilk yarıyı 33’üncü da-
kikada Adekm Koçak’ın attığı golle 2-0
önde tamamladı. İkinci yarıya iki farklı
galibiyetin rahatlığıyla çıkan Sivasspor,
56 ve 57’inci dakikalarda Ergin Keleş’le
art arda iki gol daha bularak skoru 
4-0’a getirdi. Tuzlaspor’un çabaları
70’inci dakikada Ozan Papaker’le bir 
gol getirse de -1’lik skor Sivasspor’a 
çeyrek finalin kapılarını açtı. 

Tuzlaspor 1-4 Sivasspor

Grubunda Osmanlıspor ve Gaziantepspor
gibi Spor Toto Süper Lig ekiplerini arka-
sında bırakarak ilk sırayı elde eden TFF 
1. Lig ekibi Şanlıufaspor’un kupa yürü-
yüşü son 16 turunda Çaykur Rizespor 
tarafından sona erdirildi. Grubunu Kasım-
paşa’nın ardından ikinci sırada bitirirken
hiç zorlanmayan Çaykur Rizespor, Şanlı-
urfa deplasmanında normal süresi 1-1
biten maçın uzatmalarında 2-1 kazanarak
çeyrek finale çıkmayı başardı. Şanlıurfa
GAP Arena’daki maçın 54’üncü dakika-
sında Recep Niyaz’la direkten dönen 
Çaykur Rizespor, 73’te Mehmet Akyüz’ün
vuruşunda İzzet Yıldırım’a çarpan topun
ağlara gitmesiyle 1-0 öne geçti. Şanlıur-
faspor bu gole 83’üncü dakikada Caner
Cavlun’la cevap verince normal süre 1-1
tamamlandı ve uzatmalara geçildi. 
Dakikalar 117’ye gösterirken Çaykur Ri-
zespor’un kazandığı penaltıyı gole çeviren
Oğulcan Çağlayan, takımının maçı 2-1 
kazanmasını ve tur atlamasını sağladı. 

Şanlıurfaspor 1-2 Çaykur Rizespor 
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Ziraat Türkiye Kupası

30 31

016-2017 sezonu Ziraat Türkiye
Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura-
ları, TFF’nin Beykoz-Riva’daki
idari merkezinde bulunan Orhan
Saka Salonu’nda 7 Şubat günü
çekildi. Kura törenine TFF 1. Baş-
kanvekili Servet Yardımcı, TFF
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali
Düşmez, TFF Genel Sekreter Yar-
dımcısı Özcan Şepik, Maç Plan-
lanma Müdürü Besim Yalçın ve
kulüp temsilcileri katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu 
1. Başkanvekili Servet Yardımcı
kura töreninde şöyle konuştu:
“Hoşgeldiniz. Ziraat Türkiye Ku-
pası'na 127'si profesyonel, 31'i
amatör 158 takım ile başladık.
Bugün 8 takım ile beraberiz.
Artık yavaş yavaş finale ilerliyo-

ruz. Türkiye Kupası 55 yıllık
köklü bir geçmişe sahip. Tüm
Türkiye’yi kucaklamak için yapı-
lan bu organizasyonun marka
değerini düşürecek açıklamalar-
dan uzak durmak gerekiyor. Ba-
şında özellikle Türkiye yazan bu
kupanın manevi değerini de hep
beraber sahiplenmeliyiz. Biz de
Türkiye Futbol Federasyonu ola-
rak kupanın marka değerini art-
tırmak için çalışmalarımıza
gelecek sezon için de devam edi-
yoruz. Amacımız kupanın farkın-
dalığını arttırmak ve değerini
daha da üst seviyeye çekmek.
Bildiğiniz gibi kupa maçlarını
geçtiğimiz hafta sonu oynattık.
Amacımız kupaya verdiğimiz
önemin altını çizmekti. Maçların

hafta sonu oynanmasından
ötürü tüm futbol paydaşlarının
bu durumdan kazançlı çıktığına
inanıyoruz. Gerek ATV, gerek A
Spor ve A2 kanalı 140'ın üzerinde
maçı canlı yayınladı. Turkuvaz
Medya Grubu'na teşekkür 
ediyorum. Ziraat Bankası’na yıl-
lardır verdikleri desteklerden
ötürü teşekkür ediyorum. 
Artık kupa, Ziraat Bankası adıyla
anılmaya başlandı. Kupanın her-
kese hayırlı olmasını diliyorum;
başarılar diliyorum. Dostça,
sportmence ve futbolun ön plana
çıktığı maçlar temenni ediyoruz.
Geldiğiniz için teşekkürler.”  
Türkiye Futbol Federasyonu 
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi 
Ali Düşmez ise kura çekimi 

öncesi yaptığı konuşma-
sında şunları söyledi: “Ha-
yırlı günler diliyorum. 55.
kez düzenlediğimiz bu kupa
çok önemli. Türkiye Li-
gi’nden sonra kulüplerin de,
TFF’nin de tüm futbol ailesi-
nin de önem vermesi gere-
ken bir kupa. TFF olarak biz
her sene daha fazla olanak
sağlamaya gayret ediyoruz.
Zannediyorum bu sene Zi-
raat Türkiye Kupası sebe-
biyle kulüplerimize 35
milyon lira civarı katkı sağ-
lanıyor. Başkanımız ve Yö-
netim Kurulumuzun bir
düşüncesi var. Bu kupayı
hem maddi olarak hem de
PR olarak çok üst düzeye

getirmek istiyoruz. Tüm
Türkiye’yi kucaklayan bu
kupanın spor yaptığımız yıl-
larda özellikle İngiltere’de
seyrettiğimiz tüm ülkeyi
kucaklayan o turnuvalara
benzer bir şekilde devam
etmesini istiyoruz. Marka
değerinin de artacağını dü-
şünüyoruz. Ben katkı veren
tüm kulüplere, Turkuvaz
Medya Grubu’na ve sponso-
rumuz olan Ziraat Banka-
sı’na çok teşekkür ediyo-
rum. Diğer katkı verecek
paydaşları da bu turnuvaya
bekliyoruz. İyi olan kazan-
sın.  Dostluk, birlik, beraber-
lik mesajları verilecek
maçlar temenni ediyorum.”

2
Kuralar çekildi

Çeyrek Final İlk Maçları
(28 Şubat-1 ve 2 Mart)

1- Kasımpaşa-Çaykur Rizespor 
2- Sivasspor-Atiker Konyaspor

3- Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor
4- Kayserispor-Fenerbahçe

Çeyrek Final İkinci Maçları
(4-5-6 Nisan)

1- Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 
2- Atiker Konyaspor-Sivasspor

3- Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir 
4- Fenerbahçe-Kayserispor

Yarı Final 1. Maçları
(25-26-27 Nisan) 

1 ve 2. Eşleşmelerin Galipleri 
3 ve 4. Eşleşmelerin Galipleri 

Yarı Final İkinci Maçları 
(16-17-18 Mayıs) 

2 ve 1. Eşleşmelerin Galipleri
4 ve 3. Eşleşmelerin Galipleri



Altınordu’da
uluslararası 

bir usta

Altınordu’da
uluslararası 

bir usta
Galatasaray’ın 2006’daki unutulmaz şampiyonluğuna Beşiktaş

derbisinde attığı iki golle büyük bir katkı yapan, Rusya’da 
Rubin Kazan’ın, Fransa’da Montpellier’nin tarihlerindeki ilk

şampiyonluklarında payı bulunan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu,
kendisini bu yola çıkaran Seyit Mehmet Özkan’ın Altınordu’sunda

ağabeyliğe soyundu. Tecrübeli oyuncuyla futbol hayatındaki
önemli virajları ve Türk futbolunun öncü kulüplerinden 

Altınordu’yu konuştuk.

Rasim Artagan
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Hasan Kabze

TamSaha ile son röportajını Şubat
2008’de yapmıştın. O dönem, kari-
yerinin belki de en parlak günlerini
geçirip şampiyonluk yaşadığın 
Galatasaray’dan Rusya’nın Rubin
Kazan takımına transfer olmuştun.
2008’den 2017’ye kadar geçen sü-
reçte Hasan Kabze’nin neler görüp

geçirdiğini bizlerle paylaşabilir
misin?  
Evet, TamSaha ile buluşmamızdan
bu yana yaklaşık 9 sene geçmiş
(gülüyor)…  Bu dönem benim kariye-
rim ve gelişimimin en güzel yılla-
rıydı. 2006 sezonunda Galatasaray,
2008 ve 2009 sezonlarında üst üste



iki yıl Rusya’da Rubin Kazan ve 2010-2011
sezonunda Fransa’da Montpellier ile şam-
piyonluklar yaşamak kariyerim açısından
çok anlamlı ve çok güzel başarılardı. Son-
rasında özlediğim ülkeme geri dönme ka-
rarını aldım ve Hector  Cuper’li Orduspor
ile tekrar Türkiye kariyerim başlamış oldu.
Senin de değindiğin gibi Rubin Kazan ve

Montpellier formaları altında farklı 
Avrupa liglerinde toplam 4.5 sezon top
koşturdun. Orada ne gibi deneyimler 
elde ettin? Buraya göre ne gibi farklılıklar
gördün? 
Rubin Kazan’da oynadığım dönemde 
Teknik Direktör Kurban Berdiyev, bana
müthiş katkılar sağladı. Hem oyun disiplini
açısından hem de taktiksel olarak çok ba-
şarılı bir teknik adam benim gözümde.
Onunla çalışmak farklıydı. 2008’de Rubin
Kazan takımının 50. kuruluş yıldönü-
müydü ve ilk kez Rusya Ligi şampiyonlu-
ğunu kazandık. Sizin de bildiğiniz gibi bu
şampiyonluğun ardından şehirde 40 gün
40 gece kutlamalar yapıldı (gülüyor). 
Ertesi sezon kimse bir kez daha şampiyon
olabileceğimizi beklemiyordu ama biz 
sistem takımı olduğumuz için kadromuzu
koruyup birkaç da oyuncu takviyesiyle bir
kez daha şampiyon olduk. Harika bir 
duyguydu, çok güzeldi. Sonra Rusya Süper
Kupası’nı kazandık. Bunlar unutulmaz
tecrübeler ve çok güzel anılardı benim
açımdan. Hiç kimsenin beklemediği sürp-

rizleri gerçekleştirmiştik Rusya’da. Fransa
tecrübelerime gelince… Montpellier inanıl-
maz güzel bir kulüptü. Kulübün başında
mütevazı, komik ve bir o kadar da babacan
Louis Nicollin vardı. Montpellier’in efsa-
nevi başkanıyla çalışmak çok keyifliydi.
Hiçbir egosu olmayan bir insandı ve kulü-
bün kuruluşundan bu yana başkanlığını
yapıyordu. Orada kulüp tarihinde ilk kez
Fransa Lig Kupası’nda final oynadık ama
maalesef son dakikalarda yediğimiz bir
golle kaybettik. Ertesi sezon ise inanılmaz
bir başarıya imza atarak Fransa Ligi şam-
piyonluğu yaşadık. Sezonun ilk yarısında
yani 6 aylık bölümde oradaydım. Şampiyo-
nun belirleneceği son maçta da tribünde
yerimi almıştım. Takım şampiyon olunca
ben de soyunma odasına indim ve sonra-
sında başkanımızla takım arkadaşlarımı-
zın zorlamasıyla bir anda kendimi sahada,
kutlamaların arasında buldum. Beni gör-
düklerinde taraftarların yapmış olduğu 
tezahüratı duyunca tüylerim diken diken
oldu. Çok mükemmel ve hayatım boyunca
unutmayacağım hatıralardı. Türkiye’ye

““

““

““

““““
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Rubin Kazan’da Teknik 
Direktör Kurban Berdiyev,
bana müthiş katkılar sağladı.
Hem oyun disiplini açısından
hem de taktiksel olarak çok
başarılı bir teknik adam benim
gözümde. Üst üste iki lig
şampiyonluğu ve Rusya Süper
Kupası’nı kazandık. Unutulmaz
tecrübeler ve çok güzel
anılardı.

Montpellier inanılmaz güzel bir
kulüptü. Kulübün başında 
mütevazı, komik ve bir o kadar
da babacan Louis Nicollin vardı.
Montpellier’nin efsanevi
başkanıyla çalışmak çok 
keyifliydi. Hiçbir egosu 
olmayan bir insandı ve
kulübün kuruluşundan bu
yana başkanlığını yapıyordu. 

Montpellier’nin şampiyon
olduğu sezonun ilk yarısında
oradaydım. Son maçta da
tribünde yerimi almıştım.
Takım şampiyon olunca
başkanımız ve arkadaşlarımın
zorlamasıyla kendimi 
kutlamaların arasında buldum.
Taraftarların benim için yaptığı
tezahüratı duyunca 
tüylerim diken diken oldu. 

Türkiye’ye döndükten 4 yıl
sonra Montpellier kulübünün 
40. kuruluş yılı kutlamalarına
beni de davet ettiler. Ne kadar
doğru bir kulüpte oynadığımı
bir kez daha anladım. Rusya ve
Fransa’da edindiğim tecrübeler
hem futbola hem de hayata
bakış açımda değişiklikler
yaptı, ufkumu açtı.

““

““

““
““

Başkanımız Mehmet Özkan’ın
çok sevdiği ve gerçekten özel
hayatından daha fazla değer
verdiği Türk gençleri için yapmak
istediklerini bildiğim bir kulüp
yapısına, çok daha tecrübeli ve
olgunlaşmış bir futbolcu olarak
vefa borcumu ödemek ve
başkanımıza yardımcı olabilmek
için geldim.

Altınordu Türkiye’ye gençler için
örnek olacak tek kulüp bence.
Gençlerin okul eğitimleri, 
İngilizce dersleri, satranç 
turnuvaları, judo dersleri, medya
eğitimi, Altınordu tarihi dersleri,
kendilerinin ekmiş olduğu meyve
ve sebzelerin günlük kahvaltı ve
yemeklerde kendileri tarafından
toplanması gibi birçok 
imkânların bulunduğu bir kulüp
Altınordu. 

Altınordu’nun sahaları çoğu
Süper Lig kulübümüzde hatta
statlarımızda bile bulunmayan bir
zemin kalitesine sahip. Buradaki
hedef Türk futboluna hem 
yüksek karakterli hem de 
kendini her anlamda geliştiren
kaliteli futbolcular kazandırmak.
Türkiye’de ilk kez Futbol Meslek
Okulu’nu kurmuş bir kulüpten
söz ediyoruz.  

Bu oyuncular üzerinde
başkanımız kadar hocamız
Hüseyin Eroğlu ve ekibinin 
büyük emekleri olduğunu 
düşünüyorum. Türkiye’de 
yabancı futbolcu olmadan da
başarılı olunabileceğinin ilk ve
tek örneğini gösterdiler. Bunca
yıldır elde etmiş oldukları
başarılarla bütün Türkiye’ye
bunu kanıtladılar. 



başka hiçbir kulüp bu denli bir
düzen içinde değil. Futbol eğitimi-
nin dışında gençlerin gelişimi için
birçok imkânı sağlayan, örneğin
okul eğitimleri, İngilizce dersleri,
satranç turnuvaları, judo dersleri,
medya eğitimi, Altınordu tarihi
dersleri, kendilerinin ekmiş ol-
duğu meyve ve sebzelerin günlük
kahvaltı ve yemeklerde kendileri
tarafından toplanıp aşçı tarafın-
dan hazırlanması gibi birçok 
imkânların bulunduğu bir kulüp
Altınordu. Ayrıca futbolla alâkalı
en son teknolojilerin kullanıldığı,
tüm imkânların sağlandığı bir
kulüp. Altınordu’nun sahaları
çoğu Süper Lig kulübümüzde
hatta statlarımızda bile bulunma-
yan bir zemin kalitesine sahip.
Bunların hepsi bir futbolcunun
arayıp da bulamayacağı imkânlar
ve hepsi de Altınordu kulübünde
bir araya getirilmiş. Buradaki
hedef Türk futboluna hem yük-
sek karakterli hem de kendini her
anlamda geliştiren kaliteli futbol-
cular kazandırmak. Türkiye’de ilk
kez Futbol Meslek Okulu’nu kur-
muş bir kulüpten söz ediyoruz.  
Altınordu üç sezondur TFF 
1. Lig’de yer alıyor ve ligde kalıcı
oldu. Takımın Spor Toto Süper
Lig’e yükselebilmesi için yapma-
nız gerekenler neler sana göre?
Şu an için oyuncu yapısına baktı-
ğımız zaman gerçekten çok yete-
nekli oyuncularımız var. Hem
yetenekli hem ahlaklı, bir o kadar
da saygılı genç futbolcu arkadaş-
larımız var. Ayrıca uzun süredir
bu kulüpte forma giyen Arif Mor-
kaya, Sinan Osmanoglu, Yusuf
Abdioğlu gibi tecrübeli oyuncular
var. Ben de bildiğiniz gibi takıma
yeni katıldım. Genç arkadaşlar
hep aşama kaydetmek zorunda.
Bunun da en önemli yollarından
birisi çok çalışmak. Bu genç 
arkadaşlarımız daha tecrübeli ve
kariyerli oyuncularla çalışmaya
başladıklarında üstüne daha fazla
koyabilir ve takımın performansı
o zaman daha üst seviyeye çıkar

diye düşünüyorum. Çünkü 
insanın kendisini geliştirebilmesi
için sadece çalışması yetmiyor.
Uygulamada yani antrenman-
larda tecrübeli ve kariyerli 
oyuncularla yaptıklarından 
gördüklerini uyguladıklarında
idman kalitesi artıyor ve gelişim-
leri hızlanıyor. Çünkü her an bir
şeyler öğreniyorlar... İşte bunların
hepsi bir araya geldiği zaman
Süper Lig biletini almak da 
kaçınılmaz olacak. 
Altınordu’nun “İyi Birey, İyi 
Vatandaş, İyi Futbolcu” felsefe-
sini kendince nasıl özetlersin?
Ülkemizde futbolcu olmak iste-

yen çok yetenekli gençler var.
Ama maalesef çoğu bu hedefle-
rine ulaşamıyor. Çünkü bazıları 
az çalışıyor, bazıları yanlış arka-
daşlıkları seçiyor, bazıları yanlış
hayat yollarına düşüyor. O yüzden
bunların hiçbirine müsamaha
gösterilmeyen bir kulüp felsefesi
olduğunu düşünüyor ve görüyo-
rum. Bu söylemin yanında 
“Çocuklarımız Geleceğimiz” 
mottosu var ki, o da çok önemli…
Gelişim felsefesiz olmaz… 
Altınordu’nun altyapısından son
yıllarda Medipol Başakşehirli
Cengiz Ünder ve Freiburg’lu Çağ-
lar Söyüncü gibi A Millî Takım’a

döndükten 4 yıl sonra Montpellier
kulübünün 40. kuruluş yılı kutla-
malarına beni de davet ettiler. 
Ne kadar doğru bir kulüpte oyna-
dığımı başlangıçta da biliyordum
ama doğrusunu söylemek gere-
kirse bu kadarını da beklemiyor-
dum. Çok mutlu oldum. Rusya ve
Fransa’da edindiğim tecrübeler
hem futbola hem de hayata bakış
açımda değişiklikler yaptı, 
ufkumu açtı. 
Avrupa macerandan sonra 
sırasıyla Orduspor, Konyaspor,
Akhisar Belediyespor ve Sivas-
spor’da oynadın. Bu takımlarla
unutamadığın anıların var mı?
Sırasıyla söyleyeyim o zaman ben
de… Orduspor’dayken eski takı-
mım Galatasaray’a atmış olduğum
röveşata golüm ve 2-0 kazandığı-
mız maç, Konyaspor’da oynarken
Gaziantepspor’a attığım gol ve 
Sivasspor’da oynarken 10 kişi
kaldığımız maçta Çaykur Rize-
spor’a attığım galibiyet golü, 
Türkiye’ye döndükten sonra 
geçirdiğim dönemin güzel hatıra-

larından birkaçıydı. 
2000’li yıllarda Bucaspor’un 
altyapısındayken ve profesyonel
futbola adım attığında oynadığın
kulübün yöneticiliğini Seyit Meh-
met Özkan yapıyordu. Kendisi şu
anda da Altınordu’nun başkanı.
Altınordu’ya transfer oluşunu
buna bağlayabilir miyiz?
Sayın başkanımız Seyit Mehmet
Özkan, ben Bucaspor’da oynar-
ken altyapıyla çok yakından 
ilgilenen bir yöneticiydi. O dönem
bize çok destekleri olmuştu. 
O dönemde B Genç Türkiye Şam-
piyonu olmuştuk ve 4-5 oyuncu
profesyonel takıma çıkmıştık.
Bizim için futbolcu olma isteği ve
yolculuğu da işte o zaman başla-
mıştı tam olarak. Üzerinden uzun
yıllar geçmesine rağmen Altınor-
du’ya dönmemin arkasında ona
ve futbol anlayışına olan inancım
yatıyor. Başkanımız Mehmet 
Özkan’ın çok sevdiği ve gerçekten

özel hayatından daha fazla değer
verdiği Türk gençleri için yapmak
istediklerini bildiğim bir kulüp 
yapısına, çok daha tecrübeli ve 
olgunlaşmış bir futbolcu olarak
vefa borcumu ödemek ve başka-
nımıza yardımcı olabilmek için
geldim. Kendisi Altınordu resmi
web sitesinde benim futbolcu 
olmamla ilgili yazı yazmış.  Çok
dikkatle okunması gerektiğine
inanıyorum. (http://www.altin-
ordu.org.tr/Bizden-Size/2/189)
Güzel bir noktaya geldik. Altın-
ordu Türk futbolunda altyapıya
verdiği önemle ön plana çıkan 
bir kulüp. Tecrübeli bir oyuncu
olarak hem Altınordu Kulübü 
ve Başkan Özkan’ın vizyon 
ve hedeflerini hem de kulübün
genel durumunu değerlendirebilir
misin?
Evet, Altınordu Türkiye’ye gençler
için örnek olacak tek kulüp bence.
Çünkü imkânlarına bakıldığında
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da genç yaşta yükselmeyi başar-
mış, umut vaat eden oyuncular
çıktı. Genelde genç yaştaki oyun-
culardan oluşan bu takıma, yaşın
ve tecrüben itibariyle ağabeylik
yapacaksın gibi görünüyor. 
Kulüpte saha içi ve dışındaki 
rolünü anlatır mısın bize?
Öncelikle bu oyuncular üzerinde
Seyit Mehmet Özkan Başkanımız
kadar hocamız Hüseyin Eroğlu ve
ekibi ile tüm kulüp çalışanlarının
çok büyük emekleri olduğunu 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye’de
yabancı futbolcu olmadan da 
başarılı olunabileceğinin ilk ve tek
örneğini gösterdiler. Bunca yıldır
elde etmiş oldukları başarılar ve
şampiyonluklarla bütün Türki-
ye’ye bunu da kanıtlamış oldular.
Takım arkadaşlarım gerçekten
çok yetenekli gençlerden ve çok
iyi niyetli bir gruptan oluşuyor.
Futbolcu kardeşlerimin hepsi
bana karşı çok saygılı. Ben de
elimden geldiğince hem saha
içinde hem saha dışında onlara

tecrübelerimi aktarmaya çalışı-
yorum. Yeri geliyor bireysel olarak
konuşuyorum. Yeri geldiğinde 
hep birlikteyken yaşamış oldu-
ğum gerçekleri anlatarak onlara
birikimlerimi aktarıyorum. Ger-
çekten hepsiyle çok iyi bir iletişi-
mimim var. Zamanla birbirimizi
tanıdıkça bu iletişimi daha da iyi
bir noktaya getireceğiz. 
Ülkemizde ve dünyada en çok 
beğendiğin golcüler kimler?
Real Madrid’in Fransız santrforu
Karim Benzema ile Paris Saint
Germain’in Uruguaylı golcüsü
Edinson Cavani.
Kariyerinde en çok hangi 
savunma oyuncusuna karşı 
oynarken zorlandın?
Fenerbahçeli Bruno Alves’le Paris
Saint Germain formasını giydiği
dönemde karşı karşıya geldiğimiz
Mamadou Sakho beni en çok 
zorlayan stoperler olmuştu. 
Kariyerinde unutamadığın gol ve
maçı bizimle paylaşır mısın?
Galatasaray’da oynarken şampi-

yonluk yarışındaki son maçtan bir
hafta önce Beşiktaş deplasma-
nındaydık. 51’inci dakikada Tümer
Metin’den yediğimiz golle 1-0 
geriye düşmüştük. Maç berabere
biterse şampiyonluğu kaybede-
cektik. Kazanırsak umudumuzu
son haftaya taşıyacaktık. 60’ıncı
dakikada Necati Ateş’in yerine
oyuna girdim ve 64’te beraberlik
golünü attım. 90+3’te başlama vu-
ruşu bile yapılmayan bir gol daha
attım ve maçı 2-1 kazanıp şampi-
yonluk umudumuzu son maça ta-
şıdık. Taraftarlarımızın o galibiyet
golünden sonra yaşadığı sevinci
asla unutamam. Son haftada ise
Ali Sami Yen’de Kayserispor’u 3-0
yenip Galatasaray’ın efsanevi
şampiyonluklarından birisini 
kazandık. Stadın içinde tam 16 
dakika Denizlispor-Fenerbahçe
maçının bitmesini nefeslerimizi
tutarak beklemiş ve o müsabaka-
nın 1-1 sona ermesiyle şampiyon-
luğumuzu büyük bir coşkuyla
kutlamıştık. 
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Futbolda Ocak transfer dönemi geride kalırken kulüplerimizin kadrolarını takviye etme yolunda
fazla sansasyonel isimlere yönelmemesi dikkat çekti. Oysa bu gözler geçmişte Anelka, Ribery,

Sow, Sneijder ve Drogba gibi Ocak bombalarını da görmüştü.

Spor Toto Süper Lig Transfer Raporu

ra transfer, futbolda takımlar
için en kritik dönemlerden biri…
Sezonun ilk etabındaki başlıca
eksiklerini belirleyen takımlara,
bu eksiklikleri asgari düzeye 
çekebilmeleri adına tanınan 
son bir fırsat ve bu fırsatı iyi 
değerlendiren takımların da
sezon sonunda hedeflerine 
ulaşabilmesini kolaylaştıran bir
sistem… Dolayısıyla bu dönem,
futbol dünyasında hayli sansas-
yonel ve hareketli bir dönem
olarak da göze çarpıyor. Hele ki
transferin son günü ve son saat-
leri, sezona dair son rötuşları
yapmaya çalışırken zamana
karşı yarışan kulüplerin müthiş
bir mücadelesine sahne oluyor.
Türkiye’de geçmişe bakıldı-
ğında, çok hareketli ara transfer
dönemleri yaşandığını ve kulüp-
lerin çok kritik transferlere imza
attığını görmekteyiz. Bu açıdan
değerlendirildiğinde aslında
belki de 2017 Ocak transfer 
döneminin biraz durgun geçtiği
de söylenebilir. Tabiî bu durgun-
luğun daha iyi anlaşılması için
öncelikle geçmişteki parlak ara
transfer hamlelerini de kısaca
hatırlamakta fayda var.
Futbolumuzun yakın tarihi içe-
risinde, sezon arası transferler-
deki ilk ‘tam isabet’ 1988-89
sezonunda Fenerbahçe’nin 
Rizespor’dan Hasan Vezir’i kira-
lamasıyla kaydedilmişti. Aslında

o yıllarda bugünkü gibi bir ara
transfer dönemi yoktu ve ku-
lüpler Ocak ayına kadar transfer
yapabiliyordu. Öncelikle bunun
altını çizmek lâzım. Dolayısıyla
Hasan Vezir’in transferi için “ara
transfer dönemi transferi” değil
de “sezon arası transferi” dersek
daha doğru yapmış oluruz.
Ancak yine de bu niteliği 
nedeniyle sezon arasında 
yapılan transferlerin takımlara
katkısını ölçebilmek açısından
ilk ele alınması gereken örnek-
lerden biri…
Hasan Vezir, Fenerbahçe’ye söz
konusu sezonun Ekim ayı içeri-
sinde transfer olmuştu ve sarı-
lacivertli formayı da ilk kez 29
Ekim 1988’de, Karşıyaka deplas-
manında giymişti. O gelmeden
önce Fenerbahçe oynadığı 10

maçta 21 gol atmış ve 21 puan
toplamıştı. Hasan, Fenerbah-
çe’nin hücum hattında Rıdvan
ve Aykut’la müthiş bir uyum 
yakalarken takımın puan ve gol
ortalaması da inanılmaz bir 
biçimde yükselecekti. Sarı-laci-
vertliler, sezonun kalan 26 ma-
çında rakip filelere 82 gol
gönderirken 72 puan toplamış
ve bu sayede rekor bir gol sayısı
ile en yakın takipçileri Beşik-
taş’ın 10 puan önünde şampi-
yonluğa ulaşmıştı. Hasan ligde
takımı adına 15 gol atarken hafı-
zalara en çok kazındığı maç olan
Türkiye Kupası çeyrek final mü-
cadelesinde de Galatasaray’a,
Fenerbahçe’nin ilk yarısını 3-0
yenik tamamladığı maçta üç gol
birden atmış ve takımının saha-
dan 4-3 galip ayrılıp tur atlama-

Onur Erdem 

Eski hareketlilik yok 

A

sında başrol oynamıştı. Öte yandan
kaderin bir cilvesi olarak sezon 
sonunda Galatasaray, Hasan’ı 
Rizespor’dan transfer edecekti
fakat bu transfer hamlesi hiçbir 
tarafa yaramayacaktı.
Takıma yaptığı katkıdan ziyade 
yarattığı sansasyon açısından aynı
yılların en flaş ara transferiyse,
1990-91 sezonunun ortasında, Gala-
tasaray’ın, Polonya futbolunun yeni
yıldızı gözüyle bakılan Roman Ko-

secki’yi, birçok Avrupa kulübünün
arasından sıyrılarak renklerine
bağlamasıydı. Kosecki’den beklen-
tiler de elbette çok büyüktü fakat
bu transfer ‘adaptasyon’ denilen
kavramın futbolda ne denli önemli
olduğuna dair çok önemli bir 
gösterge teşkil edecekti. Öyle ki,
Kosecki transfer edildiğinde Galata-
saray, ligin ilk yarısını Beşiktaş’ın
iki puan önünde lider tamamlamış
durumdaydı. Ancak Kosecki’nin ta-
kıma katılmasından sonraki ilk beş
maçından dört beraberlik ve bir de
yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılılar,
ezeli rakiplerinin gerisine düşe-
cekti. Sezon sonunda da Beşiktaş,
beş puanlık bir farkla ipi önde 
göğüsleyen taraf olacaktı.
Türk futbolunun gördüğü en iyi 
yabancı oyunculardan biri olan Şota
Arveladze de 1993-94 sezonunda
ara transferde, ikiz kardeşi Arçil ile
birlikte Trabzonspor’a kiralık olarak
gelmişti. Bir sonraki sezonun ara

transferinde bu kez bonservisle-
riyle birlikte transfer edilen ikizler-
den Arçil, sakatlıkların da etkisiyle
çok etkili olamazken Şota, bordo-
mavili forma altında yıldızlaşacak,
1995-96 sezonunda ligde gol krallı-
ğına ulaşırken 1997 yazında da 
Hollanda’nın dev kulübü Ajax’ın 
yolunu tutacaktı.
Galatasaray’ın Kosecki’den sonra
1990’lı yıllardaki bir başka önemli
ara transfer hamlesiyse, Rumenle-
rin genç yıldız adaylarından Adrian
Ilie’nin Aralık 1996’da Türkiye’ye
getirilmesiydi. Sarı-kırmızılılar
sezon başında transfer ettiği İsviç-
reli Adrian Knup’tan beklediğini 
bulamayınca Knup’u yıl sonuna
doğru Basel’e göndermiş ve yerine
Steaua’dan Ilie’yi almıştı. Kalitesini
kısa süre içinde ispatlayan Ilie de
yeni takımının sezonu şampiyon
tamamlamasında önemli pay sahibi
olmuştu. Ilie’nin formu sonraki
sezon da artarak sürecek ve ken-
disi bu kez de Ocak 1998 transfer

döneminde Valencia’nın yolunu 
tutacaktı.
2000’lerin başlarındaysa Türk 
futbolu, Fenerbahçe-Galatasaray
rekabetindeki en önemli ara trans-
fer hamlelerinden birine sahne olu-
yordu. 2000 yazında Fenerbahçe’ye
gelen ve ilk sezonunda takımının
kazandığı şampiyonluktaki en
büyük pay sahiplerinden biri olan
İsrailli yıldız Haim Revivo, 2002 
yazında Arjantinli Ariel Ortega’nın
Fenerbahçe’ye gelmesiyle birlikte
takımda ikinci plana itildiği hissine
kapılmış ve bu durumdan açıkça
rahatsız olmaya başlamıştı. Ocak
transfer döneminde kulüpten 
ayrılmak istediğini belirten Revivo,
sözleşmesinin feshedilmesi sonra-
sındaysa soluğu Florya’da almış ve
kendisini sarı-kırmızılı renklere
bağlayan imzayı atmıştı. Galatasa-

ray ile çıktığı ilk maçta Bursaspor
deplasmanında hat-trick yapan
Revivo o an için asrın transfer 
çalımı gibi gözüktüyse de sonraki 
12 maçta skora katkıda bulunama-
mış ve gözden düşmesi sonucunda
da sezon sonunda ülkesi İsrail’e
dönmüştü.
Takımının kaderine en çok etki
eden ara transfer mahsullerinden
biriyse, Fenerbahçe’nin 2004 ba-
şında Brezilya’dan getirdiği Marcio
Nobre’ydi. Aslında sarı-lacivertliler
o günlerde Alex de Souza’yı Cruzei-



ro’dan transfer edebilmek için
yoğun bir çaba harcamaktaydı.
Fakat bu transferin sezon sonuna
kalacağının netleşmesinin ardından
Fenerbahçe, gol yollarında Pierre
van Hooijdonk’un yalnız kalmaması
adına çareyi Alex’in takımından
Nobre’yi kiralamakta bulmuştu.
Neredeyse sıfır beklentiyle gelen
Nobre, ilk maçında Rizespor ağlarını
iki kez havalandırarak Türkiye kari-
yerine müthiş bir başlangıç yapmış
ve sezonu da 12 golle tamamlayarak
takımının şampiyonluğunda kilit rol
oynamıştı.
2004-2005 sezonunun devre 
arasındaysa Fenerbahçe ve Galata-
saray çok önemli iki transfere 
imzalarını atacaklardı. Fenerbahçe,
Manchester City’den, Fransa Millî
Takımı’nda da forma giyen Nicolas
Anelka’yı renklerine bağlarken, Ga-
latasaray ise Metz’den, Fransızların
yıldız adayı Franck Ribery’yi trans-
fer etmişti. Transferler yapıldığı es-
nada, henüz tanınmayan Ribery için
“Anelka’nın bonusu” yakıştırmaları
yapıldıysa da genç oyuncu kısa süre

içinde müthiş sürati ve dripling 
becerisiyle futbolda yakın geleceğe
damgasını vurabileceğinin sinyalle-
rini vermişti. Öte yandan aynı döne-
min bir diğer etkili ara transfer
hamlesi de Trabzonspor’dan gelmiş
ve bordo-mavililer, Polonya’nın

Wisla Krakow ekibinden Miroslaw
Szymkowiak’ı renklerine bağla-
mıştı. Orta alanda hücuma dönük
görev yapan Szymkowiak, takımı-
nın ikinci yarıda önemli bir çıkış
gösterip şampiyonluk yarışına dâhil
olmasına büyük katkı sağlamıştı ve
Trabzonspor ligi, Galatasaray’ı ge-
ride bırakarak Fenerbahçe’nin ar-
dından ikinci sırada tamamlamıştı.
Beşiktaş’ın önemli ara transfer
hamleleriyse özellikle 2006-2009
periyodunda göze çarpmakta.
Siyah-beyazlılar ilk olarak Ocak

2006’da Corinthians’ın 21 yaşındaki
gelecek vaat eden santrforu 
Bobo’yu transfer etmişti. Bobo,
yaklaşık beş buçuk yıl formasını 
giyeceği Beşiktaş’ta hemen hemen
her sezon takımının en golcü oyun-
cusu olurken 2008-2009 sezonun-
daki şampiyonluğa da attığı 12 golle

katkı sağlayacaktı.
2008-2009 sezonu demişken tabiî
ki bu sezonun en kritik transferleri
olarak değerlendirilebilecek Fabian
Ernst ve Yusuf Şimşek’in de adları-
nın altını çizmeden geçmemek
lâzım. Kıyasıya bir zirve yarışının
yaşandığı o sezonun ilk yarısını 
Sivasspor 37 puanla zirvede 
tamamlarken, Trabzonspor ise 35
puanla ikinci sırada yer bulmuştu.
Sonrasında da 33’er puanlı Galata-
saray, Ankaraspor ve Fenerbahçe
gelmekteydi. Beşiktaş ise 31 puanla
kendisine altıncı sırada yer bulabil-
mişti. Devre arasında Schalke’den
Fabian Ernst ile Bursaspor’dan
Yusuf Şimşek’in takıma katılması
sonrasındaysa Beşiktaş Alman
oyuncusuyla orta alanda müthiş bir
dinamizm yakalıyor ve başlarda 34

yaşında olması nedeniyle eleştiri
konusu olan Yusuf’un da özellikle
sonradan oyuna girerek çevirdiği
maçlar sayesinde puan cetvelinde
hızla yukarılara tırmanmaya başlı-
yordu. Nitekim siyah-beyazlılar, 
önlerindeki beş takımı birden geçe-
cek ve sezon sonunda şampiyon-
luğa ulaşmayı da başaracaklardı.
Son dönemin en büyük ara transfer
sansasyonunu yaratan kulüpse 
Galatasaray oldu. Dört yıl önce,
2013’ün Ocak ayında önce Wesley
Sneijder’i, ardından da Didier Drog-
ba’yı kadrolarına katan sarı-kırmı-
zılılar, bir anda bütün dünyadaki
futbolseverlerin bakışlarını üzerle-
rinde toplamayı başarmıştı. Sneij-
der-Drogba ikilisi takımlarının hem
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda
Schalke’yi eleyip çeyrek finale kal-
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masına hem de sezonu ligde şampi-
yonlukla tamamlamasına katkıda
bulunurlarken, ertesi sezonda da
Galatasaray’ın Juventus’u saf dışı
bırakarak Şampiyonlar Ligi’nde
gruptan çıkmasında başrol oyna-
mışlardı.
Benzer dönemde Fenerbahçe de iki
Afrikalı golcüyü Ocak transfer dö-
nemlerinde kadrosuna kattı. Bun-
lardan ilki, 2012 başlarında Lille’den
alınan ve Fransa Ligi gol kralı 
apoletiyle Türkiye’ye gelen Moussa
Sow’du. Geçen sezon hariç o gün-
den beri sarı-lacivertli formayı
giyen Sow, bu dönemde takımının
en golcü oyuncusu olurken, ondan
bir sene sonra Büyükşehir Beledi-
yespor’dan alınan Pierre Webo da
özellikle ilk aylarda takıma büyük
katkıda bulunmuş ve bu ikilinin
gollerinin de yardımıyla Fenerbahçe
o sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı
final oynama başarısı göstermişti.
Ocak 2017’ye gelindiğindeyse, ku-
lüplerimizin, geçmişte örneklerini
verdiğimiz kadar sansasyonel
transferler yaptıklarını söylemek
güç. Herhalde bu dönemde ülke-
mize gelen oyuncular içerisinden
en şöhretli olanı, geçmişinde Mo-

naco, Arsenal, Real Madrid ve 
Tottenham’da forma giymiş ve se-
zonun kalan kısmında Başakşehir
için ter dökecek olan Emmanuel
Adebayor… Fakat Togolu golcünün
de altı aydan fazla bir süredir 
kulüpsüz olduğu düşünüldüğünde
burada neler yapabileceği mu-
amma… İsterseniz transfer dönemi
başındaki lig sıralamasına göre 
takımlarımızın transfer tablosuna
kısaca bir göz atalım.

Başakşehir

Başakşehir, ilk yarıyı 16 maçta 
36 puanla lider tamamlaması son-
rasında şampiyonluk yolunda id-
dialı olduğunu vurgularcasına bir

transfer dönemi geçirdi. Az önce de
bahsi geçtiği gibi hücum hattını
Adebayor ile takviye eden İstanbul
ekibi, savunmaya da futbol hayatını
İsviçre’nin Wil takımında sürdür-
mekte olan bir başka tecrübeli 
ismi, Egemen Korkmaz’ı getirdi. 
Turuncu-mavililerin bir diğer
önemli transferiyse, Gençlerbirli-
ği’nin genç yıldızı İrfan Can Kahveci
oldu. Başakşehir ayrıca sağ bek
mevkiine de Schalke’den Brezilyalı
Junior Caiçara’yı transfer etti.

Beşiktaş

Son şampiyon Beşiktaş, ara trans-
ferde işini sağlama almak istediğini
gösteren hamleler yaptı. Eski oyun-
cuları Ersan Gülüm ve Demba Ba’yı

gittikleri Çin kulüplerinden kirala-
yan Beşiktaş, ayrıca daha önce ül-
kemizde Kasımpaşa forması giyen
ve son olarak Deportivo’da oyna-
makta olan Hollandalı Ryan Babel’i
de renklerine bağladı. Siyah-beyaz-
lılar ayrıca Hırvatistan Ligi lideri 
Rijeka’nın genç yıldız adayı stoperi
Matej Mitrovic’i de 4.2 milyon eu-
roya kadrosuna katarak savunma
hattını takviye etti.

Galatasaray

Galatasaray’da geçmişe nazaran bu
ara transfer döneminde fazla bir
hareketlilik yaşanmadı belki ama
sarı-kırmızılılar yine de boş durma-



beklenmezdi belki ama kırmızı-si-
yahlılar yine de sekiz oyuncu alıp
bir o kadarını da gönderdi. Brezil-
ya’dan gelen Lucas Claro ile Escobar
Baruffi, Slovenya’dan alınan Etien
Velikonja, Norveç’ten transfer 
edilen Agon Mehmeti ve İsveç’ten
gelen Jonathan Ring şu anda kapalı
kutu isimler olsa da son bir İlhan
Cavcav etkisiyle bu oyunculardan iz
bırakanlar çıkarsa da şaşırmamak
lâzım.

Antalyaspor

Rıza Çalımbay’ın göreve gelişiyle
müthiş bir yükseliş yakalayan 
Antalyaspor, ara transferde şöhretli
bir oyuncuyu da kadrosuna kattı 
ve daha önceden Tottenham ile
Queens Park Rangers’ın yanı sıra
Brezilya Millî Takımı’nda da forma
giymiş olan Sandro’yu ülkemize ge-
tirdi. Eski Gençlerbirliği oyuncusu
Mustafa El Kebir ve Galatasaray’dan
kiralanan Salih Dursun da kırmızı-
beyazlıların diğer kayda değer
transferleri oldu.

Akhisar Belediye

Golcüsü Hugo Rodallega’yı Trab-
zonspor’a kaptıran Akhisar, Başak-
şehir’in Arnavut santrforu Sokol
Cikalleshi’yi kiralayarak bu açığı

kapama yoluna giderken Gazian-
tepspor’un İsveçli orta sahası Daniel
Larsson ile eski Galatasaraylı Olcan
Adın’ı da renklerine bağladı. Ayrıca
Rodallega transferine dâhil olarak
Mustafa Yumlu da Akhisar’a 
getirildi.

Kardemir Karabükspor

Bu sezon özellikle evinde aldığı ba-
şarılı sonuçlarla dikkat çeken Kar-
demir Karabükspor, ara transferde

gözünü Ukrayna pazarına çevirdi.
Dinamo Kiev’in yedek kalecisi
Oleksandr Rybka ve Dnipro’dan
orta saha Andriy Bliznichenko’nun
yanı sıra takımın en önemli trans-
feri, Ukrayna Millî Takımı formasını
50’den fazla giymiş olan golcü Yev-
hen Seleznyov’un mavi-kırmızılı
renklere bağlanmasıydı.

Kasımpaşa

Ocak’ta hareketsiz kalmayı tercih
eden kulüplerden bir diğeri de 
Kasımpaşa’ydı. İstanbul temsilcisi,

sadece Colon’dan Arjantinli orta
saha Cristian Guanca’yı kiralarken,
Ferhat Kiraz’ı da Yeni Malatyaspor’a
gönderdi ve kadrosunu büyük öl-
çüde koruyarak ikinci yarıya girdi.

Trabzonspor

Son dönemlerde hemen her trans-
fer döneminde fazlasıyla aktif olan
Trabzonspor, Ocak 2017’de de boş
durmadı. Bordo-mavililerin belki de
en önemli hamlesi, Beşiktaş’tan
Olcay Şahan’ı kadrolarına katmala-
rıydı. Karadeniz ekibi forvet hattını
da Akhisar’dan Hugo Rodallega ile
güçlendirirken, beklerine de San
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yarak Gençlerbirliği’nin A millî sto-
peri Ahmet Çalık’a ve PAOK’tan
Yeşil Burun Adalı sağ kanat oyun-
cusu Garry Rodrigues’e imzayı 
attırdı. Sezon başında Nantes’tan
kiralanan fakat sakatlığı nedeniyle
hiçbir maçta forma giyemeyen İz-
landalı forvet Kolbeinn Sigthorsson
Fransa’ya geri dönerken, son dö-

nemlerde sakatlıklardan mustarip
olan bir başka önemli isim Hamit
Altıntop da Darmstadt forması ile
yeniden Bundesliga’nın yolunu
tuttu.

Fenerbahçe

Transferde hayal kırıklığı yaşayan
takımların başında Fenerbahçe’nin
geldiğini söylersek herhalde abart-
mış olmayız. Lige kötü bir başlangıç
yapan fakat sonrasında toparlana-
rak ilk yarıyı zirvenin beş puan ge-
risinde bitiren Fenerbahçe’de gözler
devre arasında yapılacak takviye-
lere çevrilmişti. Ancak sarı-laci-
vertliler bu dönemde sadece
Ukrayna Ligi takımlarından Zor-
ya’nın sağ kanat oyuncusu olan

Oleksandr Karavayev’i kiralık 
olarak renklerine bağladı. Sezon
sonu sözleşmesi bitecek olan 
Trabzonsporlu Mehmet Ekici için 
de son güne kadar girişimlerini 
sürdüren Fenerbahçe’nin bu 
çabalarıysa sonuç vermedi.

Bursaspor

Üç oyuncu alıp üç oyuncu gönderen
Bursaspor’un transferleri içinde en
kayda değer isim, Gençlerbirliği’nin

golcü oyuncusu Bogdan Stancu
oldu. Öte yandan geçen sezon
transfer edilen fakat beklenen 
katkıyı sağlayamayan Çek oyuncu
Tomas Necid ise Polonya takımla-
rından Legia Varşova’ya kiralandı.

Osmanlıspor

Bu sezon özellikle Avrupa Ligi’nde
aldığı başarılı sonuçlarla adından

söz ettiren Osmanlıspor, ara trans-
ferde kadrosunu Fransa’nın Bastia
takımından gelen Kongolu forvet
Thievy Bifouma ve Suudi Arabis-
tan’ın El Ehli ekibinden alınan 
Brezilyalı ön libero Luiz Carlos ile
takviye etti. Eflatun-sarılılarda
fazla forma şansı bulamayan santr-
for Cheick Diabate Metz’e kiralanır-

ken, kaleci Artur Moraes de
yaşadığı hazin uçak kazasının 
yaralarını sarmaya çalışan Bre-
zilya’nın Chapecoense kulübüne
transfer oldu.

Konyaspor

Ara transferin
en durgun ku-
lüplerinden biri
Konyaspor’du.
Aykut Koca-
man’ın öğren-
cilerinin bu
dönemdeki tek hamlesi, Fransa’nın
Lorient kulübünde forma giyen 
Fildişili Moryke Fofana’yı yeşil-be-
yazlı renklere bağlamak oldu. 

Gençlerbirliği

Gençlerbirliği, Ocak ayında, 39 yıllık
duayen başkanı İlhan Cavcav’ı kay-
betmenin acısını yaşadı. Özellikle
son çeyrek asırda yaptığı transfer-
lerle Türk futboluna damga vuran
isimlerden biri olan Cavcav’ın yok-
luğunda Gençlerbirliği’nin trans-
ferde fazla hareket göstermesi
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Lorenzo’dan Emmanuel Mas ve
Sporting’den Joao Pereira ile takvi-
yede bulundu. Trabzonspor ayrıca
eski oyuncusu Carl Medjani’yi de
yeniden renklerine bağladı. Güney
Koreli Hyun-Jun Suk Porto’ya geri
gönderilirken, Güray Vural, 
Muhammet Demir, Sefa Yılmaz,
Mustafa Yumlu ve Serge Akakpo ile
de yollar ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig’de
kalıcı olmak isteyen Alanyaspor,
yedi oyuncu alıp dokuz oyuncu

göndererek ara transferin en aktif
kulüplerinden biri oldu. Turuncu-
yeşilliler PAOK’tan Yunan millî sol
bek Yorgo Cavellas ile Dinamo 
Zagreb’in Şilili millî forveti Junior
Fernandes’i kadrosuna kattı. 
Alanyaspor bunun yanı sıra Genç-
lerbirliği’nden Michel Landel ve Ba-
şakşehir’den Cenk Ahmet Alkılıç
gibi tanıdık isimleri de renklerine
bağladı.

Çaykur Rizespor

Ligde alt sıralardan kurtulma mü-

cadelesi veren Rizespor’un ara
transferde sessiz kaldığı söylenebi-
lir. İki Nijeryalı, Sturm Graz’dan for-
vet Bright Edomwonyi ve Maccabi
Tel Aviv’den orta saha Nosakhare
Igiebor ligimiz için kapalı kutu
transferler. Paderborn’dan gelen
orta saha Süleyman Koç da öyle…
Hikmet Karaman bu oyunculardan
verim alabilirse mavi-yeşillilerin
ligde kalma umutları artacaktır
ama aksi takdirde Ocak’ta neden
daha fazla takviye yapılmadığı hu-
susu üzerinde fazlasıyla durulacağa
benziyor.

Kayserispor

Ocak transfer döneminde en yoğun
saatlerin yaşandığı kulüp Kayseri-
spor’du. İç Anadolu temsilcisi, 10
oyuncuyu kadrosuna katarken, altı
isimle de yollarını ayırdı. Sarı-kır-
mızılıların transferlerinden en bili-
neni, Porto’dan alınan ve 26 defa
Portekiz Millî Takımı’nda da kendi-
sine yer bulan kanat oyuncusu Sil-

vestre Varela’ydı. Kayserispor
ayrıca Lille’den bir başka önemli
kanat oyuncusunu, Yeşil Burun
Adalı Ryan Mendes’i de kadrosuna
kattı. Akhisar Belediyespor’dan
Landry NGuemo ile Douglao, 
Trabzonspor’dan Güray Vural, 
Başakşehir’den Rajko Rotman ve
Osmanlıspor’dan Raheem Lawal da
Kayseri’nin renklerine bağladığı
diğer tanıdık isimler oldu.

Gaziantepspor

Küme düşmeme mücadelesi veren
Gaziantepspor ara transferde kad-
rosunu dokuz yeni isimle takviye

etme yoluna gitti. Bu isimler içinde
en tanıdık olanlarsa, Trabzon-
spor’dan gelen eski golcüleri 
Muhammet Demir ile yine aynı 
takımdan alınan Sefa Yılmaz’dı.
Kırmızı-siyahlı ekip bunun hari-
cinde Brezilya pazarına yönelerek
kalesine Paulo Victor, savunmasına
da Wallace Reis ve Maruinhos 
Pedroso’yu, orta sahasına da 
Marcinho’yu yerleştirdi. 

Adanaspor

İlk yarıyı ligin son sırasında tamam-
layan Adanaspor, buna karşılık alt
sıralardaki transfer hareketliliğine
katılma konusunda sanki biraz çe-
kimser kaldı. Kalesini Gaziantep-
spor’dan Charles Itandje’a emanet
eden Akdeniz ekibinin diğer trans-
ferleriyse, Azerbaycan’ın Karabağ
takımının Brezilyalı golcüsü 
Reynaldo, Palmeiras’ta fazla forma
şansı bulamayan kanat oyuncusu
Vinicius Santos ve Gençlerbirli-
ği’nden Halil İbrahim Pehlivan oldu.



Beş Büyük Ligin Transfer Raporu

Avrupa'nın beş büyük
liginde kış transfer
döneminde kulüpler
toplam 634 milyon euro
harcadı. Geçen yaz
transfere toplam 
1.4 milyar euro ederinde
para döküp “sadece”
582 milyon euro gelir
elde eden Premier Lig
kulüpleri, bu kış Çin’e 
gönderilen futbolcular
sayesinde ilk defa 
harcadığından çok
kazanmış oldu.

Premier Lig ilk
kez kârda
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kadrolarına 74 futbolcu kattı.
Ekipler bu transferlere 259 milyon
euro harcarken, elde edilen gelir
279 milyon euro oldu ve daha
önce de söylediğimiz gibi ilk kez
lig bazında kâr edilen bir transfer
dönemi yaşandı. Bu kârlı tabloda
en çok “sırıtan” kulüp, aralarında
Leicester’dan Jeffrey Schlupp
(13.8 milyon euro), Olimpiakos’tan
Luka Milivojevic (12.8 milyon
euro) ve Sunderland’den Patrick
van Aanholt’un da (11.8 milyon
euro) yer aldığı yedi futbolcu için
toplam 40.7 milyon euro harcayan
Crystal Palace oldu. Kulüp, bu dö-
nemde hiçbir futbolcusunu bon-
servis bedeliyle göndermeyince
bu meblağ “zarar” hanesine
aynen yazıldı. Gider kaleminde
Crystal Palace’ı 32 milyon euro
harcayan Manchester City ve 31.7
milyon euro harcayan Everton iz-
ledi. City’nin 32 milyon euronun
tamamını Gabriel Jesus için 
Palmeiras’a gönderdiğini de 
not etmek gerek.
Bu harcamaya rağmen ligin kâra
geçmesinin altında ise Çin’e yapı-
lan transferler yatıyor. Sadece 
Oscar’ın Chelsea’den Shanghai
SIPG’e transferi bile 60 milyon 
euroluk bir paranın İngiltere’ye
gelmesini sağladı. Watford da
Odion Ighalo’yu 23.3 milyon eu-
roya Changchun Yatai’ye sattı.
West Ham’den olaylı bir biçimde

Marsilya’ya 29.3 milyon euroya
dönen Dimitri Payet ülke dışına
yapılan yüksek bedelli transfer-
lerden biri oldu. 
Geçen yaz transfere 113 milyon
euro harcayan Arsenal bu kış
“özüne döndü” ve hiç oyuncu alıp
satmadı. Transfere para harcama-
yan bir başka “büyük” Manches-
ter United, Morgan Schneiderlin’i
Everton’a 22.9 milyon euroya,
Memphis Depay’i de Lyon’a 16
milyon euroya satarak yaklaşık
40 milyon euroluk kâr etti. Trans-

fere para harcamayan bir başka
ekip Liverpool’un kasasına ise
Tiago Llori (Reading’e) ve Mama-
dou Sakho’dan (Crystal Palace’a
kiralık) 6.6 milyon euro girdi. 

Geçen yaz transfere 199 milyon
euro harcayan ve yazı kârda ka-
patan tek lig olan Ligue 1, bu kış
yaptığı 157.8 milyon euroluk har-
camayla mevsimleri şaşırmış gi-
biydi. Üstelik 66 futbolcu alıp aynı
sayıda oyuncu satan Fransız ku-
lüplerinin kasasına bu dönem
toplam sadece 42.9 milyon euro
girdi ve yazın 138 milyon euro kâr
yazan bilanço, bu kış 114.9 milyon
euroluk zarar gösterdi.
Ligde dört yıl süren dominasyonu
bu sezon sona ermeye yüz tutan
Paris Saint-Germain, 75 milyon
euro harcadığı geçen yazın ardın-
dan bu kış da Julian Draxler için
Wolfsburg’a 40 milyon ve Gonçalo

İbrahim Koçyiğit 

Premier Lig 253.85 276.12 22.27
Ligue 1 157.80 42.90 -114.90
Bundesliga 99.86 80.15 -19.71
Serie A 97.88 93,00 -4,88
La Liga 24.50 33.30 8.80
Toplam 633.89 525.57 108.32
Not: Tüm veriler milyon eurodur

Lig Gider Gelir Bilanço

Avrupa’da Kış Transferi Bilançosu

Julian Draxler

Oscar

A
vrupa’da kış transfer sezonu,
alışık olduğumuz gibi yaz
transfer sezonuna göre “dur-
gun” geçti. Toplam 634 milyon
euroluk harcamaya bu sıfatı
uygun görmemizin nedeni 
elbette aynı beş ligde geçen
yaz transfere bunun beş katı
para harcanmış olması. Kış 
dönemine baktığımızda göze
çarpan ilk nokta, Premier Lig
kulüplerinin toplam 259 mil-
yon euro ederinde para 
harcayıp 279 milyon euro 

kazanmaları ve böylece, kış
transfer döneminin Ocak
ayıyla sınırlandırıldığı 2003’ten
beri ilk defa bilançoda kâr yaz-
ması. Bu durumun altındaki 
en mühim sebep Çin kulüpleri.
Bu kış transfere neredeyse
Premier Lig kadar (sadece 5
milyon euro daha az) harcayan
Çin Süper Ligi kulüpleri, hem
İngilizlerin kâr etmesini sağ-
ladı hem de bu kış dünyada
transfere en çok para döken
ikinci lig unvanını aldı. Av-

rupa’nın beş büyük liginde
Premier Lig’den başka kâr
eden tek lig ise La Liga oldu.
Bize de Transfermarkt’tan
derlediğimiz veriler eşliğinde
Avrupa’nın beş büyük liginde
kış transfer bilançosunu
çıkarmak düştü.

20 Premier Lig kulübü bu kış
83 oyuncuyla yollarını ayırıp

Ligue 1
Fransa neredeyse
yazı yaşadı

Premier Lig
Rekoru Oscar kırdı



yazlı ekibin tek geliri ise Çin’in
Hebei China Fortune takımına 
verilen Hernanes için kasaya
giren 8 milyon euro oldu. Juventus
gibi, Genoa’ya para kazandıran bir
başka ekip, Leonardo Pavolet-
ti’nin transferi için 18 milyon euro
ödeyen Napoli oldu. Ancak Napoli,
Gabbiadini’yi Southampton’a 17
milyon euro bedelle sattı ve kışı
çok küçük bir zararla kapattı.
Inter ise Sevilla’ya kiralamasına
karşın yaptığı anlaşma gereği
Stevan Jovetic için Manchester
City’ye ödediği 13.5 milyon euro-
nun karşısına sadece Daniel 
Bessa’yı gönderdiği Serie B ekibi
Hellas Verona’dan gelen 1.2 mil-
yon euroyu gelir olarak yazabildi.

İspanya La Liga’da geçen yaz
transfere 490 milyon euro harca-
yıp 450 milyon euro gelir elde
eden kulüpler, bu kış ellerini cep-
lerine neredeyse hiç atmadı. Öyle
ki, kiralık sözleşmeleri hariç sa-
dece 18 oyuncu alıp 20 futbolcu
gönderen kulüplerin cebinden 
sadece 24.5 milyon euro çıktı. La
Liga bu mütevazı harcamayla Av-
rupa’nın beş büyük ligi arasında

son sırayı aldı ve hatta Çin Süper
Ligi, İngiltere Championship,
Meksika Ligi, Brezilya Serie A, 
Çin Birinci Ligi ile Belçika, ABD 
ve Rusya’nın en üst liglerinin 
gerisinde kaldı. İspanyollar, Spor
Toto Süper Lig kulüplerinin trans-
fer harcamalarını ise sadece 
170 bin euro ile geçti.
Barcelona, Real Madrid, Atletico
Madrid, Athletic Bilbao, Eibar ve
Sporting Gijon’un tek bir oyuncu
bile alıp satmadığı kış döneminde,
transfere en fazla para harcayan
ekip, Walter Montoya için Rosa-
rio’ya 5.5 milyon ve Clement Lan-
glet için Nancy’ye 5 milyon euro

ödeyen Sevilla oldu. Ama onlar
bile bu 10.5 milyon euroluk harca-
maya rağmen Timothee Kolodzi-
ejczak (M’Gladbach, 7.5 milyon) ve
Hiroshi Kiyotake (Cerezo Osaka, 6
milyon) transferlerinden 13.5 mil-
yon euro kazanıp kâr etti. En fazla
kâr eden ekip hiç oyuncu almayıp
Çin’in Tianjin Quanjian kulübünü
Pato için 18 milyon euro ödemeye
ikna eden Villarreal olurken, Ge-
ronimo Rulli için Manchester
City’ye 7 milyon euro verip hiç
oyuncu satmayan Real Sociedad,
bu mütevazı açıkla bile bu kış La
Liga’da en fazla zarar eden kulüp
unvanından kurtulmadı.

Guedes için Benfica’ya 30 milyon
euro ödedi ve hem en fazla harca-
yan hem de en çok açık veren
kulüp oldu. Marsilya da Dimitri
Payet için ödediği 29.3 milyon 
euronun yanı sıra Morgan Sanson
için 9 milyon euroyu kasasından
çıkardı ve toplam yaklaşık 40 mil-
yon euro harcadı. Ligin gider 
yükünü çeken diğer ekipse 
Depay için ManU’ya 16 milyon
euro ödeyen Lyon oldu.
Hiç para harcamayıp Kamil Gro-
icki (Hull City), Paul-Georges Ntep
(Wolfsburg) ve Pedro Henrique
(PAOK) transferlerinden 15.6 mil-
yon euro kazanan Rennes, geliri
giderinden fazla olan dört kulü-
bün en kârlısı oldu.

Bu kış Avrupa’da transfere en
fazla para döken üçüncü lig Bun-
desliga’ydı. 42 oyuncu transfer
edip 63 futbolcu gönderen Bun-
desliga kulüpleri, bu trafik için
yaklaşık 100 milyon euro harcadı
ve 82.5 milyon euro gelir elde etti. 
Ligin bilançosundaki dengeli 
sayılabilecek bu görüntü, en fazla
harcayan ve kazanan Wolfs-
burg’un bilançosundan kaynak-
landı. Yunus Mallı için Mainz’a 12.5
milyon ve Riechedly Bazoer için
Ajax’a 12 milyon ödeyip toplamda
da 33 milyon euro harcayan
Wolfsburg, ligin toplam harcama-
sının üçte birini tek başına yaptı.
Fakat Draxler için PSG’den alınan
40 milyon euro dâhil toplam 46.5
milyon euroluk gelir, ligin toplam
gelirinin yarısından 5 milyon euro
fazla olunca bu dönem Wolfs-
burg’un gelir-gider hanesinde
13.5 milyon euroluk bir kazanç
yazmasını sağladı.
Bayern Münih’in art arda dör-
düncü şampiyonluğuna engel 
olamadıktan sonra geçen yaz
transfere 110 milyon euro döken
ama karşılığında da kasasına 111

milyon euro koyan Borussia Dort-
mund, bu kez Alexander Isak için
AIK Solna’ya verdiği 8.6 milyon
euro haricinde para harcamadı.
Yazı UEFA Şampiyonlar Ligi’ni dü-
şünerek yaptığı 70 milyon euroluk
harcamayla kapatıp 52 milyon
euro da transfer geliri elde eden
Bayern Münih, bu kış hiç oyuncu
almadı. Bavyeralıların kasasına
ise Julian Green için Stuttgart’tan
gelen 300 bin euro girdi. Leon 
Bailey için Genk’e 13.5 milyon euro
ödeyen Bayer Leverkusen ise
gelir-gider dengesinde en büyük
açığı veren Bundesliga kulübü
oldu. Onları, Dayot Upamecano
için Salzburg’a verdiği 10 milyon
euroyu direkt açık yazan Leipzig
izledi.

Kış döneminde Serie A’da kiralık
oyuncu transfer hacmi müthiş
yüksekti. Kiralık sözleşmeleri
biten ve derhal yeniden kiralık
gönderilen oyuncular hesaba ka-

tıldığında 173 oyuncu gelmiş ve
205 oyuncu gitmiş görünüyor. Bu
yanıltıcı tablodan kurtulmak için
kiralıkları göz ardı ettiğimizde ise
39 gelen ve 44 giden futbolcu için
kulüplerin toplam 98 milyon euro
harcayıp 93 milyon euro kazan-
dıklarını görüyoruz. Yani 713 mil-
yon euro harcayıp 680 milyon
euro kazandıkları geçen yaz gibi,
Serie A kulüpleri genelde yine
ayaklarını yorganlarına göre
uzattı.
Gider kalemine baktığımızda ola-
ğan şüphelilerle karşılaşıyoruz.
Juventus, Mattia Caldara için Ata-
lanta’ya 15 milyon, Tomas Rincon
için Genoa’ya 8 milyon ve Ric-
cardo Orsolini için Ascoli’ye 6 mil-
yon euro gönderdi ve toplam 28
milyon euro harcadı. Siyah-be-
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1- Oscar Chelsea Shangai SIPG 60.00
2- Julian Draxler Wolfsburg PSG 40.00
3- Gabriel Jesus Palmeiras Manchester City 32.00
4- Gonçalo Guedes Benfica PSG 30.00
5- Dimitri Payet West Ham Marsilya 29.30
6- Odion Ighalo Watford Changchun Yatai 23.30
7- Morgan Schneiderlin Manchester United Everton 22.90
8- Chengdong Zhang Sinobo Guoan Hebei China Fortune 20.44
9- Axel Witsel Zenit Tianjin Quanjian 20.00
10- Alexandre Pato Villarreal Tianjin Quanjian 18.00
Not: Tüm veriler milyon eurodur

Oyuncu Eski Kulübü Yeni Kulübü Bonservis

Avrupa’nın En Pahalı Kış Transferleri

Yunus Mallı

Mattia 
Caldara

Pato

Bundesliga
Wolfsburg hem kazandı
hem harcadı

Serie A
İtalya yine dengeliydi

La Liga
Ceplerinde akrep vardı



FIFA Küresel Transfer Pazar Raporu

2016’da 14 bin 591 uluslararası 
transfer gerçekleşti. 12 bin 464 
futbolcu kulüp değiştirirken transfer
için harcanan meblağ ise 4 milyar 790
milyon ABD doları oldu. FIFA Küresel
Transfer Pazar Raporu 2017, geride
kalan yıla dair ilginç transfer 
verilerini derledi. 5352

nen transferlerden sadece yüzde
1.5’inde transfer bedeli 5 milyon
dolar ve üzerinde. FIFA’ya bağlı 211
federasyondan 178’i ve 4 bin 379
futbol kulübü geçen sezon en az bir
uluslararası transfere imza attı.
FIFA Küresel Transfer Pazar 
Raporu 2017’de transferler 
dört farklı kriterle değerlendirildi;
“coğrafi dağılım”, “transfer bedeli”,
“futbolcu nitelikleri” ve “gayri reşit
futbolcular.”
2016’da transferlerin en fazla yapıl-
dığı ay Ağustos oldu. 3 bin 476
transfer bu ay içerisinde gerçekle-
şirken, Ağustos ayını 3 bin 186 ile
Temmuz izliyor. Ara transfer 
dönemi olarak nitelendirilen 
Ocak-Şubat aylarında da transfer
yoğunluğu göze çarpıyor. Ocak’ta 
2 bin 379, Şubat ayında ise 2 bin 351
transfer gerçekleşmesi yaşandı.
2016’da en az transferin gerçekleş-
tiği ay ise 95 ile kasım.

Coğrafi dağılım

2016’da 14 bin 591 uluslararası
transfer gerçekleşirken ilk kez 14
bin barajı da geçilmiş oldu. Güney
Amerika Futbol Konfederasyonu
CONMEBOL transferde en aktif
konfederasyon oldu. Gelen trans-
ferler bir önceki yıla göre yüzde 16.1
oranında arttı. Konfederasyona
bağlı federasyonların liglerinde top
koşturan oyuncuların ayrılışı ise
2015’e göre yüzde 12.4 yükseliş
kaydetti. 2016’da 5 bin 40 transfer,
toplam transferin 1/3’ü farklı 
konfederasyonlar arasında oldu. 
Transferde en aktif federasyonun
CONMEBOL olduğu 2016’da, Brezilya
kulüpleri 118 farklı federasyona ait
kulüplere futbolcu yolladı. UEFA
bölgesi kapsamında 8 bin 346
transfer gerçekleşti. Bu transferle-
rin 6 bin 584’ü UEFA’ya bağlı fede-
rasyonların kulüpleri arasında
olurken, bir önceki yıla göre yüzde
3.8’lik bir artış söz konusu. UEFA’ya

bağlı federasyonların bünyesinde
bulunan futbol kulüplerinin kendi
konfederasyonları dışında en fazla
futbolcu transfer ettiği konfederas-
yon, 685 ile CONMEBOL. 2016’da
Brezilya’ya 678 transfer gerçekleşti.
İngiltere 659, İspanya da 557 trans-
fer ile Lâtin Amerika ülkesini izliyor.
Türkiye ise bir önceki yıla göre
yüzde 14.5’lik bir artış kaydederek
2016’yı 300 transferle kapattı. Bu
rakam genel sıralamada Türkiye’nin
dokuzuncu basamakta yer alma-
sını sağladı. Brezilya futbolcu itha-
latında olduğu gibi futbolcu
ihracatında ilk sırada. Brezilya ku-
lüplerinden gerçekleşen transfer
sayısı 806. Futbolcu ihracatında da
Brezilya’yı, 732 transferle İngiltere
ve 536 transferle İspanya izliyor. 
Diğer konfederasyonlar açısından

futbolcu ihracatı ve ithalatına bakıl-
dığında ise Asya’da 159 transferle
Çin, Afrika’da 76 ile Fas, Kuzey ve
Orta Amerika ile Karayipler Futbol
Konfederasyonu CONCACAF’ta ise
358 transferle Amerika Birleşik
Devletleri ilk sırada. Okyanusya’da
ise gerçekleşen 8 transferin ta-
mamı Yeni Zelanda’ya ait. Giden 
futbolcu transferlerinde de Asya 
kıtasında Çin 153 transferle ilk 
sırada. Afrika’da 175 ile Nijerya,
CONCACAF’ta 302 ile Amerika 
Birleşik Devletleri, Okyanusya’da da
17 ile Yeni Zelanda bu kategoride ilk
sırada.

Transfer bedeli 

Transfer harcamalarının yüzde
82.1’i (3 milyar 930 milyon dolar)

Mustafa Taha

Uluslararası Transfer Eşleme Sis-
temi’nin (ITMS) zorunlu olduğu
Ekim 2010’dan itibaren düzenli 
olarak yayınlanmaya başlanan FIFA
Küresel Transfer Pazar Raporu’nun
2017 versiyonu açıklandı. 2010’dan
bu yana tüm dünyada 78 bin 323
profesyonel futbolcunun 
uluslararası transferi gerçekleşti.
2016’daki 14 bin 591 transfer bir 
önceki yıla göre yüzde 7.3’lük bir
artışı ifade ediyor. 2013’ten 2016 yılı
sonuna kadar transfere harcanan
meblağ yüzde 14.3 artış kaydeder-
ken, Ekim 2010’dan bu yana trans-
fere 22 milyar 670 milyon dolar
harcandı. Raporda yer alan ilginç
verilerden bir tanesi de 2016’da ya-
pılan transferlerin yüzde 85.6’sında
bonservis bedeli ödenmemiş ol-
ması. Ayrıca bonservis bedeli öde-

TransferinYoğun AylarıAğustos
3.476 

Temmuz
3.186

Ocak
2.379

Şubat
2.351 

Transferin hızı
2016’da da 
kesilmedi 



UEFA’ya bağlı ülke federasyonları-
nın kulüpleri tarafından yapıldı.
Asya Futbol Konfederasyonu
AFC’de 553 milyon, CONMEBOL’da
182 milyon 600 bin, CONCACAF’ta
111 milyon 800 bin, Afrika Futbol
Konfederasyonu CAF’ta da 9 milyon
800 bin dolar transfer harcaması
yapıldı. 
Çin kulüpleri hem Asya kıtasında
hem de genel olarak yaptıkları
transfer harcamaları ile dikkat
çekti. Çin Süper Lig kulüpleri
2016’yı 168 milyon 300 bin dolar
transfer harcaması ile kapatırken
bu, diğer bütün Asya kıtası kulüple-
rinin transfere harcadığı toplam 
paradan yüzde 10.3 daha fazla.
2013’te 27 milyon 800 bin dolar
transfer harcaması ile genel 
sıralamada 20’inci olan Çin, 2016’da
5’inci sırada yer aldı. 
CONCACAF’ta Meksika kulüpleri
2011’de 10 milyon 600 bin dolar 
harcarken, 2016’da 77 milyon 800
bin dolar transfer harcaması 
gerçekleşti. Meksika kulüpleri, 
konfederasyona bağlı diğer 
kulüplerin harcadığının iki katından
daha fazla harcama yaptı.

CONMEBOL’da Arjantin kulüpleri
2001’den beri yükseliş kaydediyor.
2016’da Arjantin kulüpleri transfere
bir önceki yıla göre yüzde 26.9 daha
fazla harcama yaptı. Fakat yapılan
harcamaların sadece 43.5’i CONME-
BOL bölgesi dışındaki kulüplerden
alınan futbolcular için gerçekleşti.
Transfer harcamalarında ilk sırada 
1 milyar 372 milyon 800 bin dolar ile
İngiltere yer alıyor. Bu harcamanın
transferlere yapılan net kısmı ise 
1 milyar 60 milyon dolar. Almanya
576 milyon 400 bin, İspanya da 508
milyon 700 bin dolar ile İngiltere’yi
takip ediyor. Türkiye ise bir önceki
yıla göre yüzde 30.5 azalışla 66 mil-
yon euro transfer harcaması 
gerçekleştirdi. Net transfer harca-
masında ikinci sırada ise Çin yer 
alıyor. Asya ülkesi geçen sene 
440 milyon 900 bin euroluk net
transfer harcaması yapmış.

Futbolcu nitelikleri

Geçen sene gerçekleşen 14 bin 591
transfer içerisinde en genç futbolcu
16, en yaşlısı ise 45 yaşındaydı.
2016’da gerçekleşen transferlerin

yüzde 69.2’si 20-28 yaş aralığında.
23 yaşındaki futbolcuların transferi
ise diğer yaşlardaki futbolcuların
transferinden daha fazla. 2016’da
1310 23 yaşındaki futbolcu transfer
oldu. Yapılan transferlerin yüzde
14.4’üne transfer bedeli ödendi.
Geçen sene gerçekleşen 2015
transferden sadece yüzde 34.5’inde
transfer bedeli 1 milyon dolardan
daha yüksek. 
Futbolcularla yapılan sözleşme-
lerde süre yaşla ters orantılı olarak
değişiyor. Futbolcuların yaşları

yükseldiğinde yapılan sözleşmenin
süresi de azalıyor. 16 yaşında olan
bir futbolcunun imzaladığı sözleş-
menin süresi ortalama 28 ayken, 
36 yaş ve üzerinde olan futbolcu-
larda bu süre 11 aya kadar düşüyor. 
Geçen senenin verilerine bakıldı-
ğında en genç transfer yaşı ortala-
ması 21 yaş 8 ay ile Mauritius’ta.
Avusturya 22 yaş 7 ay ile ikinci, 
İngiltere de 22 yaş 8 ay ile üçüncü
sırada. İhraç edilen futbolcular ka-
tegorisinde ise Kuzey İrlanda 19 yaş
6 ay ile ilk sırada. 21 transferin ger-
çekleştiği ve yaş ortalamasının 20
yaş 6 ay olduğu Gambiya ikinci, 21
yaş 4 ay ile Nijerya üçüncü sırada.
Nijerya gerçekleşen 175 transferle
de bu kategoride ilk 15’te yer alan
ülkeler arasında en fazla futbolcu
ihraç eden ülke konumunda. Trans-
fer olan futbolcuların ortalama yaşı
dikkate alındığında ise 18 yaş 10 ay
ile Katarlı oyuncular ilk sırada. Çinli
futbolcular 20 yaş 4 ay, Gambiyalı
oyuncular da 22 yaş 1 ay ile ilk üç
içerisinde yer alıyor. 
Transfer olan en yaşlı futbolcular
sıralamasında ise ilk sırada 29 yaş 
7 ay ile Dominik Cumhuriyeti yer
alıyor. Özbekistan 28 yaş 3 ay ile
ikinci, 119 transfer gerçekleşmesi
karşılığında yaş ortalaması 28 yaş 2
ay olan Hindistan ise üçüncü sırada.
İhraç edilen futbolcular kategori-
sinde ise Myanmar 30 yaş 3 ay ile
birinci, 20 yaş 2 ay ile Hindistan
ikinci, 29 yaş 4 ayla da Malezya
üçüncü. Bu kategoride ilk 15 sırada
yer alan ülkelerden 11’inin Asya 
kıtasından olması dikkat çekici bir
not. 2016 yılındaki en yaşlı transfer-
lerin ortalama yaşı dikkate alındı-
ğında ise Liberyalı futbolcular 29
yaş 6 ay ile ilk sırada. Batı Afrikalı
futbolcuları 27 yaş 3 ay ile Tunuslu
oyuncular ve 27 yaş 3 ay ile Özbek
futbolcular takip ediyor. 
2016’da Brezilyalı futbolcuların
transfer gerçekleşmesi bir önceki
yıla göre yüzde 3.3’lük artışla 1642
oldu. Arjantinli futbolcular 922, Bri-
tanyalı futbolcular da 671 transfer
gerçekleştirdi. Transferlerin toplam

değeri açısından ise Brezilyalı fut-
bolcular 593 milyon 900 bin dolar
transfer değeri ile ilk sırada. Fransız
futbolcular 520 milyon 100 bin dolar
ile ikinci olurken, İspanyol futbolcu-
lar da 320 milyon 900 bin dolar ile
üçüncü. Bu kategoride ilk 15 içeri-
sinde yer alan ülkelerden bir önceki
seneye göre en büyük artışı yüzde
515.6 ile Polonyalı futbolcular 
gösterdi. Polonyalı futbolcuların
2016’daki transferlerinin toplam
ederi 112 milyon 900 bin dolar oldu.

Gayri reşit futbolcular

2016’da gayri reşit futbolcularla ilgili
2 bin 648 başvuru karara bağlandı.
Bu başvuruların yüzde 55.3’ü ulus-
lararası transferleri, yüzde 44.7’si
ise ilk kayıtlar hakkında. Gayri reşit
kadın futbolcuların transferlerin-

den kaynaklanan başvuruların
oranı ise yüzde 8.3. Söz konusu oran
2012’nin dört katı. 
Yapılan başvuruların 567’si 16 ya-
şındaki futbolcularla ilgiliydi. 
Söz konusu başvuruların yüzde
92’si gayri reşit futbolculardan
amatör olanlarını, yüzde 8’i ise 
profesyonel olarak futbol hayatını
sürdürenleri kapsıyor. 
2016’da en fazla başvurusu karara
bağlanan ülke federasyonu Ame-
rika Birleşik Devletleri. Geçen sene
yapılan 432 başvurudan yüzde
99.3’ü kabul edilirken, ikinci sırada
340 başvuru ve yüzde 89.4 kabul
oranıyla İspanya yer alıyor. En çok
başvuruda bulunan futbolcular ise
Kanadalı oyuncular. 191 Kanadalı
futbolcu başvuruda bulunurken,
yapılan başvuruların onay yüzdesi
99.5 olarak gerçekleşti. 

Yüzde 82’yi Avrupa harcadı
Transfer harcamalarının yüzde

82.1’i (3 milyar 930 milyon
dolar) UEFA’ya bağlı ülkelerin

kulüpleri tarafından yapıldı.
Asya’da 553 milyon, Güney

Amerika’da 182 milyon 600 bin,
Kuzey ve Orta Amerika ile

Karayipler’de 111 milyon 800
bin, Afrika’da da 9 milyon 800
bin dolar transfer harcaması

yapıldı.

Türkiye bir önceki yıla göre 
yüzde 14.5’lik bir artış 

kaydederek 2016’yı 300 transferle 
kapattı. Bu rakam genel sıralamada

Türkiye’nin dokuzuncu basamakta yer
almasını sağladı.

Brezilya futbolcu
ihracatında ilk

sırada. Brezilya
kulüplerinden

gerçekleşen 
transfer sayısı 

806. Futbolcu 
ihracatında
Brezilya’yı, 

732 transferle 
İngiltere ve 

536 transferle 
İspanya izliyor. 
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Joseph Attamah

Topa tırnaklarımla
tutundum 

Başakşehir’in 23 yaşındaki Ganalı oyuncusu,
2013’te U20 Dünya Kupası’nda Türkiye ile
tanıştı ve bronz madalyayı boynuna taktı.

Ertesi yıldan itibaren Adana Demirspor 
formasıyla izlediğimiz genç oyuncu bir istikrar
abidesine dönüşünce Süper Lig’in kapısından

Başakşehir formasıyla girdi. Futbolcu 
olabilmek için baba evinden ayrılan, 

kariyerinin kırılma noktalarında tırnaklarıyla
futbol topuna tutunan “joker”, hikâyesini 

TamSaha’ya anlattı.

Rasim Artagan
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22 Mayıs 1994 tarihinde Gana’nın
Başkenti Akra’da doğdun. Nasıl
bir çocukluk geçirdin?
Akra yakınlarındaki Tema’nın
sokaklarında ufak çocuklarla
futbol oynayarak büyüdüm. 
Futbol benim için o kadar öne
çıkmıştı ki, annem yemeğe 
çağırdığı zaman bile “Ben yeme-
yeceğim” deyip gece yarılarına

kadar futbol oynardım. İştahım
sadece futboldu. 
Akra’nın sosyoekonomik 
yapısını bize anlatabilir misin?
Zor bir hayat mı vardı; yoksa 
nispeten daha mı kolaydı? 
Baktığınız zaman bizim Ganalı
eski futbolcular, yeni futbolcular,
aktörler, aktrislerin hepsi Ak-
ra’da yaşıyor. Akra öyle çok da

azımsanacak bir şehir değil. 
Bu sebepten dolayı Akra’da 
doğduğum ve büyüdüğüm için
çok da sıkıntı yaşamadım 
açıkçası. Çünkü Akra 
yaşanabilecek güzel bir şehir. 
Aileni tanıyabilir miyiz? 
Beş kardeşiz. Üç kız, bir erkek
kardeşim var. Annem de babam
da Akra’da yaşıyor. 



oynamak istemiyordum o dönem…
Keyif almak için oynuyordum. Beni
keşfeden birisi olmadı. Cumartesi
ve Pazar günleri kendi aramızda
yaptığımız maçlar oluyordu. O maç-
lardan birisinde birisi beni gördü ve
“Bu takımda lisansın tasdik edilmiş.
Bu takımın oyuncususun, öyleyse
neden oynamıyorsun?” diye sordu.
O zaman kafamda bir kıvılcım çaktı
ve kendi kendime, “Evet, neden ben
bu takımın oyuncusu olmuyorum”
dedim. Bu şekilde karar verdim. 
İlk defa oynadığımız o maçta birisi
gelip bana futbolcu olmam gerekti-
ğini hatırlattı. O günden sonra 
futbola tırnaklarımla tutundum.
Burada şu soru aklıma geliyor. Bir

yandan okul eğitimini sürdürüyor
muydun? Hayatla ilgili ne gibi 
planların vardı? 
Üzerimde biraz baskı vardı. Çünkü
babam okulu bitirdikten sonra iyi
bir işte çalışmamı istiyordu. Dişe
dokunur bir iş yapmamı istiyordu.
Bana sürekli, “Futbol oynayan çok
insan var Gana’da. Ama birçoğu
hiçbir şeyi başaramadı. Çok iyi para
kazanamıyorlar. Senin de sonun
onlar gibi olmasın. Elle tutulur bir iş
yap. Futbol da neymiş?” diyordu.
Bunlar istemediğim ve bana ters
gelen şeylerdi. Ben de bunun neti-
cesinde futbola devam etmek iste-
diğim için, sonuna kadar gitmek
istediğim için babamın evinden 

ayrılıp kendi başıma yaşayacağım
ve kariyerimi sürdürebileceğim bir
yol seçtim. 
2013-2014 sezonunda Tema Youth
takımında forma giydin. Orada
nasıl bir futbol anlayışı vardı? 
Tema Youth, adından da anlaşıla-
cağı gibi sadece genç oyuncuları
oynatan ve onları satarak para 
kazanan bir takım. Biz de hep şunu
düşünürüz. Evet, bu kulüp bize bir
şans veriyor. Biz de bu şansı iyi kul-
lanırsak önce millî takıma, oradan
da yurtdışına gitme şansımız olur…
Oradan gelen oyuncular da elinden
gelenin en iyisini vermeye çalışır.
Ben de bu şansı yakaladım. Şansımı
iyi değerlendirdim. Çünkü akabinde
Gana Millî Takımı ile Afrika Kupa-
sı’na gittim. Oradan da Türkiye’de
düzenlenen 2013 FIFA 20 Yaş Altı
Dünya Kupası’nda forma giydim. 
Bu şansı iyi değerlendirdim. 
Evet, Türkiye’de düzenlenen 2013
FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda
üçüncülük madalyasını boynuna
taktın. O turnuvayı nasıl anlatırsın? 
Afrika Kupası’ndan bahsetmiştim.
Orada kadroya çağrıldım ama bir
sakatlık yaşamıştım. Bu sebepten
dolayı kadrodan çıkarıldım ve evde
tedavimi sürdürdüm. Tekrar bu
Dünya Kupası şansı geldiğinde ye-
rimde başka bir oyuncu vardı. “Ben
bugünlere kolay kolay gelmedim.
Yerimi kolay kolay kaybetmeyece-
ğim. Tekrar o formayı geri alaca-
ğım” diye kendi kendime söz
verdim ve çalıştım. Baktığınız
zaman Ganalı, Afrikalı büyük oyun-
cuların hepsinin geçmişinde bir fa-
kirlik vardır. Ben de fakir bir aileden
geldim. Gana Millî Takımı’nda oyna-
yan o dönemki arkadaşlarımın da
aileleri fakirdi. Biz hepimiz müca-
dele ettik ve sonunda da bu bronz
madalyayı boynumuza taktık. 
2014 yılında Adana Demirspor’a
transfer oldun. Hatırladığımız 
kadarıyla Samsunspor da seni 
istiyordu. Transfer hikâyeni 
anlatır mısın? 
Samsunspor ile iki kez görüştüm.
Türkiye’de şöyle bir sistem var. Fut-

Ailende senden başka sporla 
ilgilenen birileri var mı? 
Erkek kardeşim de futbol oynu-
yor. Şu an 19 yaşında. Akra’ya
çok yakın bir yerleşim yeri olan
Tema’da oynuyor. 
Futbola olan ilgin nasıl başladı,
seni ilk fark eden kim oldu? 
Gana’daki futbol günlerini 
anlatır mısın? 

Aslında beni keşfeden kimse 
olmadı. Daha önce de söylediğim
gibi biz sokaklarda futbolu keyif
almak için oynadık. Tema’da da
bizim genç takımımız vardı. Her
idmana giderdim ama maçlara
gitmezdim. Çünkü çok da ciddiye
almıyordum futbolu. Futbola olan
sevgim yüzünden gidiyordum.
İnsanlar beni izlesin diye futbol

““
““

““

““““
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Babam sürekli, “Futbol 
oynayan çok insan var.
Ama birçoğu hiçbir şeyi
başaramadı. Futbol da
neymiş?” diyordu. Bunlar
bana ters gelen şeylerdi.
Babamın evinden ayrılıp
kendi başıma yaşayacağım
ve kariyerimi 
sürdürebileceğim bir yol
seçtim. 

Tema Youth takımında
şansı yakaladım ve iyi
değerlendirdim. Çünkü 
akabinde Gana Millî Takımı
ile Afrika Kupası’na gittim.
Oradan da Türkiye’de
düzenlenen 2013 FIFA 20
Yaş Altı Dünya Kupası’nda
forma giydim. 

Afrikalı büyük oyuncuların
hepsinin geçmişinde bir
fakirlik vardır. Ben de fakir
bir aileden geldim. Gana
Millî Takımı’nda oynayan o
dönemki arkadaşlarımın da
aileleri fakirdi. Hepimiz 
mücadele ettik ve U20
Dünya Kupası’nda bronz
madalyayı boynumuza 
taktık. 

Turnuvadan sonra birçok
arkadaşım Avrupa 
ülkelerine transfer oldu; 
bir tek ben kaldım. 
Sonra kendimi Adana 
Demirspor’da buldum. 
Bu benim için büyük bir
şanstı. Ne olursa olsun tek
sahip olduğum şey futbol 
oynamak ve benim de buna
sahip çıkmam gerekiyor.
Ben de işime sarıldım. 



oldu; bir tek ben kaldım. Onlarla id-
manlar sonrası hep konuşuyorduk.
Onlar da beni motive ediyordu.
Sonra kendimi birdenbire Adana
Demirspor’da buldum. Bu benim
için büyük bir şanstı. Ne olursa
olsun tek sahip olduğum şey futbol
oynamak ve benim de buna sahip
çıkmam gerekiyor. Ben de en iyi şe-
kilde sahip çıkmak istedim. Adana
Demir’e geldiğimde şanslıydım.
Çünkü beni çok iyi anlayan bir hoca
vardı. Ünal Karaman ile ilişkilerim
çok iyiydi. Yardımcı antrenörümüz
Selçuk Hoca vardı. İngilizce çeviri-

leri bana o yapıyordu. İdmanlardan
önce veya sonra Ünal Hoca beni
odasına çağırırdı. Benim neler 
yapabileceğimi söylerdi. Benden
beklentilerini anlatırdı. Takım için
neler yapacağımı anlatırdı. Ben de
idmanlardan önce ve sonra ekstra
çalışmalar yapardım. Onlar da ben-
den sahip olduğum gücün daha 
fazlasını istedikleri için beni hep
zorluyorlardı. Benden daha fazlasını
alacaklarını biliyorlardı. Adana De-
mirspor’daki atmosfer ve yardımcı
hocanın İngilizce konuşuyor olması
benim bu rakamlara çıkmamı sağ-

ladı. Şöyle bir anekdot da var. Ben
Adana Demirspor’a stoper olarak
geldim. Stoper oynuyordum. Sonra
ön libero konusunda kulüpte bir 
sıkıntı çıktı. Bu sıkıntıyı da takım
içinden çözmek istiyorlardı. Mena-
jerim yöneticilere söyledi. “Sizin ta-
kıma kazandırdığınız Attamah bu
işi lâyıkıyla yapar” diye telkinde 
bulundu. Sonra Adana Demir-
spor’un bir hazırlık maçında beni
denediler. Sahaya çıktım oynadım
ve orada kaldım. Bugün hâlâ ön 
liberoda oynuyorum. 
Geçtiğimiz yılın Haziran ayında
Medipol Başakşehir ile sözleşme
imzaladın. Transfer hikâyeni 
anlatır mısın? 
Geçen yıl Süper Lig’e yükselme
şansımızı Alanyaspor karşısında
penaltılarda kaybettik. Benim de o
dönem Adana Demirspor ile kont-
ratım bitmişti. Kulüp aramak mena-
jerimin işi. Ben de saha içinde
yaptığım işten sorumluyum.  O za-
mana kadar basında haberler çıktı.
Trabzonspor’a 5 yıllık imza attığım
yazıldı. Gençlerbirliği, Bursaspor
gibi takımların bana talip olduğu
iddia edildi. Bunlardan birisi Başak-
şehir değildi açıkçası. Ben de Ga-
na’ya gitmeden bu işi çözmek
istiyordum. Menajerim bana, “Bir-
iki hafta Türkiye’de kalman gereke-
bilir” dedi. Türkiye’de bekledim.
Gençlerbirliği’nin bir teklifi vardı.
Menajerim bir gün beni aradı ve
“Uçak biletini alıyorum, İstanbul’a
geliyorsun. Senin için İstanbul’da
çok güzel bir kulüp buldum. Kendini
evinde hissedebileceğin bir yer”
dedi. Başakşehir ile görüştüm ve
anlaştım. İlk başta kafamda yoktu
ama sonra bana en ciddi şekilde
yaklaşınca teklifi kabul ettim ve
Başakşehir’e geldim.  
Bu sezon U21 liginde bir maç forma
giydin, ardından röportaj yaptığı-
mız güne kadar 5 Süper Lig, 
7 Türkiye Kupası, 1 de Avrupa Ligi
maçında formanı terlettin. TFF 
1. Lig’den sonra Süper Lig seviyesi
seni zorluyor mu? 
Süper Lig’le TFF 1. Lig arasında çok

bolun içerisinde olan in-
sanlar bunu bilir. Böyle
turnuvalarda ön plana 
çıkarsanız peşinizden bir
çok menajer koşmaya 
başlar. Benim durumum da
böyle oldu. Birçok kişi beni
kulüplere söylemeye 
çalıştı. Benden habersiz
birçok kişi kulüplerle irti-
bata da geçti. Samsunspor
ile ilk görüşmemde de bir
yanlış anlaşılma oldu. Me-
najerler arasında bir sıkıntı
çıktı. Ben buraya kadar
geldim. Samsunspor ile
anlaşamadan geri döndüm.
Bir sene daha Gana’da oy-
namam gerekti. İkinci
sefer Samsunspor ile tek-
rar 
görüştüğümde bu sefer
verdikleri teklif bana az
geldi. Menajerim kendile-
rine daha iyi bir teklif 
vermeleri için süre tanıdı.

Onlar da bu süre içinde 
gerekli cevabı vermeyince
menajerim bir yandan
Adana Demirspor ile gö-
rüşmeye başladı. Adana
Demirspor’un da benim
oynadığım pozisyonda 
eksiği vardı. Talihim yaver
gitti. Adana Demirspor da
beni istedi. Adana Demir-
spor maceram böyle 
başladı. Ama iki kez 
Samsunspor’un kapısın-
dan döndüm. 
Adana Demirspor’da 
harika bir performans 
sergiledin. İlk sezon 40,
ikinci sezon 36 maçta
forma giydin. Gana’dan
çıkıp gelen genç bir
oyuncu için bu rakamlar
müthiş. Nasıl bu kadar
çabuk adapte oldun?  
Türkiye’deki turnuvadan
sonra birçok arkadaşım
Avrupa ülkelerine transfer

““
““

““
““
““

Adana Demirspor’a geldiğimde
şanslıydım. Çünkü beni çok iyi 
anlayan bir hoca vardı. Ünal Karaman
ile ilişkilerim çok iyiydi. Yardımcı
antrenörümüz Selçuk Hocanın 
İngilizce bilmesi de avantajdı. 
Benden sahip olduğum gücün daha 
fazlasını istedikleri için beni hep 
zorluyorlardı. 

Adana Demirspor’a stoper olarak
geldim. Sonra ön libero konusunda bir
sıkıntı çıktı. Menajerimin “Attamah
bu işi lâyıkıyla yapar” telkiniyle bir
hazırlık maçında beni denediler. 
Sahaya çıktım oynadım ve orada
kaldım. Bugün hâlâ ön liberoda
oynuyorum. 

Süper Lig’de her şey daha üst 
seviyede. Her hafta için farklı 
planlarımız var. Bunlar bize
öğretiliyor. İyice kafamıza kazınıyor. 
İdmanlarımızı buna göre 
şekillendiriyoruz. Süper Lig ile 
TFF 1. Lig arasındaki farkı belirleyen
bence bu taktiksel anlayış. 

İyi bir gözlemciyimdir. Takımımızda
çok önemli isimler var. Emre 
Belözoğlu, Adebayor, Mossoro, 
Doka, Visca gibi oyuncularla 
oynamak bir ayrıcalık. Hem oyunumu
oynamaya hem de her birinden bir
şeyler öğrenmeye çalışıyorum. 
Futbolum ancak bu şekilde gelişebilir.

Benim hayalim bir gün 
Premier Lig’de oynamak. Hangi 
oyuncuya sorarsanız sorun size bu
cevabı verecektir. Ama biliyorum ki
şu an Premier Lig’in yolu buradan
geçiyor. Başakşehir’de iyi oynamam,
üst düzey performans göstermem
gerekir ki, bir İngiliz kulübüne 
transferim gerçekleşsin.
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fark var. Süper Lig’de her şey daha
üst seviyede. Taktik çok ön plana
çıkıyor. TFF 1. Lig’de açıkçası çok
fazla taktik yok. Hakkını yemek 
istemem kimsenin. Hocalar orada
da analiz yapıyor ve önem veriyor.
Ama mesela benim burada gördü-
ğüm fark şudur. Her hafta için farklı
planlarımız var. Bunlar bize öğretili-
yor. İyice kafamıza kazınıyor. 
İdmanlarımızı buna göre şekillendi-
riyoruz. Süper Lig ile TFF 1. Lig ara-
sındaki farkı belirleyen bence bu
taktiksel anlayış. Taktiksel anlayış
Süper Lig’de çok daha fazla, TFF 
1. Lig’de ise yok denecek kadar az. 
Medipol Başakşehir tam anlamıyla
oturmuş bir takım ve şampiyonluk
yarışında rakiplerini kovalıyor. 
Takımın şu anki durumunu nasıl
değerlendiriyorsun? 
Şunu söylemeliyim öncelikle. 
Başakşehir’e geldiğim için kendimi
çok şanslı hissediyorum. Zaten 
geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada
bitiren; Avrupa kupalarına gitmeye
hak kazanmış bir takım vardı 
karşımda. Böyle bir takımın içine
geldim. Burada bir aile gibiyiz. 
Bu ailede herkes birbirini çok 

seviyor. Hem iyi futbolcu hem de
çok iyi insanlardan kurulu bir 
takımız. Hocalar da aynı şekilde.
Hepsi çok iyi insan, iyi antrenör.
Kulüp çalışanları da mükemmel.
Burada herkes çok iyi. Ciddi an-
lamda bir aile ortamımız var. 
Herkesin kendine göre hedefleri
var. Yaşamak istediği mutluluklar
var. Futbol bittikten sonra geçmişe
dönüp baktığınızda insanlara, 
“Ben bu sezon, bu takımda, bu 
kupayı kazandım, bu şampiyonluk-
ları yaşadım” diyebiliyorsunuz.
Ligin ilk yarısını birinci sırada 
bitirdik, şu an ikinci sıradayız. 
Arkadaşlarımın da benim de bir 
hayalimiz var. Bu hayali gerçeğe
dönüştürmek için elimizden geleni
yapacağız. 
Medipol Başakşehir’in çok kaliteli
bir oyuncu grubu var. Önemli 
yıldızlar var. En son Emanuel Ade-
bayor eklendi kadronuza… Yıldız
futbolculardan neler öğreniyorsun? 
Ben aslında iyi bir gözlemciyimdir.
Takımımızda çok önemli isimler
var. Bir çırpıda söylemek gerekirse
Emre Belözoğlu, Adebayor, Mossoro,
Doka, Visca gibi oyuncularla oyna-

mak bir ayrıcalık. Hem oyunumu
oynamaya çalışıyorum hem de her
birinden bir şeyler öğrenmeye çalı-
şıyorum ki futbolum gelişebilsin.
Futbolum ancak bu şekilde gelişe-
bilir. Çünkü halen genç bir oyuncu-
yum. Bu oyuncularla oynadığım için
şanslıyım. Bana ancak hatalarım
söylendiği zaman ben bunun 
üzerine koyabilirim ve daha iyi 
hale gelebilirim. Çok şanslıyım 
bu oyuncularla oynadığım için… 
Biraz da Gana Millî Takımı’ndan
bahsedelim. Şu an Dünya Kupası
Afrika Elemelerinde Mısır ve Kon-
go’nun ardından üçüncü sıradası-
nız. Bir altınızda Kongo yer alıyor.
Önünüzde dört maç daha var. Sence
2018 Dünya Kupası’nda Gana’yı 
görebilecek miyiz? 
Futbolda her şey mümkün. Her şey
bir anda değişebilir. Bulunduğumuz
pozisyonu değiştirmek bizim eli-
mizde. Dünya Kupaları tarihine
baktığımız zaman Afrika takımları
olarak kendimize bir yer bulduk.
Bence “Acaba gidebilir miyiz, olur
mu, yapabilir miyiz?” deyip enerji-
mizi buraya harcayacağımıza, 
“Evet, bu kupaya gideceğiz” 
demeliyiz ve tüm gücümüzü buna
harcamalıyız. A Millî Takım’ın geniş
kadrosuna çağrıldım ama Afrika
Kupası’na gidemedim. 
Türk Millî Takımı’nın maçlarını 
izliyor musun? Millî Takımımızı
nasıl buluyorsun? 
Bence Türk Millî Takımı çok iyi
oyunculara sahip. İyi takımlarda
oynayan futbolcular var. En son 
Avrupa Şampiyonası’nda izlemiş-
tim. Millî Takım’ın şanssızlığı oldu.
Bir üst tura çıkamaması bence
büyük şanssızlıktı. Ama iyi bir
takım ve iyi oyuncuları var. 
Her oyuncunun bir hayali vardır.
Sen de kariyerinin henüz daha çok
başındasın. Kendini nerelerde gör-
mek istiyorsun? Hangi ligler ya da
takımlarda forma giymek istersin? 
Benim hayalim bir gün Premier
Lig’de oynamak. Hangi oyuncuya
sorarsanız sorun size bu cevabı 
verecektir. Ama biliyorum ki şu an

Premier Lig’in yolu buradan geçiyor.
Başakşehir’de iyi oynamam, üst
düzey performans göstermem 
gerekir ki, bir İngiliz kulübüne
transferim gerçekleşsin. Benim 
önceliğim Başakşehir. Buradaki 
hedefleri gerçekleştirmem gerekir
ki ileride bir Premier Lig kulübüne
gidebileyim.
Orta sahada forma giyiyorsun. 
Pozisyonunda örnek aldığın 
oyuncular kimler? 
Leicester City’de forma giyen Ganalı
Daniel Amartey’i kendime örnek
alıyorum. Çünkü baktığınız zaman
ben joker pozisyonunda oynayan
bir futbolcuyum. İhtiyaç duyulan
pozisyonlarda forma giyebiliyorum.
Daniel Amartey de ön liberoda 
oynayabiliyor, stoperde oynayabili-
yor, sağ bekte forma giyebiliyor, 

takımın nerede ihtiyacı varsa orada
oluyor. Ben de kendime onu örnek
alıyorum. 
Abdullah Avcı çok deneyimli bir
teknik adam. Kendisiyle nasıl bir
ilişkin var? 
Çok iyi bir ilişkimiz var. Baba-oğul
gibiyiz diyebilirim. Sadece bana
değil, herkese karşı yaklaşımı 
böyle hocanın. Öyle bir ilişkimiz var.
Benim transferimi isteyen de 
kendisiydi zaten. 
İstanbul’da nasıl bir sosyal hayatın
var? Boş zamanlarında neler 
yapıyorsun? Hobilerin neler? 
Adana’dan sonra hayatımda deği-
şen çok fazla bir şey olmadı. Çünkü
ben evcimen bir insanım. Evden 
tesise, tesisten eve gidiyorum. 
O yüzden değişen tek şey şehir
oldu. Yaşam tarzımda çok bir şey

değişmedi. Şöyle bir gerçek var.
Adana’da dışarı çıktığınız zaman
sizi kesinlikle rahat bırakmıyorlar.
Adana’da yaşayan taraftarlar ta-
kımlarını ve şehirlerini çok seviyor.
Yarım saatliğine bile dışarı çıksanız,
en az iki saat kalabiliyorsunuz.
Çünkü önünüzü kesiyorlar, herkes
konuşuyor ve bir şey söylüyor. 
İstanbul’da rahat rahat yürüyebili-
yorum ama Adana’da asla böyle
rahat yürüyemiyorum. 
Peki, o zaman şalgam ve kebap 
diyelim… Bize ne söylersin?
Hem kebabı hem şalgamı çok 
seviyorum. Takım arkadaşlarımla
sürekli dışarı çıkar ve kebap yer,
şalgam içeriz. Adana’da bir arkada-
şım daha var, o da beni sürekli
kebap yemeye götürürdü. 
Süper Lig’deki ilk golünü daha önce
formasını giydiğin şehrin bir başka
takımı olan Adanaspor’a attın.
Neler hissettin? 
Benim için çok mutluluk verici bir
andı. Çok mutlu oldum o golü atınca.
Çünkü daha önce oynadığım bir
stattı. Biliyorsunuz Adanaspor ile
Adana Demirspor derbisi çok özel-
dir. Üst düzeyde oynanan bir maçtır.
İki takımın taraftarı da çok ateşlidir.
Özellikle Adana Demirspor’da oy-
narken Adanaspor ile oynadığımız
bir maçta bir asist yapmıştım; golü
ben atmamıştım. Ama bu sefer golü
ben attım. Adana Demirspor’un
ezeli rakibine golü Adana’da atmak
benim için çok keyifliydi. Bununla
ilgili Demirspor taraftarlarından
çok mesaj aldım. Ben de çok mutlu
oldum. Adana’da yolda yürürken
sokakta hem Demirspor hem Ada-
naspor taraftarına rastlıyorsunuz.
Bir yandan Demirspor taraftarı
diyor ki; “Bir yere gitme, bizimle
kal…” Diğer yandan Adanaspor 
taraftarı da, “Onları bırak bize gel”
diyor. Ama ne olursa olsun Ada-
na’da yaşarken bir takımdan rakibe
gitmek çok hoş karşılanmıyor. 
Bu mesela Tiago’nun başına geldi.
Adanaspor’dan Adana Demirspor’a
gitti. Çok keyifli zamanlar yaşadı-
ğını düşünmüyorum.  
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Soares’e çarpan top ağlarla buluştu
ve Beşiktaş 1-0 öne geçmeyi 
başardı. Ancak golden sadece iki
dakika sonra bu kez Beşiktaşlı
oyuncular savunmada hata yaptı ve
Barda skoru 1-1’de eşitledi. 
Maçın ikinci yarısı ise tamamen 
Beşiktaş’ın üstünlüğü ile geçildi.
Özellikle 45 ve 55’inci dakikalar
arası siyah-beyazlılar rakip kaleye
yıktığı oyun sonucu birçok pozis-
yon buldu. İki top direkten döner-
ken, Cenk Tosun’un attığı bir gol de
elle oynama gerekçesiyle geçersiz
sayıldı. 59’uncu dakikada ise Beşik-
taş’ın ikinci golü geldi. Yine siyah-
beyazlıların rakip sahaya yerleştiği
bir anda Necip Uysal, sol çizgide 
hareketlenen Dusko Tosic’e topu
gönderdi. Tosic’in de ceza sahasına
yaptığı ortada Cenk Tosun topu
önce göğsüyle kontrol etti, daha
sonra dönerek yaptığı vuruşla 
takımını 2-1 öne geçirmeyi başardı.
Bu golden sonra Beşiktaşlı futbol-
cular oyunu yavaşlatmaya çalıştı.
Kaptırılan iki topta da yaşanan teh-
likeli atakta kaleci Fabri, tehlikenin
gole dönüşmesini engellemeyi ba-
şardı. Tam maç bu skorla bitecek
derken bu kez sahneye Beşiktaş’ın
tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchin-
son çıktı. Ryan Babel,  kendi saha-
sında kaptığı topu Necip Uysal’la
buluşturdu. Necip de son çizgide
boşta olan Talisca ile... Brezilyalı fut-
bolcu aldığı topla ceza sahasına
kadar hızla ilerledi ve arka direkte
boşta olan Atiba Hutchinson’a yer-

den çıkardı. Atiba da maçın 3-1’lik
skorunu tayin etti. 
Kendi evindeki ikinci maça, deplas-
manda elde edilen skorun rahatlı-
ğıyla çıkan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş
kadroda değişikliğe gitti. Özellikle o
hafta sonu ligde oynanacak Galata-
saray derbisini de düşünerek, ilk
maçta oynattığı as oyuncularını
dinlendirmeyi tercih eden tecrübeli
teknik adam, forvette bu sezonun
en golcü oyuncularından Cenk To-
sun’un yerine Vincent Aboubakar’ı
sahaya sürdü. Kamerunlu futbolcu
da hocasını mahcup etmedi. Maça
baskılı başlayan siyah-beyazlılar,
17’nci dakikada Vincent Abouba-
kar’la golü bulmayı başardı. Orta
sahada kazanılan topla hızlı çıkan
siyah-beyazlı futbolcular ceza 
sahası içinde Ryan Babel’i topla 
buluşturdu. Babel penaltı noktasına
yerden çıkardı fakat top defanstan
döndü. Dönen top da Aboubakar’ın
önüne düştü. Gelişine düzgün ve
sert bir vuruş çıkaran Kamerunlu
futbolcu skoru 1-0 yaptı. Daha

sonra orta alan mücadelesi şeklinde
geçen maçta çok fazla pozisyon 
yaşanmadı. İkinci yarının ortalarına
kadar İsrail temsilcisi, oyuna ağırlı-
ğını koymayı başardı ve 63’üncü
dakikada da golü buldu. Skor 1-1
iken Beşiktaş Teknik Direktörü
Şenol Güneş oyuna müdahalede
bulundu ve yaptığı değişikliklerle
sahadaki üstünlüğü tekrar kazan-
maya çalıştı. Aboubakar’ın yerine
giren Cenk Tosun da 87’nci daki-
kada sol tarafta aldığı topla ceza sa-
hası önüne kadar ilerledi ve şutunu
attı. Kalecinin hatasıyla top filelerle
buluştu. Durum 2-1 oldu ve maç da
bu skorla sona erdi. Kuralar çekildi-
ğinde sıkı bir rakiple eşleşen Beşik-
taş, iyi oyun ve toplamda elde ettiği
5-2’lik skorla UEFA Avrupa Ligi’nde
son 16 takım arasına kalmayı ba-
şardı. Beşiktaş’ın üçüncü turdaki
rakibi ise Yunanistan’dan Olympia-
kos oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 
9 Mart’ta deplasmanda oynarken,
16 Mart’ta da Vodafone Arena’da 
rövanş maçına çıkacak. 

Şampiyonlar Ligi’ne son maçta al-
dığı şok yenilgi sonrası grup aşa-
masında veda eden Beşiktaş, UEFA
Avrupa Ligi’nde yoluna İsrail tem-
silcisi Hapoel Be’er Sheva’yı eleye-
rek devam etti. Grup aşamasında
rakipleri olan Southampton ve
Inter’i geride bırakarak son 32 
turuna kalan İsrailliler, pek kolay
lokma olmadıklarını Avrupa arena-
sına göstermişti. Ancak siyah-be-

yazlılar, deplasmanda oynanan ilk
maçta işi sıkı tutarak turun kapısını
İsrail’de aralamayı başardı.
Turner Stadium’da oynanan turun
ilk ayağına ev sahibi Hapoel Be’er
Shevalı oyuncular hızlı başladı. Orta
sahada kaptıkları toplarla hızlı ve
kalabalık hücum eden İsrailliler,
Beşiktaş kalesinde tehlike yarat-
mayı da başardı ancak siyah-be-
yazlılar bu tehlikeleri savuşturmayı

bildi. Maçın 15’inci dakikasından
sonra ise Beşiktaş sahaya ağırlığını
koymaya başladı ve oyunun tüm
kontrolünü eline aldı. Maçın 41’inci
dakikasında da beklenen ve iste-
nen gol geldi. Sağ kanatta topla bu-
luşan Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı
Quaresma, hiç bekletmeden ceza
sahasına ortaladı. Ön direğe hare-
ketlenen Cenk topu ıskaladı ancak
onu savunmaya çalışan William
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UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde, temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Osmanlıspor son 32 turunda elenirken,
Beşiktaş, İsrailli rakibi Hapoel Be’er Sheva’yı saf dışı bırakarak yoluna devam etmeyi başardı.

Son 16 takım arasına adını yazdıran Kara Kartal’ın üçüncü turdaki rakibi ise 
Osmanlıspor’u eleyen Yunan temsilcisi Olympiakos.

Beşiktaş yola devam 
Mustafa Koç

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Olympiakos (Yunanistan)-Beşiktaş (Türkiye)

Celta (İspanya)-Krasnodar (Rusya) 
APOEL (Kıbrıs RK)-Anderlecht (Belçika) 

Schalke (Almanya)-M’gladbach (Almanya) 
Lyon (Fransa)-Roma (İtalya) 

Rostov (Rusya)-Manchester United (İngiltere) 
Gent (Belçika)-Genk (Belçika) 

Kopenhag (Danimarka)-Ajax (Hollanda)

Beşiktaş-Hapoel Be’er Sheeva: 5-2 (3-1, 2-1)
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Fenerbahçe’de sezon çalkantılarla
gitmeye devam ediyor. Sezon ba-
şında Şampiyonlar Ligi ön eleme-
sinde Monaco’ya elendikten sonra
teknik direktör değişikliğine gidil-
miş ve takımın başına Dick Advo-
caat getirilmişti. Hollandalı teknik
adam yönetimindeki sarı-lacivert-
liler ilk başlarda bocalasa da daha
sonra hem Süper Lig’de hem de
UEFA Avrupa Ligi’nde iyi işler ba-
şarmıştı. Özellikle ligde üst sıralara
tırmanan takım tekrar şampiyon-
luk mücadelesi vermeye başlamış
ve Avrupa Ligi’nde ise grupta işler
kötü giderken son maçlar sonunda
Manchester United’ın önünde 
grubunu lider tamamlamıştı. İkinci
turda da rakip Rusya temsilcisi
Krasnodar’dı. 
Sezonun ilk yarısında hem perfor-
mansı hem de disiplinsiz tavırları
nedeniyle teknik direktör Dick 
Advocaat tarafından kadro dışı 
bırakılan Emanuel Emenike, 
sezonun ikinci yarısında affedildi 
ve Rusya’da oynanan ilk maçta
Hollandalı teknik adam tarafından
sahaya sürüldü. Robin van Per-
sie’nin fiziksel olarak hazır olmayışı,
Fernandao’nun ise taktiksel olarak
kenarda tutulması Emenike’ye tek-
rar forma şansı getirdi. Ancak maç
istendiği gibi gitmedi. Kendi saha-
sında oyunu kabullenerek, kazanı-
lan toplarla hızlı çıkma amacında
olan Fenerbahçe, maçın ilk bölü-
münde kalesinde ciddi tehlikeler
yaşamaya başladı. Dördüncü daki-
kada da Krasnodar’ın golü geldi. Sağ
kanatta Moussa Sow ve Hasan Ali
Kaldırım’ın rakibi karşılamakta geç
kalması, takımları adına pahalıya
mal oldu. Sağdan gelen ortada 
Claesson, kafa vuruşuyla takımını
1-0 öne geçirmeyi başardı. Ancak
golden sonra da oyun hiç değiş-
medi. Topu rakibine bırakan Fener-
bahçe, kazandığı toplarla rakip
kaleye hızlı ataklar yapmaya çalıştı
ancak bunda başarılı olamadı. Özel-
likle Emenike’nin sahada neredeyse

yokları oynaması, hücumların ol-
gunlaşmasını engelleyen en önemli
etkendi. İkinci yarının başlarında
sarı-lacivertli futbolcular oyuna
ağırlıklarını koymayı başardı ancak
tehlikeli atak üretmede eksik 
kalınca, skoru değiştirecek gol bir
türlü gelmedi. 70’inci dakikadan
sonra da Krasnodar tekrar tehlikeli
ataklar bulmaya başladı. Ancak bu
pozisyonlarda Volkan kalesinde gol
izni vermedi ve maç 1-0 Rus temsil-
cisinin üstünlüğü ile tamamlandı.
Kadıköy’deki ikinci maçta sarı-laci-
vertliler ilk maçtaki skoru telafi
etmek ve turu geçmek için sahaya
çıktı. Maç da tam bu şekilde başladı.
Fenerbahçe’nin baskısıyla başlayan
maçta ilk önce İsmail Köybaşı, daha
sonra ise Moussa Sow rakip kaleyi
uzaktan yokladı ancak kaleci 
Stanislav Kritsyuk, kalesini gole
kapattı. Daha sonra ise Fenerbah-
çeli Skrtel’in yaptığı hata pahalıya
mal oldu. Tecrübeli futbolcunun de-

fanstan çıkarken yaptığı hatalı pas,
kalesine gol olarak geri döndü ve
Smolov’un attığı golle Krasnodar 
1–0 öne geçti. Golden sonra Fener-
bahçe Sow ve van Persie ile 
beraberliğe yaklaştı ancak bu 
pozisyonlardan sonuç çıkmadı.
Ancak 41’inci dakikada orta saha-
nın solundan kazanılan serbest 
vuruşta beklenen gol geldi. Lens’in
kullandığı serbest vuruşta Josef de
Souza golü buldu ve skor 1-1 oldu.
İkinci yarıda ise değişen pek bir şey
olmadı. Kazandığı toplarla hızlı
ataklar geliştirmeye çalışan Kras-
nodar, Fenerbahçe kalesinde sol
beki Cristian Ramirez ile tehlikeli
bir atak üretebildi. Fenerbahçe ise
Alper ve İsmail Köybaşı ile rakip 
kaleyi yokladı ancak iki takım da
gol pozisyonu üretmekte zorlandı
ve maç 1-1 sona erdi. Rus temsilcisi
Kadıköy’den istediğini almıştı. 
Fenerbahçe içinse Avrupa macerası
bu sezonluk sona ermiş oldu.

Fenerbahçe-Krasnodar: 1-2 (0-1, 1-1)
Tarihinde ilk kez Avrupa kupala-
rında mücadele eden Osmanlıspor,
büyük bir başarı elde ederek, 
Avrupa Ligi’nde grup aşamasını 
Villarreal’in önünde lider olarak 
tamamlamış ve ikinci tura yüksel-
mişti. Mustafa Reşit Akçay yöneti-
minde hem ligde hem de ilk kez yer
aldığı UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı
işler çıkaran Ankara temsilcisi,
Olmpiakos’u çektiği kura ile de
üçüncü tur için umut vermişti.
Pire’de oynanan eşleşmenin ilk
ayağı tam da Osmanlıspor’un 
istediği gibi geçti. Maçın ilk yarı-
sında rakip kalede pozisyon arayan
temsilcimiz, Vršajevic ve Delarge ile
bu fırsatları değerlendiremedi.
Olympiakos’un ataklarında da 
kaleci Karcemarskas, başarılı 
kurtarışlarıyla takımını ayakta 
tutmayı başardı. Özellikle ilk yarının
sonlarında defansın yaptığı hata
sonucu yay üzerinde topla bulaşan
eski Trabzonsporlu Oscar Cardo-
zo’nun şutunda yaptığı kurtarış
maçın en önemli anlarından biriydi.
İkinci yarıda Yunan temsilcisi 
ataklarını sıklaştırma gayretindeydi
ancak Karcemarskas, kalesinde
sağlam durmaya devam etti.
73’üncü dakikada ise Olympiakoslu
defans oyuncusu Bruno Viana, 
kullanılan köşe vuruşu sonra topu
uzaklaştırmaya çalışan Osmanlıs-
porlu Procházka’ya yaptığı hareket
sonrası kırmızı kart gördü ve 
takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakika-
dan sonra Osmanlıspor rahatladı
ancak pozisyon üretmekte de 
zorlandı ve maç da 0-0 sona erdi.
Elde edilen golsüz beraberlik ikinci
maç öncesi tur adına büyük umut
sağlanmasına neden oldu. Özellikle
Yunan temsilcisinde defansın
önemli oyuncularından Bruno 
Viana’nın kart cezası nedeniyle 
oynayamayacak olması da önemli
bir avantaj olarak öne çıkıyordu.
Ancak maç beklendiği gibi geçmedi.
Maça hızlı başlayan taraf Osmanlı-
spor’du. Altıncı dakikada kullanılan

kornerde top az farkla dışarıya çıktı.
Hemen ardından bu kez Webo çok
önemli bir pozisyonu gole çevire-
medi. Soldan Bifouma’nın yaptığı
ortada Webo, ön direkte topuğu
ile harika bir vuruş yaptı ancak
top, az farkla dışarıya çıktı. Daha
sonra yine Bifouma ve Webo ile
net pozisyonlardan yararlanama-
yan Osmanlıspor, devreyi 0-0’lık
skorla tamamladı. İkinci yarı ise
büyük bir şokla başladı. Daha ya-
rının hemen başında kazanılan
köşe vuruşundan Yunan temsil-
cisi Ansarifardile ile golü buldu. Bu

dakikadan sonra Regattin ile
Olympiakos kalesini yoklayan
Osmanlıspor, daha sonra da
oyundan düştü ve kontrolü Yunan
temsilcisinin eline bıraktı. 70’inci
dakikada Elyounoussi, bitime dört
dakika kala da tekrar Ansarifar-
dile sahneye çıktı ve skoru 3-0’a
getirdi. Maç da bu skorla sona
erdi. Tarihinde ilk kez Avrupa ku-
palarında mücadele etme hakkı
kazanan Osmanlıspor, bu mace-
rada son 32 turuna kadar ilerle-
meyi başarmış oldu ve bu sezonluk
yoluna burada nokta koydu.

Osmanlıspor-Olympiakos: 0-3 (0-0, 0-3)
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UEFA Avrupa Ligi ikinci turunun
en gollü eşleşmelerinden Bilbao-
APOEL eşleşmesi, çok çekişmeli
maçlara sahne oldu. APOEL grup
aşamasını Olympiakos’un
önünde 12 puanla lider tamamla-
yarak son 32’ye kalmış, Athletic
Bilbao da 10 puanla grubunu
Genk’in ardından ikinci sırada ta-
mamlayarak APOEL’in karşısına
çıkmıştı. Önceki sezonlarda Şam-
piyonlar Ligi’nde de adından söz
ettirecek performanslar sergile-
miş olan APOEL, özellikle evinde
çok tehlikeli bir takım olduğunu
bu eşleşme sonunda da bir kez
daha gösterdi. İspanya’da oynan
ilk maç Bilbao’nun 3-2 üstünlüğü
ile sonuçlanmış ancak APOEL
son ana kadar mücadeleyi bırak-
mayarak takdir toplamıştı. Efrem
ile 36’da öne geçen APOEL,
hemen ardından 38’de Merkis ile
kendi kalesine topu gönderdi ve
ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda

ise Bilbao’nun tecrübeli golcüsü
Aduriz ve William skoru 3-1’e ge-
tirdi. Ancak son dakikada APOEL,
Gianniotas’in golüyle maçı 3-2 ta-
mamlamayı başardı. Yenilen üç
gole rağmen deplasmanda attığı
iki gollük avantajı elinde bulundu-
ran APOEL, rövanşta Bilbao’yu
sahadan sildi. Gol ise ikinci yarı-
nın hemen başında geldi. Soldan
yapılan ortaya, ön direkte çok şık
bir vuruş yapan Sotiriou takımını
46’ıncı dakikada 1-0 öne geçirdi.
54’te ise Gianniotas’ın ceza sahası
içinde düşürülmesiyle penaltı ka-
zanan Rum temsilcisi, yine Gian-
niotas’ın kullandığı penaltı
vuruşuyla golü buldu ve skoru 
2-0 yaptı. 65’inci dakikada 
Sotiriou’nun kırmızı kart görme-
siyle 10 kişi kalan APOEL, oyunu
yavaşlatmayı da bildi ve maç bu
skorla sona erdi. APOEL son 16
turunda Belçika’dan Anderlecht
ile eşleşti. 

İkinci turun en kısır maçlarına
tanık olan eşleşmede, Hollanda
temsilcisi Ajax gülen taraf oldu. 
Polonya’daki ilk maçın 8’inci daki-
kada Ajax kaptanı Klaassen’in vu-
ruşunda, Legia kalecisi Malarz,
topu çizgiyi geçtikten sonra tut-

masına rağmen hakem golü ver-
medi. İkinci yarıda da Legia’nın iki
hızlı hücumunu kesen Ajax’lı de-
fans oyuncusu Tete iki sarı kartta
kırmızı kart görerek oyundan
atıldı. Legia, neredeyse hiç pozis-
yon bulamadan maçı tamamlar-

ken, Ajax ise kaleci Malarz’ı geç-
meyi başaramadı. Amsterdam
Arena’daki rövanş Ajax’ın yıldızı
Ziyech’in direkten dönen topuyla
başladı. Golsüz geçen ilk yarının
ardından, ikinci yarıya Ajax yine
baskılı başladı ve golü de hemen
buldu. 48’inci dakikada paslarla
ceza sahasına giren Ajaxlı futbol-
cular, Viergever ile golü buldular.
Golden sonra Hollanda temsilcisi
ataklarını sıklaştırdı ancak bul-
duğu tehlikeli pozisyonları gole 
çeviremedi. Legia ise tüm eşleşme
boyunca olduğu gibi tehlikeli po-
zisyon üretmekte hayli zorlandı ve
maç 1-0 Ajax’ın üstünlüğü ile sona
erdi. Hollanda temsilcisi Şampi-
yonlar Ligi’nden gelen rakibini
UEFA Avrupa Ligi’nin dışına atarak,
yoluna son 16 turunda devam etme
başarısı gösterdi. Ajax’ın üçüncü
turdaki rakibi ise Danimarka tem-
silcisi Kopenhag oldu.

Apoel-Athletic Bilbao: 4-3 (2-3, 2-0)

Ajax-Legia Varşova: 1-0 (0-0, 1-0)

Son zamanların en dra-
matik sonlu eşleşmele-
rinden birinde, Ander-
lecht,  Zenit’i  son da-
kika golüyle eledi. 
Belçika’daki ilk maçı
Anderlecht ilk yarıda
kopar- mayı başardı.
Genç forvet oyuncusu
Acheampong’un 5 ve
31’inci dakikalarda at-
tığı gollerle öne geçen
Belçikalılar, kalelerini
de gole kapatmayı bildi
ve evlerinde elde 
ettikleri 2-0’lık avan-
tajla Rusya’nın yolunu
tuttu. Shakhtar Do-
netsk’te elde ettiği ba-
şarılarla bir döneme
damga vuran Mircea
Lucescu’yu sezon başı
göreve getiren Zenit,
aslında kolay lokma ol-
madığını da bu maçta

göstermek istiyordu.
Maç da tam bu şekilde
başladı ve devam etti.
Brezilyalı orta saha
oyuncusu Giuliano, 24
ve 78,  Dzyuba ise 72’de
attıkları gollerle skoru
3-0 yaptı ve turun ka-
pısını araladı. Ancak
Anderlecht de vaz geç-
miş değildi. 90’ıncı da-
kikada Kiese Thelin,
attığı şok golle Zenitli
taraftarların hayallerini
yıktı ve skoru 3-1 ya-
parak deplasman golü
avantajını takımına ge-
tirdi. Maç bu skorla
sona erdi. Zenit’in elde
ettiği 3-1’lik galibiyete
rağmen sevinen taraf
Anderlecht oldu. Bel-
çika temsilcisinin
üçüncü turdaki rakibi
ise Apoel. 

Geçtiğimiz sezonun Romanya
şampiyonu Astra, bu sezon Av-
rupa Ligi grup aşamasında E Gru-
bu’nu lider Roma’nın ardından 
8 puanla ikinci sırada bitirmişti.
Genk ise Athletic Bilbao’nun
önünde 12 puanla grup liderliğini
elde etmişti. İki takımın eşleşme-
sinde ise gülen taraf Belçika tem-

silcisi Genk oldu. Romanya’da oy-
nanan ilk maç, karşılıklı gollere
sahne oldu, bir o kadar da çekiş-
meli geçti ve Astra beraberliği son
saniyelerde kopardı. Maça hızlı
başlayan Genk, 25’inci dakikada
Castagne’nin golüyle 1-0 öne
geçti. Ancak Astra devre bitme-
den skoru 1-1 yapmayı başardı.

Budescu, 43’üncü dakikada ta-
kımı adına beraberlik golünü kay-
detti. İkinci yarıda da iyi oyununu
devam ettiren Genk ancak devre-
nin sonlarına doğru golü bulabildi.
83’üncü dakikada genç forvet
Trossard durumu 2-1 yapmayı
başardı. Tam maç böyle bitecek
derken sahneye Seto çıktı. 90’ıncı
dakikada skoru 2-2’ye getiren
oyuncu, Astra adına da beraber-
liği koparmış oldu. Ancak her şeye
rağmen Belçika temsilcisi Genk,
deplasmandan iki gollük bir avan-
tajla ayrılmıştı. Belçika’daki rö-
vanş ilk maç kadar gollü geçmedi
ancak Genk istediği sonucu al-
mayı başardı. 67’nci dakikada 
Pozuelo ile golü bulan Belçikalılar,
maçı da bu şekilde tamamlamayı
başardı ve UEFA Avrupa Ligi’nde
son 16 takım arasına kaldı.
Genk’in üçüncü turdaki rakibi ise
yine Belçika’dan Gent oldu.

Zenit-Anderlecht: 3-3 (0-2, 3-1)

Genk-Astra Giurgiu: 3-2 (2-2, 1-0)
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Grup aşamasında temsilcimiz 
Fenerbahçe ile aynı grupta olan
Manchester United, 12 puanla
grubu Fenerbahçe’nin ardından
ikinci sırada tamamlamıştı. Fransa
temsilcisi Saint-Etienne ise C Gru-
bu’nu Anderlecht’in önünde 12 pu-
anla lider bitirmişti. Harika
maçlara sahne olması beklenen
eşleşmeye Zlatan Ibrahimovic
damga vurdu. Old Trafford’da
oynan ilk maçta İsveçli futbolcu
hat-trick yapmayı başardı ve
turun kapısını erkenden aralayan
isim oldu. İbrahimovic’in 15, 75 ve
88’inci dakikalarda attığı gollerle
maçı 3-0 kazanmayı başaran 
İngilizler, rövanşa da bu skorun r
ahatlığıyla çıktı. İkinci maç aynı
zamanda Pogba kardeşlerin de 
kavuşmasına sahne oldu. Manc-
hester United’lı Poul Pogba ve
Saint-Etienne’de oynayan kardeşi
Florentin Pogba, maçta karşılıklı
oynadı ve ilginç sahneler yaşan-

masına neden oldu. Maç ise Hen-
rick Mkhitaryan’ın 17’inci dakikada
attığı golle 1-0 sona erdi ve İngiliz
temsilcisi Manchester United ra-

kibi iki rahat maçın ardından ele-
yerek bir üst tura adını yazdırdı.
ManU’nun üçüncü turdaki rakibi
ise Rusya temsilcisi Rostov oldu. 

UEFA Avrupa Ligi’nin iddialı iki
takımını bir araya getiren eş-
leşmede gülen taraf İtalyan
temsilcisi Roma oldu. Villar-
real, grubunu Osmanlıspor’un
ardından dokuz puanla ikinci
bitirmişti. Roma ise E Gru-
bu’nu Astra’nın önünde 12 pu-
anla lider tamamlamıştı. İki
takım ilk maç için İspanya’da
karşı karşıya geldi ve Edin
Dzeko, tıpkı İbrahimovic gibi
geceye damgasını vurmayı
başardı. Maç boyunca Villar-
real’in ataklarını ustalıkla
kesmeye başaran Romalı 
futbolcular, buldukları her 
fırsatta da rakip kaleye hücum
etti ve sonunda gecenin en
farklı skorlarından biri ortaya
çıktı. İlk yarıyı Emerson’un
32’inci dakikada attığı golle
1-0 önde kapatan İtalyanlar

ikinci yarıda ise Dzeko ile

farka koştu. 65, 79 ve 86’ncı
dakikalarda attığı üç golle ta-
kımı adına skoru 4-0’a taşıyan
Dzeko, turun da kapısını so-
nuna kadar aralamış oldu.
İkinci maç ise hiç beklendiği
gibi geçmedi. İlk maçtaki sko-
run verdiği rahatlıkla kadroda
büyük bir rotasyon yapan İtal-
yan teknik adam Spaletti,
yedek ağırlıklı bir kadroyla
Villarreal’in karşısına çıktı. İlk
maça oranla daha kısır bir
mücadeleye sahne olan maçta
İspanyollar 15’inci dakikada
Borre ile öne geçmeyi başardı.
Ancak başka gol olmayınca
maç bu şekilde sona erdi ve
Roma UEFA Avrupa Ligin’de
Villarreal’i saf dışı bırakarak
son 16 takım arasına kalmayı
başardı. İtalyanların bir son-
raki turdaki rakibi ise Fransa
temsilci Lyon oldu. 

Manchester United - Saint-Etienne 4-0 (3-0, 1-0)

Roma-Villarreal: 4-1 (4-0, 0-1)

Şampiyonlar Ligi’nden, UEFA Av-
rupa Ligi’ne gelen takımlardan biri
olan Ludogorets, Devler Ligi’ndeki
grubunu Basel’in önünde üç puanla
üçüncü sırada tamamlamayı başar-
mıştı. Arsenal ve Paris Saint-Ger-
main’in de bulunduğu grupta
üçüncü olmayı başaran Bulgaristan
temsilcisi, üçüncü olarak Avrupa 
Ligi’ne kalan takımların arasında
performans olarak en kötüsüydü.
Kopenhag da tıpkı rakibi gibi 
Şampiyonlar Ligi’nden gelen takım-
lardandı. G Grubu’nu dokuz puanla
üçüncü bitirmeyi başaran Dani-
marka temsilcisi, Club Brugge’ü ge-
ride bırakmayı başardı. Elde ettiği
dokuz puanla da Devler Ligi’nden
gelen takımlar arasından perfor-
mans olarak en iyi takım olmayı ba-
şardı. İki takımın eşleşmesi ise ikinci
turdaki en kısır eşleşmelerden biri
olarak kayda geçti. Bulgaristan’da
oynanan ilk maça Kopenhag hızlı
başladı ve maçın hemen başında

öne geçmeyi bildi. İkinci dakikada
Ludogorets’li Anicet’in kendi kale-
sine attığı golle deplasmanda 1-0
öne geçen Danimarkalılar, Tou-
touh’un attığı golle ikinci yarı skoru
2-0’a taşıdı. 81’inci dakikada da Lu-
dogorets adına Keșerü skoru 2-1’e
getiren golü attı ve maç bu skorla
sona erdi. Böylece Kopenhag, evin-
deki rövanş öncesi önemli bir avan-

taj yakalamış oldu. Parken Stadyu-
mu’nda oynanan ikinci maç ise baş-
ladığı gibi bitti. Deplasmanda attığı
iki gollük avantajı elinde bulunduran
Kopenhag, maçı riske etmeyerek bu
şekilde bitmesine razı oldu ve UEFA
Avrupa Ligi’nde bir üst tura adını
yazdırdı. Danimarka temsilcisinin
üçüncü turdaki rakibi ise Hollanda
temsilci Ajax oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde en ilginç sona
sahne olan eşleşme Celta Vigo ve
Shaktar Donetsk arasında yaşandı.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar, 
H Grubu’nu Gent’in önünde altıda
altı yaparak 18 puanla bitirmişti.
Celta Vigo ise G Grubu’nu Ajax’ın ar-

dından 8 puanla ikinci tamamladı.
Eşleşmenin ilk ayağı İspanya’da 
oynandı ve 27’nci dakikada 
Leschuk’un attığı golle maçı 1-0
Ukrayna temsilcisi kazandı ancak
dananın kuyruğu Ukrayna’da oy-
nanan maçta koptu. Kharkiv’de

oynan maç son dakikaya kadar 
0-0’la geçildi, ancak 90+1’de Celta
Vigo penaltı kazandı. Kazanılan
penaltıyı da Aspas gole çevirdi ve
maçın normal süresi İspanyolların
1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Shakhtarlı futbolcular neredeyse
turu kutlamaya hazırlanırken son
dakikada büyük bir şokla karşılaştı.
Uzatma bölümünde ise bir başka
şok yaşandı ve 108’inci dakikada
Cabral skoru 2-0 yapan golü attı.
Tüm çabalarına rağmen Shakhtarlı
futbolcular maçı çeviremedi ve
karşılaşma 2-0 Celta Vigo’nun üs-
tünlüğüyle sona erdi. Deplasmanda
elde ettiği bu şok galibiyetle İs-
panya temsilcisi bir üst tura yükse-
lerek adını son 16 takımın arasına
yazdırmayı başardı. Celta Vigo’nun
bir sonraki turdaki rakibi ise 
temsilcimiz Fenerbahçe’yi kupanın
dışına iten Rusya temsilcisi 
Krasnodar oldu.

Kopenhag-Ludogorets Razgrad: 2-1 (0-0, 2-1)

Celta Vigo - Shakhtar Donetsk 2-1 (0-1, 2-0)
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İkinci turun en beklenmedik so-
nuçlarından birini de Tottenham’ı
eleyen Belçika temsilcisi Gent elde
etti. İngilizler, Şampiyonlar Ligi’nde
Monaco ve Bayer Leverkusen’in
ardından grubunu üçüncü sırada
tamamlayarak UEFA Avrupa Li-
gi’ne gelmişti. Gent ise Avrupa
Ligi’nde grubunu Shakhtar Do-
netsk’in ardından sekiz puanla
ikinci bitirerek bir üst tura adını
yazdırmıştı. Belçika’da oynanan 
ilk maçtan, tecrübeli forvet Per-
bet’nin attığı golle 1-0 galip ayrılan
Belçikalılar, ikinci maçta da Tot-
tenham’ı şaşırtmayı başardı. İngiliz
takımlarının Avrupa Ligi maçla-
rına yedek kadro ile çıktıklarını
daha önce çok görmüştük ancak
teknik direktör Pochettino, iki
maça da as oyuncuları ile çıkmayı
tercih etmişti. Maça da hızlı başla-
dılar ve Danimarkalı futbolcuları
Christian Eriksen’in 10’uncu daki-
kada attığı golle 1-0 öne geçtiler.

Ancak yıldız oyuncu Harry Ka-
ne’nin kendi ağlarına gönderdiği
golle skor 1-1 oldu. Wanyama 61’de
skoru 2-1 yapsa da son sözü yine
Belçikalıların tecrübeli forveti Par-
bet söyledi ve 82’inci dakika skoru

2-2’ye getiren golü attı. Böylelikle
Gent, İngiliz temsilcisi Tottenham’ı
UEFA Avrupa Ligi’nin dışına itmiş
oldu. Belçika temsilcisinin üçüncü
turdaki rakibi ise yine Belçikalı
Genk oldu.

UEFA Avrupa Ligi’ne Dev-
ler Ligi’nden gelen Ros-
tov, grubunu Atletico
Madrid ve Bayern Mü-
nih’in ardından üçüncü
sırada tamamlamayı 
başarmıştı. PSV Eindho-
ven’ın üstünde grubunu
beş puanla tamamlayan
Rus temsilcisi, Sparta
Prag’ı rahat bir şekilde
geçmeyi bildi. Sparta Prag
ise UEFA Avrupa Ligi’nde
grubunu Hapoel Be’er
Sheva’nın önünde 12 pu-
anla lider tamamlamıştı.
İki takımın eşleşmesinde
ilk maç Rusya’da oynandı.
Rostov, maç boyunca ra-
kibine neredeyse hiç şans
tanımadı. 15’inci dakikada
Mevlja, 38’inci dakikada
Poloz, 40’ıncı dakikada
Noboa ve 68’inci daki-

kada Azmoun ile skoru 
4-0’a getirerek karşılaş-
mayı tamamladı. İkinci
maç öncesi Sparta Prag’a
tur umudu bırakmayan
Ruslar rövanşa ise ilk
maçın verdiği rahatlıkla
çıktı. Ancak maçın
hemen başında 13’üncü
dakikada Poloz’un attığı
golle yine öne geçmeyi
başardılar. 84’üncü 
dakikada ise Karavayev,
Sparta Prag’ın turdaki tek
golünü kaydetti ve maç 
1-1 sona erdi. Toplamda
attığı beş golle turun en
golcü ekiplerinden olan
Rostov, adını son 16 takım
arasına yazdırmayı ba-
şardı. Rus temsilcisinin
üçüncü turdaki rakibi ise
İngiliz temsilcisi Manc-
hester United oldu. 

Gent-Tottenham 3-2 (1-0, 2-2)

Sparta Prag-Rostov: 1-5 (0-4, 1-1) 

Almanya temsilcisi Mönchenglad-
bach, Şampiyonlar Ligi’nden Av-
rupa Ligi’ne gelen takımlardan
biriydi ve grubunu, Barcelona ile
Manchester City’nin ardından beş
puan toplayarak üçüncü sırada ta-
mamlamıştı. İtalya temsilcisi Fio-
rentina ise Avrupa Ligi’nde grubunu
PAOK’un önünde 13 puanla lider ta-
mamlamayı başarmış ve Almanlara
rakip olmuştu. Eşleşmenin Alman-
ya’da oynanan ilk maçı sonrası ibre
İtalyanlara dönse de rövanşta

Mönchengladbach sürpriz yaptı ve
turu geçmeyi başardı. İlk maçta yıl-
dız futbolcusu Bernardeschi ile
44’üncü dakikada öne geçmeyi ba-
şaran Fiorentina, skoru da koru-
mayı başardı ve deplasmandan bir
gollük avantajla döndü. Floransa’da
oynan ikinci maç ise altı gole sahne
oldu ve Almanlar turu geçmeyi ba-
şardı. 16’ncı dakikada Kalinic’le öne
geçen İtalyanlar, 29’da da Valero ile
farkı ikiye çıkardı ve neredeyse
turu ceplerine koydu. Ancak ilk 

yarının sonlarında kazanılan 
penaltı Almanları kendisine getirdi.
44’üncü dakikada Stindl, penaltıdan
attığı golle skoru 2-1 yaptı, ikinci
yarıda ise başladığı işi bitirdi. 47 ve
55’inci dakikalarda iki gol daha atan
Stindl, bir anda maçı 3-2’ye getirdi.
60’ıncı dakikada ise Christensen
skoru belirleyen golü attı ve Al-
manlar deplasmanda Fiorentina’yı
4-2 yendi. Borussia Mönchenglad-
bach’ın üçüncü turdaki rakibi ise
yine bir Alman, Schalke 04 oldu. 

UEFA Avrupa Ligi’nin en
gollü maçları AZ ve Lyon eş-
leşmesinde yaşandı. Fransa
temsilcisi Lyon, Devler Li-
gi’de H Grubu’nu Juventus
ve Sevilla’nın ardından
sekiz puanla üçüncü sırada
bitirmiş ve yoluna UEFA Av-
rupa Ligi’nde devam etmişti.
Hollanda temsilcisi AZ ise
Zenit’in ardından sekiz pu-
anla grubunu ikinci tamam-
layarak gruptan çıkmayı
başarmıştı. İkilinin ilk maçı
Hollanda’da oynandı. Lyon
da turu bu maçta kopardı.
Tousart ile ilk golü 26’ncı da-
kikada bulan Fransızlar, ta-
kımın yıldızı Lacazette’in 47
ve 57’nci dakikalarda attığı
gollerle de durumu 3-0 yap-
mayı bildi. 68’inci dakikada

AZ penaltı kazandı. Jahan-
bakhsh, topun başına geçti
ve farkı ikiye indirdi fakat
90+5’te Ferri maçın skorunu
tayin eden golü attı. Lyon
böylece deplasmanda AZ’yi
4-1 yenerek, turu cebine
koyup ikinci maçı bekle-
meye başladı. Fransa’da 
oynanan ikinci maç ise
UEFA Avrupa Ligi tarihinin
en farklı skorlarından birine
sahne oldu. Fekir’in hat-
trick yaptığı maçta Lyon,
AZ’yi 7-1 yenmeyi başardı
ve adını bir üst tura şaşalı
bir şekilde yazdırdı. Lyon’un
diğer gollerini Cornet, Dar-
der, Aouar ve Diakhaby attı.
Fransa temsilcisi Lyon’nun
bir sonraki turdaki rakibi ise
Roma oldu.

Fiorentina-Borussia Mönchengladbach: 3-4 (1-0, 2-4)

Lyon-AZ: 11-2 (4-1, 7-1) 

Yunan temsilcisi PAOK, UEFA 
Avrupa Ligi’nde grubunu Fiorenti-
na’nın ardından 10 puanla ikinci 
sırada tamamlamış ve adını bir üst
tura yazdırmayı başarmıştı.
Schalke 04 ise grubunu Krasno-
dar’ın önünde 15 puanla lider 
bitirmiş ve adını son 32 turuna
yazdırmıştı. Eşleşmede favori 
görülen Schalke, beklentileri boşa
çıkarmadı ve özellikle eşleşmenin
ilk maçında turu neredeyse garan-

tileyerek evine döndü. Yunanis-
tan’da oynanan ilk maçta çok
rahat bir oyun çıkaran Almanlar,
3-0’lık bir galibiyet elde etmeyi
başardı. 27’nci dakikada Burgstal-
ler, 81’de Meyer ve 89’de yıldız 
golcüsü Huntelaar ile turu cebine
koyan Almanlar, ikinci maç öncesi
büyük bir avantaj elde etti. İlk
maçın vermiş olduğu rahatlıkla
ikinci maça çıkan Almanlar
23’üncü dakikada da Schöpf ile

golü bularak skoru 1-0’a getirdi
ancak iki dakika sonra Nastasic,
kendi kalesine attığı golle skoru 
1-1 yaptı. Maçın ilerleyen dakika-
larında başka gol olmayınca
Schalke, ilk maçta bulduğu 
avantajla turu geçmeyi başaran
taraf oldu ve adını son 16 takım
arasına yazdırdı. Schalke’nin
üçüncü turdaki rakibi ise yine
Alman temsilcisi Borussia 
Mönchengladbach oldu. 

Schalke 04-PAOK: 4-1 (3-0, 1-1) 



Steven Gerrard & Frank Lampard Mustafa Akkaya

İki süper adam
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Steven Gerrard ve Frank Lampard… Futbola dair her ne konuşuyor
olursanız olun, bu iki isimden birini andığınız anda sanki 

istemsizce diğerinden de bahsetmek zorunda kalırsınız. Gerrard ve
Lampard’ın yolları yeterince kesişmese bile aynı adımları o kadar

çok attılar ki, kariyerlerinin sonu geldiğinde henüz hastanede 
birbirini kaybetmiş ikiz kardeş gibi görünmeye başladılar.

eçtiğimiz Kasım ayının
sonları yaklaşırken gazete-
lerin spor sayfalarını 
Steven Gerrard’ın emeklilik
haberi süslüyordu. Yeni 
yıla girdiğimizde ise emek-
tar kaptanın yuvası Liver-
pool’un genç takımında
antrenörlüğe ilk adımlarını
atacağını okuduk. Gerrard
eşofmanlarını artık futbol
oynamak değil, oynatmak
için giymeye başladığı 
günlerde bu kez Frank
Lampard’ın kramponlarını
astığını öğrendik. Chelsea
efsanesinin amacı da Liver-
pool’lununkinden farklı 
değildi. Henüz netleşmese
bile o da antrenörlüğe adım
atacaktı. 
İkisi de Amerikan Futbol 
Ligi’nde (MLS) bir buçuk yıl
uzatmaları oynamış ve 
sonunda bir anlamda sıkıl-
mıştı. MLS’e gelene kadarki
yolları da benzer patikalar-
dan geçiyordu. Lampard’ın
2001’de West Ham’dan ge-

lerek başlayan ve 11 yıl
süren Chelsea macerasına
cevaben Gerrard, henüz 7
yaşındayken girdiği Liver-
pool’a 17 yıl A takım hizmeti
veriyordu. İkisi de kulübün
sembol ismi ve bayrak ada-
mıydı. Kazanılan tüm kupa-
larda en çok onların payı
vardı. Taraftar her zaman
onları sahada görmek 
istiyordu ve onlar da 
tribünlerin beklentisini 
bireysel anlamda hiç boşa
çıkarmıyordu. Liverpool ve
Chelsea orta sahası onlar
olmadan düşünülemezdi. 
8 numaralı forma, hem
mavi hem de kırmızıyı 
sevenler için aynı şeyleri
hissettiriyordu kısacası.

Değişen şartlar

Gerrard ve Lampard’ın 
Liverpool ve Chelsea 
taraftarları için ne mânâya
geldiğini anlatmak için bu
yazıdan çok daha fazlası
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otururken Lampard’ın Premier Lig’i
üç kez kazanması sürpriz olmadı.
Aslında Liverpool formasıyla ligde
şampiyon olmanın zorluğunu 
Gerrard da biliyordu. 2005’te Devler
Ligi’ni kazandıktan sadece 6 hafta
sonra yönetimle anlaşmazlığa
düştü ve başka takıma transfer
olmak istediğini belirtti. Olay, Li-
verpool şehrinde ve tüm ülkede şok
etkisi yaratmıştı. Gerrard’ın önüne
zaten tıpkı Matrix filmindeki gibi bir
kırmızı, bir de mavi hap konmuştu.
Mourinho’nun onu Chelsea’de gör-
meyi ne kadar istediğini bilmeyen
yoktu. İki renk arasında gidip gel-
dikten sonra tam maviyi seçmekte
karar kılmıştı ki, yapamayacağını
anladı Gerrard. Anfield’ı terk etmek
onun için çok zordu. Eğer mavi hapı
tercih etseydi koleksiyonuna Lam-
pard’la beraber kazanılmış bir Pre-
mier Lig madalyası da ekleyecekti.
Bunu Liverpool ile başarmayı çok
istese de şans yüzüne gülmedi.

İkisi bir arada?

Peki, Gerrard ve Lampard Chel-
sea’de güçlerini birleştirseydi nasıl
bir manzarayla karşılaşırdık? Millî
takımdaki denemeleri çok parlak
bir tablo çizmese de Mourinho’nun
bir bildiği vardı elbette. Sven Goran
Eriksson takımın orta sahasını 
sadece bu ikiliye emanet ettiğinde
problem çıkmıştı örneğin. Gerrard
orta sahayı defansa bağlayen adam
olacakken Lampard’ın atağa katılım
serbestliği daha fazlaydı. Ancak iki
oyuncu da hücumu sevdiği için bu
diziliş işe yaramadı ve İngiltere 
fazlasıyla kontratağa açık hale
geldi. Lampard ve Gerrard’ın hemen
arkasında Hargreaves’e şans 
verildiğinde işler oldukça daha iyi
görünüyordu fakat bu kez 
Hargreaves’e fazla iş düşüyordu.
Aynı sistemde onun yerine Gareth
Barry denense bile dağınıklık
devam ediyordu. Kısacası Lampard
ve Gerrard’dan maksimum verim
almak için o bölgede çok daha
enerjik bir isme ihtiyaç vardı.

İki ismi iyi değerlendirmek adına en
radikal hamleyi Fabio Capello yap-
mıştı. Gerrard’ı sol öne atarak onu
geriden Ashley Cole ve hücumdan
Rooney ile desteklemişti. Lampard
ise Barry’nin önünde hücuma 
yönelik orta saha görevindeydi.
Fakat aşina olmadığı mevkide 
oynayan fazla oyuncu olmuştu ve
sonunda takım buna da alışamadı.
Elbette Gerrard ve Lampard gibi 
beraber oynamaya alışkın olmayan
iki ismi orta sahaya koyduğunuzda
bir ego çatışması görmek kaçınıl-
mazdı. Hele millî takım gibi sürekli-
liğin kulüplere göre az olduğu bir
ortamda bu daha fazla ortaya 
çıkardı. İki oyuncu da topu kendi
ayağında, kontrolü kendi ellerinde
isterdi. Bu durumu kötü bir şey ola-
rak da görmemek gerek zira doğal
birer lider olarak ikisinden de bunu
beklemek normaldi. Onların yanına
Scholes ve Beckham gibi iki kaliteli
ismi daha eklersek yönetilmesi zor
bir ekip ortaya çıkıyordu.
Kâğıt üzerinde fazla-
sıyla güçlü bir orta
saha dörtlüsüydü
ancak İngiltere Millî
Takımı’na bu isim-
leri ideal biçimde
oynatacak bir tek-
nik adam gelmedi.
Kısacası problem
sadece Gerrard
ve Lampard’da
değildi.
Yine de millî ta-
kımdaki bera-
berliklerinin
başarısız ve
kupasız geç-
mesi, Gerrard ve
Lampard’ın birlikte
oynayamayacağı an-
lamına gelmez. Zira millî
takım adına yılda sadece birkaç
kez bir araya gelebilen bu ikili, aynı
kulüp çatısı altında koca bir sezonu
yan yana geçiriyor olsaydı işler de-
ğişebilirdi. Mourinho 2005 yazında
Gerrard’ı takımına katabilseydi,
Lampard ve onun arasında çok

daha net ve uzun soluklu bir görev
paylaşımı çizebilirdi. Tabiî ki bunu
nasıl planladığını ve nasıl sonuçla-
nacağını artık 
bilemeyeceğiz ama Portekizli bu iki
üstün yeteneğe birbirini tamamla-
mayı öğretebilseydi, benzerine az
rastlanmış bütünlükte bir orta saha
kurgusu görebilirdik. 
Her ne kadar onları yan yana pek
keyifle izleyemesek de futbol 
dünyası Gerrard ve Lampard’ı 
çok özleyecek. Hatta böyle birer 
efsane ve sadık oyuncuya kendi
kulübünde şahit olamadığı için 
birçok taraftar Liverpool ve Chelsea
tribünlerine uzun bir süre daha 
imrenmeye devam edecek. 
Onları taktiksel bir değişime yön
veren, oyunun iki yönünün nasıl
oynanacağını gösteren isimler 
olarak tanıdık ve enerjilerine 
hayran kaldık. MLS’e giderken 
futbol dünyası değişmiş, onlara
benzer çok oyuncu çıkmıştı ama
Gerrard ve Lampard birer bayrak
adama dönüşmüştü. Oyunculuk
kariyerine bu kadar çok nişan 
sığdıran isimlere de her şeyden
önce saygı duymak düşüyor.

gerekir. İşin romantik tarafını bir
kenara koyacak olursak, yeni mi-
lenyumun başında parlayan bu iki
yıldızın İngiltere ve Avrupa futbo-
lunda açtığı yolu görmemiz gerekir.
2000’li yıllara gelene dek kıta fut-
bolunda söz sahibi birçok ekibin
orta sahasında görev dağılımı bu-
günküne nazaran çok daha netti.
Her oyuncunun iyi yaptığı ve öne
çıkardığı birer özelliği vardı ama
bunun haricindeki görevler konu-
sunda bugünkü kadar donanım 
sahibi çok az isim vardı. Örneğin
Claude Makelele ve Roy Keane gibi
durmadan koşan ve çalışan bir 
“defansif orta saha”nın önünde bu-
güne kıyasla şımarık ve hatta tem-
bel kalan 10 numara varyasyonları
meşhurdu. Günümüzde defansif
orta saha gibi bir kalıbın neredeyse
kullanılmadığını, söylendiğinde ise
çoğu kez düzeltildiğini belirtmekte
fayda var. 10 numaraların da o 
döneme kıyasla daha fazla defansif
yükünün olduğunu düşünürsek, 
bu iki mevkiin artık birbirine biraz
daha benzediğini söyleyebiliriz. Ve
bu iki gömleği de sırtına geçirebilen
Paul Pogba’nın neden 105 milyon

euro ettiğini daha iyi anlayabiliriz.
Makelele’yi Pogba’ya evimleştiren
yaklaşık 15 yıllık dönemde Gerrard
ve Lampard öncü rolü üstlendi. Fut-
bol artık başka türlü oynanmaya
başlamıştı. Yunanistan’ın 2004’teki
Avrupa Kupası zaferi ile Jose Mou-
rinho’nun Porto’daki başarıları,
büyük sürprizler olduğu kadar
oyundaki değişimi de simgeliyordu.
Takım savunmasının altını kalınca
çizen bu gelişmelerin temelinde
birbirine yakın oynayan, mevkii ne
olursa olsun savunma yapma 
zorunluluğu bulunan isimler 
yatıyordu. Herkes birbirini daha iyi
anlayıp tamamladıkça sahadaki 11
oyuncunun toplamı nicelik olarak
12 ve hatta 13 olabiliyordu. Hele ki
onlardan biri Gerrard veya Lampard
ise bu bütünü tamamlamak daha
kolay oluyordu. Zira onlar orta 
sahadaki yapbozun hangi parçası
eksikse onu tamamlayan birer
joker eleman gibiydi. Futbolun tam

da böylesine 
çokyönlülüğe
kayan bir geçiş
yaşadığı dö-
nemde sah-
neye çıkmaları
hem kendileri
hem de Avrupa
futbolu adına
ciddi bir atılım
demekti. Kıtada

her işi yapabilen
merkez oyuncu-

ları aranmaya
başlamışken 

Gerrard ve Lampard
bu akımın bayrak 

sallayanları oluvermişti. 
Makelele ve Keane sonrası Real

Madrid ve Manchester United’ın
nasıl zorlandığını anlatmaya gerek
bile yok. İki kulüp de ilk etapta on-
lara benzer isimler transfer ederek
boşluğu doldurmaya çalıştı ancak
ihtiyaç duydukları şey aslında o çok
yönlülüktü. Makelele ise 30 yaşın-
dayken geçtiği Chelsea’de adeta ye-
niden doğmuştu zira hemen önünde
her işe koşabilen bir Lampard var-

ken daha verimli oynayabiliyordu.
İşte Gerrard ve Lampard’ın sunduğu
meziyetler tam da futbol dünya-
sında böylesine bir akım varken
parıldıyordu. Onların Liverpool ve
Chelsea’ye olan bağlılığı bu noktada
diğerlerinden ayrılıyor. Zira Real
Madrid ve Manchester United gibi
elit seviyedeki ekipler bile onlara
benzer tipte oyuncular ararken
Merseyside ve Londra’da kalmayı
tercih ettiler. 
Bu bağlılık önünde sonunda adeta
ilahî birer lütuf ile karşılık buldu. 
Ne 2005 yılında Liverpool’un ne de
2012 baharında Chelsea’nin Şampi-
yonlar Ligi’nde zafere ulaşacağını
kimse tahmin edemezdi. 2005’teki
İstanbul mucizesi bir futbol efsane-
sine dönüşmüşken, Chelsea’nin
2012’de hem yarı final hem de 
finalde nasıl ucu ucuna başarılı 
olduğu halen akıllarda. Bu iki kupa
da sadakatlerinin bir karşılığı 
olarak gitmişti sanki Gerrard ve
Lampard’ın ellerine. Onlar olmasa
ne Liverpool ne de Chelsea o denli
dirayetli birer duruş sergileyebilirdi.
Yine de futbol tanrıları bu tarz bir
ödüllendirme konusunda Gerrard’a
biraz daha cimri davrandı. Çok iste-
diği Premier Lig şampiyonluğuna
bir türlü ulaşamadı efsane kaptan.
Onun kalitesine yakın çok az isimle
oynama fırsatı buluşu, bu eksikliğe
giden başlıca etkenlerden biriydi.
Hemen arkasında Jamie Carragher,
yanıbaşında Javier Mascherano ile
Xabi Alonso ve önünde Fernando
Torres’in olduğu yıllarda bile çok
yaklaşmasına rağmen ligi zirvede
bitiremedi Gerrard. Aynı şekilde
Luiz Suarez’le omuz omuza savaş-
tığı sezon ayağının kayması da onu
bu zaferden alıkoydu. Öte yanda
Chelsea’nin kalesinde Petr Cech,
defansında John Terry ve Ashley
Cole, hücum hattında ise Didier
Drogba ve Arjen Robben gibi silah-
lar varken Lampard, hele ki yanın-
daki Makelele ve Essien ile çok
daha bütünleşik bir takıma sahipti.
Teknik direktör koltuğunda da Jose
Mourinho ve Carlo Ancelotti gibileri
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Antonio Conte Onur Erdem

Chelsea’yi 
dirilten beyin 
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Geçen sezonki çöküş sonrası bu yıl Premier Lig’de açık farkla zirvede
yer alan Chelsea’nin bu başarısında aslan payı Antonio Conte’ye ait.

İtalyan teknik adam, taktiksel yaklaşımından bireysel performanslara
etkiye kadar birçok alanda takımını bambaşka bir çehreye kavuşturdu.

vrupa’nın büyük liglerinde se-
zonun şu ana kadarki belki de
en etkileyici teknik direktör
performansını, Chelsea’nin
İtalyan çalıştırıcısı Antonio
Conte sergiliyor. Geçen sezon
büyük bir hayal kırıklığı yaşa-
yarak ligi 10. sırada tamamla-
yan ve Avrupa kupalarına
katılma hakkını dahi elde ede-
meyen Maviler, mevcut sezona,
en son İtalya Millî Takımı’nı 
çalıştırmakta olan Antonio
Conte’yle girmeye karar ver-
diklerinde başarılı teknik ada-
mın Premier Lig’de de istikrarlı
çizgisini sürdürmesini bekle-
yenler çoktu belki ama Chel-
sea’nin ligi bu denli domine
edebileceğini belki kulübün
sahibi Roman Abramovich bile
tahmin etmiyordu. Oysa yarım

sezonluk bir sürede Conte’nin
Chelsea’si, ligde açık ara 
zirveye yerleşerek sezona
şampiyonluk parolasıyla giren
tüm rakiplerini neredeyse
“pes” deme noktasına getirdi.
2015-16 sezonu, Chelsea için
adeta bir kâbusu andırıyordu.
Bir önceki yıl Premier Lig’i 
zirvede tamamlayan Mavilerin
üzerine öylesine bir ölü toprağı
serpilmişti ki haftalar geçiyor
fakat takım bir türlü kendine
gelemiyordu. İlk 12 maçının 
yedisini kaybeden Chelsea,
ligde 16. sıraya kadar gerile-
mişti ve zirve mücadelesine 
tamamen havlu atıldığı gibi
ufukta küme düşme ihtimali
dahi belirmişti. 16. haftada 
Leicester City deplasmanında
alınan 2-1’lik mağlubiyetten üç

gün sonraysa, kulüp yönetimi,
teknik direktör Jose Mourinho
ile yollarını ayırma kararı aldı.
Mourinho’nun ayrılması son-
rasında sezon sonuna kadar
Guus Hiddink’in teknik direk-
törlüğe getirildiği Chelsea, bu
değişiklik sonrasında 15 maç
yenilgi yüzü görmemişti belki
ama bu süreçte sekiz kez 
berabere kalması nedeniyle
orta sıralardan daha yukarı da
tırmanamamıştı. Sonuçta
takım ligi de 10. sırada tamam-
ladı ve 13 yıllık Abramovich 
döneminde ilk kez Avrupa 
kupalarının da dışında kaldı.

Kurtarıcı Conte

Chelsea’nin adeta dip yaptığı
böyle bir sezonun ardından ne
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yapacağı merak konusuydu. Kulüp
yönetimi, takımı yeniden toparlaya-
bilecek isim olarak, İtalyan teknik
adam Antonio Conte’de karar kıla-
caktı. Conte, dünya futbolundaki
yeni nesil teknik direktörler ara-
sında yıldızı en çok parlayanlardan
birisiydi fakat İtalya’ya göre hayli
farklı bir futbol iklimine sahip olan
İngiltere’de ne yapacağı da mu-
amma sayılırdı.
Futbolculuk döneminde 13 sezon
boyunca Juventus forması giyen ve
futbolu da bu kulüpte bırakan Conte,
2006’da teknik direktörlüğe alt lig-
lerde yer alan Arezzo’da başlamış
fakat bu ilk tecrübesinde başarısız
olmuştu. Ardından 2007-2008 
sezonunun ortalarında, o esnada
Serie B’de düşme hattında yer
alan Bari’nin başına geçen ve
bir buçuk sene içerisinde 
takımını Serie A’ya taşıyan
genç teknik adam, bu sa-
yede yeni kariyerindeki
ilk başarısını da elde
etmişti. Ne var ki, bu
başarının da etkisiyle
başına geçeceği Ata-
lanta’da bir kez daha
hayal kırıklığı yaşa-
yan Conte, dördüncü iş
deneyimi olan Siena’da
bir kez daha takımını
Serie A’ya taşıyarak ken-
disini ispat etme noktasına
geliyor, bunun sonucunda da
2011-2012 sezonu için Juventus’un
başına geçiyordu.

Juventus’ta rekordan 
rekora koştu

Conte göreve geldiğinde, Calciopoli
skandalı nedeniyle aldığı yaraları
henüz tam saramamış bir Juventus
vardı. Siyah-beyazlılar, ellerinden
alınan şampiyonluklar hesaba katıl-
madığında, en son sekiz sene önce
ligi zirvede tamamlamışlardı.
Conte’nin Juventus’un başında geçi-
receği dönem ise kulübün yeniden
şahlanışına sahne olacaktı. Görev-
deki ilk sezonunda takımı namağlup

şampiyonluğa taşıyan genç teknik
adam, sonraki iki sezonda da zirveyi
başkasına bırakmadı. Juventus bu
sezonlarda namağlup değildi belki
ama takımın topladığı puanlarda da
attığı gollerde de artış vardı. Hatta
2013-14 sezonunda Juventus 102
puanla şampiyon olarak Serie A’da
bu alandaki rekoru kırmıştı.
Conte’nin Juventus’ta beklentileri
karşılayamadığı yegane
alansa Avrupa ku-
paları olmuştu.

Özellikle son sezonunda Şampiyon-
lar Ligi’nde Galatasaray’a yenilerek
grubunda üçüncü olan Juventus,
Avrupa Ligi’ne geçiş yapmış fakat
kendi stadında oynanacak finale
çok yaklaşmasına karşın, yarı fi-
nalde Benfica’ya elenmişti. Sezon
sonundaysa Conte, 2014 Dünya 
Kupası’nda ilk turda elenerek büyük
bir şok yaşayan İtalya Millî Takı-
mı’nın başına geçiyordu.
Yeni görevinde Conte’yi bekleyen 
ilk sınav, EURO 2016 elemeleriydi.
Eleme gruplarında Hırvatistan, 
Norveç, Bulgaristan, Azerbaycan ve
Malta’ya rakip olan İtalya, oynadığı
10 maçın yedisini kazanıp üçünde
berabere kalarak grubunu lider ta-
mamlamış ve turnuvaya katılma
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hakkını elde etmişti. Turnuvadaysa
ilk turda Belçika, İrlanda ve İsveç’le
aynı grupta yer alan Gök Mavililer,
ilk iki maçını kazanıp grup liderliğini
garantilemiş, son maçındaysa İrlan-
da’ya tek golle yenilmişti. Bunun 
ardından çıktıkları ikinci turdaysa
İtalya, son iki turnuvanın şampiyonu
olan İspanya’yı 2-0 mağlup ederek
adeta bir devrin kapandığını ilân
etti. Ancak İtalya, çeyrek finalde 
Almanya’ya, 120 dakikası 1-1 sona
eren mücadelede penaltılarla teslim
olacaktı. Turnuva sonrasındaysa
Conte, Nisan ayında anlaşmaya 
vardığı Chelsea’nin resmen başına
geçti.
Chelsea’nin bu yeni dönemde, bir-
kaç sene öncesine kadar sürdür-
düğü transfer çılgınlıklarını
tekrarlayıp tekrarlamayacağı me-
rakla bekleniyordu. Ancak Conte,
kadroda radikal değişiklikler yap-
maktansa, belli başlı birkaç noktaya
pahalı ama etkili transferler yap-
mayı tercih edecekti. Yaz başında
hücum hattını Marsilya’dan Michy
Batshuayi ile takviye eden, ardından
da orta sahasına Premier Lig’in
sürpriz şampiyonu Leicester
City’den N’Golo Kante’yi getiren 
Maviler, transferin son günündeyse
eski stoperleri David Luiz’i PSG’den,
sol bek Marcos Alonso’yu da Fioren-
tina’dan alıyor ve bu dört transfer
için 120 milyon sterline yakın para
harcıyordu.

Başlangıçta üç maç iyi,
üç maç kötü

Yenilenmiş kadrosuyla ligin ilk ma-
çına West Ham United karşısında
çıkan Chelsea, zorlanmasına karşın
Diego Costa’nın son dakikada attığı
golle rakibini 2-1 mağlup ediyor ve
sezona galibiyetle giriyordu. Takım
bir sonraki hafta da Watford deplas-
manında geri düşmesine karşın son
10 dakikada bulduğu gollerle skoru
lehine çevirip sahadan yine 2-1’lik
skorla ayrılmayı başaracaktı.
Üçüncü haftadaki 3-0’lık Burnley
galibiyetiyse, Conte’nin yavaş yavaş

işleri yoluna koyduğuna işaret sayı-
labilirdi. Nihayetinde takım, 41 haf-
talık aranın ardından ligde yeniden
liderlik koltuğuna kavuşmuştu.
Ancak üç maçlık bu galibiyet serisi
sonrasında verilen millî maç arası,
Chelsea’ye pek yaramayacaktı. 
Aranın ardından çıktığı ilk maçında
Swansea City deplasmanında 2-1
geriye düştüğü maçta bir puanı 
bitime dokuz dakika kala Diego
Costa’nın attığı golle kurtaran 
Chelsea, bir sonraki maçtaysa kendi
sahasında Liverpool’a 2-1’le boyun
eğerek sezonun ilk yenilgisini 
alıyordu. Ardından Arsenal deplas-
manına çıkan Maviler, buradaysa 
3-0 mağlup olarak ağır bir darbe 
yiyecekti. Takım ligde sekizinci 
sıraya gerilemişti ve geçen sezonki
olumsuz tablonun bir benzeri 
yaşanmaktaydı.

Müthiş galibiyet serisi

Ne var ki üç maçlık bu düşüş sonra-
sında Conte’nin öğrencileri muhte-
şem bir yükseliş evresine girecekti.
İlk olarak Hull City’yi deplasmanda
2-0 yenen Maviler, ardından da iç
sahada Leicester City engelini zor-
lanmadan 3-0’la aştı. Bir sonraki
maçtaysa Chelsea artık ne kadar 
iddialı olduğunu herkese ispatlaya-
caktı. Stamford Bridge’de Manches-
ter United’ı konuk ettikleri 
karşılaşmada henüz ilk dakika
içinde Pedro ile öne geçen Londra
ekibi, 21’de Gary Cahill ile farkı ikiye
çıkartırken ikinci yarının ortala-
rında Hazard ve Kante ile birer gol
daha buluyor ve sahadan 4-0’lık 
etkileyici bir galibiyetle ayrılıyordu.
Sonraki maçında Southampton’ı
deplasmanda Hazard ve Costa’nın



golleriyle 2-0 yenen Chelsea, ardın-
dan Londra’da ligin güçlü ekiplerin-
den Everton’ı gole boğuyor ve
5-0’lık galibiyetle hanesine üç puan
daha yazdırıyordu. Ardından Midd-
lesbrough deplasmanından da tek
gollü bir galibiyet çıkaran Maviler,
böylece üst üste altıncı maçını da
gol yemeden kazanmış oluyordu.
Yakalanan bu galibiyet serisiyle 
birlikte Chelsea, liderlik koltuğuna
da yeniden kurulmuştu.
26 Kasım’da Tottenham ile Stamford
Bridge’de oynanacak maç, sezonun
en kritik dönemeçlerinden birisiydi.
Maç öncesinde Chelsea 28 puanla
ilk, Tottenham ise 24 puanla beşinci
sıradaydı. İki ekibin arasında da Li-
verpool, Manchester City ve Arse-
nal sıralanıyordu. Karşılaşmadan
çıkabilecek her türlü sonuç, 
zirvedeki hesapları değiştirecek
türdendi. Mücadelede ilk golü 11. 
dakikada Eriksen ile Tottenham bu-
lurken Chelsea ilk yarının sonunda
Pedro ile beraberliği yakalıyordu.

İkinci yarının başlarında da Moses,
Chelsea’yi öne geçiren golü attı ve
maç da 2-1 Mavilerin lehine sona
erdi.
Bu maçtan bir hafta sonra Chelsea
daha da zorlu bir viraja giriyordu.
Manchester City deplasmanına çı-
kacaklardı ve rakiplerinin sadece
bir puan önündelerdi. Bir puan geri-
lerinde bekleyen bir başka takım da
Liverpool’du ve bu maçın skoruna
göre ligin zirvesini Liverpool da ele
geçirebilirdi. Maçın ilk yarısının so-
nunda Gary Cahill’in kendi ağlarını
havalandırması neticesinde 1-0 ge-
riye düşen Chelsea, ikinci yarıda çok
hızlı ve ani ataklara çıkarak rakibini
sersemletiyor ve bu sayede Costa,
Willian ve Hazard imzalı üç golle 
3-1’lik galibiyete uzanıyordu. Aynı
hafta Liverpool’un da Bournemouth
deplasmanında 4-3 kaybetmesi
sonrasında Chelsea’yi üç puan geri-
den izleyen Arsenal ikinci sıraya
yükselecekti ve Chelsea artık şam-
piyonluğun en büyük adayı oldu-

ğunu iyice hissettirmeye başlamıştı.
Manchester City zaferini, üçü de tek
golle elde edilen West Bromwich,
Sunderland ve Crystal Palace galibi-
yetleri takip ederken, Noel önce-
sinde Chelsea’nin serisi 11 maça
çıkıyordu. Mavilerin, ikinci sıradaki
Liverpool ile arasında da altı puan
fark olmuştu. 26 Aralık’ta Bourne-
mouth engeli de 3-0’lık skorla geçi-
lirken, yılın son gününde Stoke City
de 4-2 mağlup edilecek, galibiyet
serisi de 13 maça çıkacaktı. Antonio
Conte ise Ekim ve Kasım’dan sonra
Aralık’ta da Premier Lig’de ayın 
teknik direktörü seçiliyor ve bu
ödüle üç ay üst üste lâyık görülen 
ilk teknik adam oluyordu.

Zirvede tek başına

Chelsea’nin galibiyet serisi, 
4 Ocak’ta Tottenham ile bu kez
White Hart Lane’de oynadıkları
maçta aldıkları 2-0’lık skorla son
buluyordu. Yine de Chelsea, bu mağ-
lubiyete rağmen beş puanlık farkla
zirvedeki yerini korumaktaydı. Bu
mağlubiyetin yaralarını ertesi hafta
Leicester City’yi deplasmanda 3-0
yenerek saran Chelsea, bir sonraki
hafta da Hull City’yi 2-0 mağlup edi-
yor ve bu periyotta takipçilerinin de
puan kayıpları yaşaması sayesinde
ikinci sıradaki Arsenal’in sekiz puan
önünde, zirvede yalnız kalıyordu.
31 Ocak’a gelindiğinde, Chelsea bu
kez Liverpool deplasmanına çıkı-
yordu. Maviler zorlu mücadelenin 
ilk yarısını David Luiz’in golüyle 1-0
önde kaparken ikinci yarıda Wijnal-
dum’un golüne engel olamasa da en
azından sahadan 1-1’lik beraberlikle
ayrılıyordu. Üstelik haftaya ikinci 
sırada giren Arsenal de evinde 
Watford karşısında sürpriz bir 
mağlubiyet almıştı ve böylece 
Chelsea zirvede dokuz puanlık bir
avantajın sahibi haline gelmişti.
Liverpool maçından sadece dört
gün sonra Chelsea bu kez kendi sa-
hasında Arsenal ile karşılaşıyordu
ve Mavilerin bu maçtan alacağı bir
galibiyet, aynı zamanda Arsenal’in

de yarışta tamamen devre dışı bıra-
kılması anlamına geliyordu. Chelsea
maçın 13. dakikasında Marcos
Alonso ile 1-0 öne geçerken, ikinci
yarının başlarında Hazard ile farkı
ikiye çıkarıyor, bitime beş dakika
kala da Fabregas ile rakibine son
darbeyi indiriyordu. Duraklamalarda
Giroud’dan gelen golse skoru belir-
ledi ve Chelsea 3-1’lik galibiyetle 
Arsenal’i dördüncü sıraya iterken
Tottenham ile arasındaki dokuz 
puanlık farkı da korumuş oldu. 
Conte’nin öğrencileri bundan bir
sonraki hafta Burnley ile deplas-
manda 1-1 berabere kalsalar bile,
Tottenham’ın da Liverpool’a yenil-
mesi sonucunda zirvede yine de
sekiz puanlık bir avantaja sahipti.
Öte yandan Chelsea, ara transfer
döneminde kadrosuna herhangi bir
takviyede bulunmaya çalışmazken,
yeterince forma şansı bulamayan üç
önemli ismiyle de yollarını ayırdı.
Brezilya Millî Takımı’nda da oynayan
Oscar, Çin’in Shanghai SIPG kulü-
büne tam 60 milyon sterlin karşılı-
ğında transfer olurken, Nijeryalı 
Jon Obi Mikel de bir başka Çin 
kulübü olan Tianjin TEDA’ya gitti.
Savunmadaki tecrübeli isim 
Branislav Ivanovic ise Rusya’nın
Zenit kulübü tarafından transfer
edildi. Böylece Chelsea’nin bu sezon
için net transfer harcaması da 20
milyon sterlinin altına düşmüş oldu
ki bu, gelecek sezon Şampiyonlar
Ligi’ne geri dönecek olmanın şere-
fine Abramovich’in kesenin ağzını
iyice açacağına dair bir işaret olarak
da yorumlanabilir.

Üçlü savunmayı 
yeniden parlattı

Chelsea’nin bu çıkışında en çok dik-
kat çeken noktalardan biriyse, Con-
te’nin taktiksel tercihleri… Chelsea,
başta Mourinho dönemleri olmak
üzere son yıllarda genellikle 4-2-3-1
ile 4-3-3 arasında değişen varyas-
yonları sahaya yansıtmaktaydı. 
Ancelotti’nin görev yaptığı dönemde
4-3-1-2 ve 4-4-2 varyasyonlarını

da kullanmışlardı. Conte’nin gelişi-
nin ardındansa 3-5-2 ve onun de-
fansif varyantı olan 5-3-2 ile ofansif
varyantı 3-3-4’ü kullanmaya başla-
yan Chelsea, bunun yanı sıra 3-4-3
dizilişine de sık sık başvurmaktan
kaçınmadı.
Premier Lig’de takımların büyük 
çoğunluğunun hep dörtlü savunma
anlayışını benimsemesi, Chelsea’nin
ise üçlü savunmayla oynayarak
ligde açık ara zirvede yer alıyor 
olması, yıllar sonra belki de futbol-
daki taktiksel değişimlerin tarihi
anlatılırken önemli bir kilometre
taşı olarak bile gösterilecektir. 
Böyle bir durumda Conte de elbette
bu değişimin mimarı olarak kabul
edilecek. Aslında sırf bu ihtimal bile,
İtalyan teknik adamın İngiltere’de
yapmakta olduğu işlerin ne denli
önemli olduğunu anlatmak açısın-
dan fazlasıyla yeterli.

Bireysel performansları da
arttırdı

Conte’nin başarısının sadece tak-
tiksel beceriye indirgenmesi ise
kendisine yapılacak büyük bir hak-
sızlık olacaktır. Zira kendisinin en

çok ön plana çıkan yönlerinden biri,
oyuncuların bireysel performansını
en üst seviyeye çekmesi ve hiç 
beklenmedik isimleri, alışılmadık
rollerde parlatarak onlardan verim
alabilmesi…
Örnek vermek gerekirse, bu sezon
özellikle 13 maçlık galibiyet serisinin
yakalandığı dönemde ağırlıklı ola-
rak uyguladıkları 3-4-3’ün sağ ve
sol kanatlarına bakalım. Bu sis-
temde sağ kanat Victor Moses’a, 
sol kanat da Marcos Alonso’ya 
emanet edildi. Moses, beş yıl önce
Chelsea’ye, 21 yaşındaki bir kanat-
forvet oyuncusu olarak Wigan’dan
transfer edilmişti. Ancak Nijeryalı
oyuncu, ilk sezonunda beklentileri
karşılayamamış ve sonraki üç se-
zonu sırasıyla Liverpool, Stoke City
ve West Ham’da kiralık olarak ge-
çirmişti. Bu sezon ise Moses, bek-
lenmedik bir biçimde Conte’nin
vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Üstelik sahada da bugüne kadar pek
oynamadığı bir role soyunmasına
rağmen. Genellikle sağ açıkta veya
forvette görev yapmaya alışmış bir
oyuncu, bütün sağ koridoru kullan-
maya başlamıştı ve kısa sürede de-
fansif görevlerine de gayet iyi
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adapte olmuştu.
Moses kadar dramatik bir değişim
geçirmiş olmasa da diğer kanadı
kullanan Marcos Alonso’nun çıkışı
da görmezden gelinmeyecek sevi-
yede. İspanyol oyuncu, altı sene
önce, altyapısından yetiştiği Real
Madrid tarafından yetersiz buluna-
rak Bolton Wanderers’a gönderildi-
ğinde sol bekte görev yapıyordu
fakat İngiltere’deki ilk iki sezonunda
çok az forma giyebildi. Üçüncü se-
zonunda kendisini gösterip Fioren-
tina’ya transfer olduğunda, burada
da ilk sezonunda şans bulamayıp
Sunderland’e kiralandı. Ardından iki
sezon Fiorentina’da ortalamanın
üstünde bir performans ortaya koy-
duysa da İspanya Millî Takımı için bir
kez bile düşünülmedi. Bu profildeki
bir oyuncunun Chelsea’nin bütün
sol kanadını tek başına sahiplenip
başarılı olacağını düşünmek, en
hafif tâbiriyle fazla iyimserce görü-
lürdü belki ama Conte bunu düşün-
mekle kalmadı ve Alonso’nun
Mavilerin en istikrarlı oyuncuların-
dan biri haline gelmesini sağladı.
Dahası, Moses nasıl bugüne dek işin
sadece hücum yönünü oynamaya
alışmışken Conte ile birlikte sa-

vunma yönünü de öğrenmeye baş-
ladıysa, Alonso da bu sezona kadar
işin savunma yönünü bilen fakat
hücumda çok görünmeyen bir
oyuncuydu ve Conte bunu da değiş-
tirerek Alonso’yu hücumda da etkili
bir hale getirmeyi başardı. Nitekim
İspanyol oyuncu ligde Chelsea ile
çıktığı 19 maçta dört kez rakip 
fileleri havalandırdı.
Söz konusu gelişim, sadece Moses
ve Alonso ile de sınırlı değil elbet.
Geçen sezon kariyerinin en formsuz

dönemini geçiren Eden Hazard tek-
rar kendini bulurken, Diego Costa da
Atletico Madrid günlerine geri dön-
mekte… Barcelona’da istim üzerinde
olduğu günlerde bile çoğu kişinin
“Messi sayesinde parlıyor” dediği
Pedro da kerametin sadece Mes-
si’de olmadığını yavaş yavaş göster-
meye başladı. Azpilicueta genellikle
sağ bekte, zaman zaman sol bekte
görev yapan bir isimken bu sezon
üçlü savunmanın sağ stoperi olarak
hayli başarılı maçlar çıkardı. Birey-
sel performanslardaki bu azami
artış da haliyle Chelsea’nin takım
olarak Premier Lig’in zirvesinde 
fark yaratmasına büyük etki etti.
Avrupa kupalarında yer almayan
Chelsea, ulusal kupalardan Fede-
rasyon Kupası’nda yoluna devam
ederken, Lig Kupası’ndaysa dör-
düncü turda West Ham’a 2-1 yenile-
rek devre dışı kaldı ve bu yenilgi, 
şu ana kadar Chelsea’nin sezondaki
tek ciddi kaybı olarak duruyor. 
Chelsea, Federasyon Kupası’nda 
bir sonraki turdaysa, Mart ayında
Manchester United ile karşı karşıya
gelecek.
Conte’nin daha önce Juventus’u 
çalıştırdığı üç sezonu da şampiyon-
lukla tamamladığı ve Chelsea ile de
ilk sezonunda ligi zirvede bitirmeye
çok yakın olduğu düşünülürse, İtal-
yan teknik adamın şampiyonluk
adayı iki takımı çalıştırdığı dört se-
zonun tamamında mutlu sona ula-
şarak futbol dünyasında kolay kolay
başarılamamış bir şeye imza ataca-
ğının da altını çizmek lâzım. Başarılı
çalıştırıcının şu ana kadar portfö-
yündeki en büyük eksik olarak göze
çarpan Avrupa kupalarındaki başarı
ise önümüzdeki sezon Chelsea’nin
Şampiyonlar Ligi’ne kuşkusuz 
ekstra bir motivasyonla çıkmasını
sağlayacaktır. Burada elde edilecek
olası bir başarının da Conte’nin 
değerini çok daha paha biçilmez 
seviyeye çekmesi elbette o nokta-
dan sonra kaçınılmaz olur. Zaten bu
sezon gelinen noktadan sonra 
futbolseverlerin çoğu artık gelecek
sezonki senaryoları merak ediyor.
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Burkina Faso ile 1-1 berabere
kalan Kamerun, 13’üncü 
dakikada sürpriz bir şekilde
geriye düştüğü ikinci maçta
Gine-Bissau’dan üç puan aldı
ve son maçında gelen 0-0’lık
Gabon beraberliğiyle gruptan
çıktı. Burkina Faso da Kame-
run beraberliğinin ardından
dört puan daha topladı ve bir
gollük averaj farkı sayesinde
(Onlar Gine-Bissau’yu iki
farklı yendiler) grubu birinci
bitirdi. Ev sahibi Gabon, üç
maçını da kaybetmedi ama
üç beraberlik, gruptan çık-
malarına yetmedi. Gine-Bis-
sau ise ilk Afrika Uluslar
Kupası tecrübesini, çıktığı ilk
maçta Gabon karşısında
90+1’de bulduğu golle aldığı
bir puan sayesinde sıfır 
çekmeden bitirmiş oldu.
B Grubu, 1990 şampiyonu 
Cezayir, 2004 şampiyonu
Tunus, 2002 finalisti ve bu
yılki turnuvanın en büyük 
favorilerinden biri kabul 

edilen Senegal ile 11 yıl ara-
dan sonra yeniden finallere
vize alan Zimbabve’yi buluş-
turdu. İlk maçında Tunus ve
Zimbabve’yi 2-0’lık skorlarla
geçen Senegal, Sow’un bir gol
attığı son maçında Cezayir ile
2-2 berabere kaldı ve topla-
dığı yedi puanla grubu birinci
basamakta tamamladı.
Tunus ise Senegal yenilgisi-
nin şokunu çabuk atlattı ve
Cezayir’i 2-1, Zimbabve’yi ise
4-2 yenerek gruptan altı 
puanla ikinci çıkmayı bildi. 
İki puan toplayan Cezayir ve
bir puanda kalan Zimbabve
ise kupaya grup aşamasında
havlu attı.
C Grubu, bu kupayı daha önce
kazanmayı başarmış üç ta-
kımı, Fildişi Sahili (1992, 2015),
Demokratik Kongo Cumhuri-
yeti (1968, 1974) ve Fas’ı
(1976), 2013 çeyrek finalisti
Togo ile buluşturdu. İlk ma-
çında Fas’ı tek golle geçip
daha sonra Fildişi Sahili ile 

frika kıtasının millî takımlar 
düzeyindeki en önemli turnuvası
Afrika Uluslar Kupası, 14 Ocak-5
Şubat tarihleri arasında Ga-
bon’da düzenlendi. 16 takımın
katılımıyla, 31’inci kez düzenle-
nen ve dört farklı şehrin ev sa-
hipliği yaptığı organizasyonda
zafer, daha önce bu kupayı yedi

kez kazanan Mısır’ı finalde 2-1
yenen Kamerun’a gitti. Finalin
kaderini belirleyen isim, oyuna
sonradan giren ve bitime iki 
dakika kala Kamerun’un 
galibiyet golünü atan Beşiktaşlı
Vincent Aboubakar oldu.
Daha önce, sonuncusu 2002’de
olmak üzere dört Afrika şampi-

yonluğu yaşayan Kamerun’un
bu seneki kupa yolculuğu A Gru-
bu’nda, 2013 finalisti Burkina
Faso, hem 2012 çeyrek finalisti
hem ev sahibi Gabon ve tari-
hinde ilk kez bu prestijli organi-
zasyonda mücadele etme
başarısını gösteren Gine-Bissau
ile birlikte başladı. İlk maçında

Afrika Uluslar Kupası İbrahim Koçyiğit

Aboubakar attı
Kamerun kazandı

A
Gabon’da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluk, finalde Mısır’ı 
geriden gelip 2-1 yenen Kamerun’un oldu. Kamerun’a tarihindeki beşinci kupayı 

getiren golü, 88’inci dakikada, Beşiktaşlı Vincent Aboubakar attı.
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2-2 berabere kalan Demokratik
Kongo Cumhuriyeti, son maçında da
Togo’yu 3-1’lik skorla mağlup etti ve
topladığı yedi puan sayesinde grubu
ilk sırada bitirdi. Demokratik Kongo
yenilgisinin ardından Togo’yu 3-1,
Fildişi Sahili’ni de 1-0 yenen Fas, altı
puan toplayarak adını çeyrek finale
yazdıran diğer takım oldu. İki pu-
anda kalan Fildişi Sahili ile tek puan
alabilen Togo, gruptan çıkmayı 
başaramadı.

El-Hadary tarihe geçti

Yedi şampiyonlukla kupa tarihinin
en başarılı ekibi olan Mısır, bu ku-
payı daha önce iki kez kazanan
Gana, daha önce birer final kaybe-
den Mali ve Uganda ile D Grubu’nda
buluştu. Mısır’da Mali maçına eldi-
venlerle çıkan Ahmed El-Shenawy
25’inci dakikada sakatlanınca ka-
leye 44 yaşındaki Essam El-Hadary
geçti. Kupa tarihinde forma giyen en
yaşlı oyuncu unvanının sahibi olan
El-Hadary, kalan dakikalarda kale-
sini gole kapatmayı da bildi. Ne var
ki Mısırlı hücumcular da sahanın
diğer ucunda skor üretemeyince
mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Mısır bu puan kaybına rağmen
Uganda’yı son dakika golüyle yendi
ve Gana engelini de tek golle geçe-
rek yedi puanla grup birincisi oldu.
Gana ise Mısır mağlubiyeti öncesi
çıktığı Uganda ve Mali maçlarını 
1-0’lık skorlarla kazanıp altı puanla
grubu ikinci bitirmeyi bildi. B ve C
Grubu’nda olduğu gibi bu grupta da
sonraki takımlar (Mali ve Uganda)
sırasıyla iki ve bir puan toplayarak
havlu attı. 
Burkina Faso ile Tunus’u Librevil-
le’de karşı karşıya getiren ilk çeyrek
final mücadelesinde 80 dakika 
boyunca gol sesi çıkmadı. Bu daki-
kada, henüz dört dakikadır oyunda
olan Bance, Tunus filelerini havalan-
dırdı. Daha önce bir topu direkten
dönen Nakoulma ise 85’te farkı ikiye
çıkararak Tunus’un uzatmalara
gitme hayalini sona erdirdi.
Günün ikinci çeyrek final buluşması,

Kamerun ile turnuvanın favorisi
gösterilen Senegal’i karşı karşıya
getirdi. Bu maç aynı zamanda, 
Türkiye’de iki ezeli rakip Beşiktaş ve
Fenerbahçe’nin başarıları için ter
döken Vincent Aboubakar ile 
Moussa Sow’un da birbirlerine rakip
olması anlamını taşıyordu. Mücade-
lenin 90 dakikası da 15’er dakikalık
iki uzatma devresi de gol getirme-
yince, yarı finale çıkacak takımı be-
lirleyecek penaltı atışlarına geçildi.
İki takım da ilk dört penaltısından
yararlanırken (Senegal’in penaltı
vuruşlarından birini Sow gole çe-
virdi), beşinci penaltılarda 
Liverpool’lu Sadio Mane, Kamerun
kalecisi Joseph Ondoa’ya takıldı. 
Takımının son penaltısı için topun
başına geçen Aboubakar 11 metre-
den hata yapmadı ve Kamerun,
2002’de finalde devirdiği Senegal’i
bu kez çeyrek finalde kupanın 
dışına itmiş oldu.
Kupanın üçüncü çeyrek final mü-
cadelesinde Gana, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti’ni Ayew
kardeşlerin golleriyle mağ-
lup etti. 63’üncü dakikada
Jordan Ayew ile öne geçen
Gana, Demokratik Kon-
go’nun beş dakika sonra
Paul-Jose Mpoku’nun
uzak mesafeden 
şutuyla skora denge
getirmesine engel
olamadı. Ancak bu
golden 10 dakika
sonra, West Ham 
forması giyen Andre
Ayew’in penaltı golü
geldi ve Gana, adını
son dört takım 
arasına yazdırdı.
Son çeyrek final
randevusunda ise
Mısır, Fas’ı tek
golle geçti.
Son

dakikalara kadar iki ekip de skor
üretmeyi başaramasa da oyuna
sonradan giren Kahraba, 87’nci da-
kikada savunmanın uzaklaştırama-
dığı pozisyonda fileleri buldu. Mısır
böylece hem Fas karşısında 31 yıl
aradan sonraki ilk galibiyetini almış
oldu hem de Fas’ın Fransız teknik
direktörü Herve Renard’ın bu 
kupayı üçüncü kez kazanma 
umutlarını suya düşürdü. 
İlk finalisti belirleyecek randevuda
Burkina Faso ile kozlarını paylaşan
Mısır, Chelsea’nin eski kanat oyun-
cusu Mohamed Salah ile 66’ncı da-
kikada öne geçti ama Burkina Faso,
Aristide Bance’nin yedi dakika
sonra bulduğu golle maçı önce uzat-
malara, ardından penaltılara taşımış
oldu. Mısır ilk penaltısını gole çevi-
remedi ve üçer penaltı atışı sonunda
da 3-2 geriye düşmüş durumdaydı.

Ne var ki 44 yaşındaki kaleci
El-Hadary bu noktada

sahneye çıktı ve önce
Herve Koffi’nin, ardın-
dan da Bertrand Trao-
re’nin penaltılarını
kurtarmayı başardı.

Salah ve Warda da
Mısır adına üzer-

lerine

düşeni yapıp kendi vuruşlarını
gole çevirince, kupa tarihinin
en başarılı takımı Mısır, bir kez
daha finale yükselmeyi bildi.
Mısır’ın finaldeki rakibini belir-
leyecek maçta, bu kupayı daha
önce dörder kez kazanmış olan
Kamerun ile Gana karşı karşıya
geldi. Uzun süre golsüz devam
eden maçta perdeyi, Gana 
kalecisinin ve savunmasının
72’nci dakikadaki hatalarını
değerlendiren Ngadeu-Ngadjui
açtı. Gana son saniyeye kadar
beraberlik için yüklense de
90+3’te Bassogog, Kamerun’un
2-0’lık galibiyetini ilân etti.

Kaostan şampiyonluğa

Burkina Faso’nun Gana’yı
89’uncu dakikada Alain
Traore’nin attığı golle yenerek
üçüncülüğü almasının ardın-
dan gözler final mücadelesine
çevrildi. 5 Şubat’ta Librevil-
le’deki Stade de L’Amitie’yi 
dolduran yaklaşık 40 bin kişi,
Mısır ve Kamerun arasında 
oynanan dramatik finali çıplak
gözle izleme şansına erişti.
Daha önce yedi kez Afrika
şampiyonu olan Mısır, favori
olarak çıktığı finalin 22’nci 

dakikasında Mohamed 
Elneny’nin golüyle

öne geçti ve so-
yunma odasına da
bu skorla girildi.
Aslında her şey
beklendiği gibi

gidiyordu. Tur-
nuvadaki ilk

ve tek golünü
yarı finalde

yiyen

favori Mısır, kupa başlamadan
bir ay önce sekiz as futbolcu-
sunu yitiren ve bazı oyuncula-
rın da teknik direktör Hugo
Broos tarafından kadro dışı 
bırakıldığı “tarihin en kötü 
Kamerun’u” karşısında kazan-
malıydı kuşkusuz. Ne var ki top
yuvarlaktı ve o yuvarlak top
ikinci yarıda iki kez Mısır 
kalesine girecekti.
Geri dönüşün ilk adımı oyuna
sonradan giren Nicolas Nkou-
lou ile 59’uncu dakikada geldi.
Maça kulübede başlayan bir
başka isim, Beşiktaşlı Vincent
Aboubakar da herkes uzatma-
lar için hazırlanırken 88’inci
dakikada sahneye çıktı ve şık
bir vuruşla Kamerun’u şampi-
yonluğa taşıdı. Kamerun böy-
lece, Senegal ve Mısır gibi iki
büyük favoriyi de saf dışı 
bırakmış ve 15 yıl sonra ilk,
toplamda da beşinci şampi-
yonluğuna ulaşmıştı. 
2009 yılında bir süre Trabzon-
spor’u da çalıştıran Hugo
Broos, maçın ardından yaptığı
açıklamada, elde ettikleri bu
sürpriz başarının tarifini veri-
yordu: “Ben göreve geldiğimde
yaşlı ve motivasyonu düşük bir
kadro buldum. Bu yüzden yeni
oyuncular aradık. Genç oyun-
cular bulup onları iyileştirmeye
çalıştık. İyi iş çıkardım. Artık
bir takım olduk. Bu, bir oyuncu
topluluğu değil, bir arkadaş
topluluğu. Zaten bu sayede bile
maça yedek başlayanlar moti-
vasyonlarını hiç kaybetmiyor.”
Yaşlı Kıta’nın en prestijli turnu-
vası, seyircilere 32 maçta 66 gol
izletip son buldu. Şampiyon
Kamerun’dan Christian Basso-
gog, kupanın en iyi futbolcusu
seçildi. Gol krallığında ise zafer
üç golle Demokratik Kongolu
Junior Kabananga’nın oldu.
Mısır, finali kaybetmenin
üzüntüsünü yaşasa da Fair
Play ödülüyle bir nebze olsun
teselli buldu.
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Türkiye’den 
16 oyuncu

Afrika Uluslar Kupası’na Türkiye’den 16
futbolcu giderken, Kardemir Karabükspor
üç oyuncuyla kupaya en fazla futbolcu
gönderen takım oldu. Karabükspor’dan
Mustapha Yatabare Mali, Abdou Razack
Traore Burkina Faso ve Andre Byigo Poko
da ev sahibi Gabon forması giydi. Aytemiz
Alanyaspor’dan Lamine Gassama Sene-
gal, Fabrice N’Skala ise Demokratik Kongo
Cumhuriyeti adına ter dökerken, Çaykur
Rizespor’dan Abdoulaye Diallo Senegal,
Mohamed Ali Yakoubi de Tunus forma-
sıyla sahaya çıktı. Kayserispor’da Samba
Sow Mali’yle, Alain Traore de Burkina 
Faso’yla kupa tecrübesi yaşarken, 
Fenerbahçeli golcü Moussa Sow ve 
Osmanlıspor’dan Alfred N’Diaye Senegal
adına top koşturdu. Beşiktaş’ın forveti
Vincent Aboubakar Kamerun, Trabzon-
spor’un stoperi Serge Akakpo Togo ve 
Antalyasporlu kaleci Rais M’Bolhi de 
Cezayir tarafından kadroya davet edildi.
TFF Birinci Lig ekiplerinden Sivasspor’da
oynayan John Boye Gana, Göztepeli Prince
Segbefia ise Togo’yu temsil etti.



Ne pes et 
ne de hayallerde 

yaşa 
Hakemliğe televizyon başında maç izlerken yapılan hatalara kızarak 13 yıl önce

başladı. Süper Lig’de bu sezonun gözde isimlerinden biri. Çok zor ve meşakkatli diye
tanımladığı mesleğine aşk, tutku ve heyecanla bağlı olduğunu anlatıyor, 

“Güçleniyorsunuz, her geçen gün ayakta kalmayı öğreniyorsunuz, acıyı hissediyor,
başarıyı tadıyor, eleştirilerden ders çıkartıp hakaretlere kızmamayı test ediyorsunuz.

İşler kötü gittiğinde pes etmemeyi, iyi zamanlarda hayallerde yaşamamayı 
öğreniyorsunuz” diyor. Neşeli, keyifli ve bir o kadar esprili hakemimizle 

kariyerinin ilk röportajını yaptık.

Rasim Artagan
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Yaşar Kemal Uğurlu 

zellikle bu sezon öne çıkan
Süper Lig hakemlerinden 
birisiniz. Sizi daha yakından
tanımak ve tanıtmak istiyoruz.
En baştan, ailenizden ve 
yetişme tarzınızdan 
başlayalım isterseniz.
İlk olarak ismimle başlamak
isterim. Geleneksel bir aile ya-

pımız var. Babamın babasının
ismi Kemal, annemim babası-
nın ismi Yaşar’mış. Bana iki de-
demin  ismi olan Yaşar Kemal
adını vermişler. Bu vesileyle
bana adlarıyla hayat veren 
dedelerim nur içinde yatsınlar.
Memur bir anne babanın çocu-
ğuyum. Annem ve babam Ba-

yındırlık Bakanlığı’ndan
emekli. İlkokulu Özel Olgun Ko-
leji’nde, ortaokulu Anıttepe Li-
sesi’nde ve liseyi de Özel Yüce
Fen Lisesi’nde okudum. Lisenin
son yarım dönemini ise Cum-
huriyet Lisesi’nde tamamla-
dım. Kredili sistem olduğu için
son dönem böyle bir değişiklik
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Şanslı bir çocukluğum oldu.
Babam Bayındırlık 
Bakanlığı’nda Sosyal İşler
Müdürü’ydü ve bu sayede yaz
kamplarında üç ay kalırdım.
Bazen de Almanya’da amcamla
beraber sahip olduğumuz
İtalyan restoranımızda çalışır,
hem Almanca için pratik yapar
hem de servis ve mutfak
tecrübesi kazanırdım. 

Kız kardeşim benim için çok iyi
bir dost, eğlenceli bir arkadaş,
güvenilir bir sırdaş, gözünüzün
arkada kalmayacağı kalbi
tertemiz biri. Yarı olimpik millî
eskrimci. Ülkemizi 20’den fazla
ülkede ve en önemlisi Akdeniz
Oyunları’nda temsil etti. Birçok
kez Türkiye şampiyonlukları
yaşadı. 

Futbol her zaman benim
aşkımdı. İlkokulda top 
bulamadığımız zaman taşla
futbol maçı yapardık. Salondan
mutfağa geçerken bile top 
saydırırdım. Ankaragücü’nün
değişik yaş kategorilerinde 
oynadım. Şu andaki disiplinim
ve antrenmanlarıma olan
saygım o zaman da bulunsaydı
sanırım bir şeyler olabilirdim.

TV’de maç izlerken yapılan
hatalara kızıp “Bunlar 
hakemlik yapıyorsa ben daha
iyisini yapabilirim” diye
başladım, ama kazın ayağı öyle
değilmiş. Dışardan benim o
zaman yaptığım gibi tabiri
caizse sallamak en kolayı…
Sanırım şimdi de benim gibi
çokbilmişler bizim için aynı
şeyleri söylüyordur. 

yapmış oldum. Şanslı bir çocuklu-
ğum oldu. Bunun sebeplerinden
bir tanesi, babamın Bayındırlık
Bakanlığı’nda Sosyal İşler Müdürü
olmasıydı. Bu sayede yaz kampla-
rında üç ay kalırdım. Kurum
kamplarının eskiden ne kadar 
eğlenceli olduğunu bilenler bilir.
Şanslı olmamın diğer bir sebebi
ise Almanya’da amcamla beraber
sahip olduğumuz bir İtalyan res-
toranımızın bulunmasıydı. Bazı
yaz dönemlerinde oraya gitmeyi
tercih ederdim. Bu sayede hem
değişik bir dil olan Almanca için
pratik yapma fırsatı bulurdum
hem de restoranda gerek serviste
gerekse de mutfakta farklı tecrü-
beler yaşama imkânı yakalardım.
Üniversite hayatımın başına
kadar çok dolu yaz mevsimleri
geçirdim.  
Aslen Konyalısınız ve geçmişte
bir Konyaspor maçında görevlen-
dirilmeniz de spekülasyon 
konusu yapılmıştı. 
Sanırım Konyalı olduğumu artık
herkes biliyor (gülüyor). Herhalde
benden başka hiçbir hakem arka-
daşımda böyle bir sorun gün yü-
züne çıkmamıştır. Ben Ankara’da
doğdum, Ankara’da büyüdüm,
Ankaragücü’nün altyapısında oy-
nadım ve üniversite dâhil eğitim
hayatımın tamamını Ankara’da
geçirdim. Bunları belirtiyorum
çünkü dediğiniz gibi kamuoyunda
geçen senelerde bu konudan çok
söz edilmişti. Evet, aslen Konyalı-
yım. Babam orada doğmuş ve
nüfus kütüğümüz de Konya’da.
Konya’da bazı akrabalarım yaşı-
yor ve her Türk vatandaşı gibi ben
memleketinden onur duyan, 
bununla beraber  alın terinin 
değerini bilen biriyim.  
Ailede sizden başka spor yapan
var mı? 
Kız kardeşim eskrim yaptı. Onun
için ayrı bir parantez açmam
lâzım. Benim için çok iyi bir dost,
eğlenceli bir arkadaş, güvenilir bir
sırdaş, gözünüzün arkada kalma-
yacağı kalbi tertemiz bir kız kar-

deş. Yarı olimpik millî eskrimci.
Ülkemizi 20’den fazla ülkede ve
en önemlisi Akdeniz Oyunları’nda
temsil etti. Birçok kez Türkiye
şampiyonlukları yaşadı. Ve tüm
bu yoğun temposuna rağmen 
Atılım Üniversitesi Mekatronik
Mühendisliği bölümünü burslu
olarak bitirdi.  
Gazi Üniversitesi’nden mezunsu-
nuz. Okul günlerinizi bize biraz
anlatabilir misiniz?  
Evet, Gazi Üniversitesi İktisat 
Bölümü mezunuyum. Bölümümü
tam anlamıyla sevemedim, aklım
hep sporda kalmıştı ve bir yandan
da önce futbol oynadım daha
sonra da hakemlik yaptığım için
okulumu bir buçuk sene uzattım.
Ama her zaman Gazi Üniversi-
tesi’ne girmek benim için çok
özeldi. Orada okumak ve oradaki

arkadaşlarımın hayatıma girmesi
benim için çok özeldi. Hâlâ bazıları
ile ortak bir whatsapp grubumuz
üzerinden haberleşiyorum. 
Aslında birçoğu ile görüşmek isti-
yorum ama sosyal medya kullan-
madığım için hep uzak kalmak
zorunda kalıyorum. Bazen kıs-
kanmıyor değilim sosyal medya-
dan birbirlerine eski dostlarına
rahat ulaşan arkadaşlarımı ama
malum Türkiye şartlarında çok
zor oluyor sosyal medya kulla-
nımı. Sıkıntılı geçen bir maçın 
arkasına insanlar oradan deşarj
olmak istiyor (gülüyor). Bu yüz-
den Süper Lig’e çıkmadan tüm
hesaplarımı kapattım.  
Ankaragücü’nde futbol oynadığı-
nızı söylemiştiniz. Bu konuyu ve
futbolla ilk tanışmanızı biraz 
açalım isterseniz.
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Biraz önce de bahsettiğim gibi
futbol her zaman benim aşkımdı.
Öyle ki; ilkokulda top bulamadığı-
mız zaman bile teneffüslerde taşla
futbol maçı yapardık. Evimizde
her zaman bir sürü küçük ve
büyük toplarım olmuştur. Salon-
dan mutfağa geçerken bile top
saydırırdım. Babamla evin içinde
yaptığımız futbol maçlarını say-
mıyorum tabiî (gülüyor). 
Ankara’da amatör kulüpte top 
oynadım. Belirli bir dönem Anka-
ragücü’nün değişik yaş kategori-
lerinde oynadım. Şu andaki
disiplinim ve antrenmanlarıma
olan saygım o zaman da bulun-
saydı sanırım bir şeyler olabilir-
dim (gülüyor). İnanın hakemlikte
o kadar düzenli ve bilimsel an-
trenman programlarımız oluyor
ki; bazen “Bu kadar çalışacağımızı
bilseydik futbolcu olurduk” 
demekten kendimizi alamıyoruz.   
Hakem olma fikri sizde nasıl
oluştu?
İşte bu çok ilginçtir. Genelde ha-
kemleri ya bir arkadaşları ya aile-
den birileri ya da öğretmenleri
hakemlik yapmaları için yönlen-
dirir. Israrcı olup onlara destek
olurlar. Ama benim hikâyem ta-
mamen farklı ve belki burada bu
yazının başlığını koyacaksınız
(gülüyor). Ben TV’de maç izlerken
yapılan bazı hatalara kızıp “Bunlar
hakemlik yapıyorsa ben daha 
iyisini yapabilirim” diye başladım,
ama kazın ayağı öyle değilmiş
(gülüyor). Çünkü o zaman çocu-
ğuz. Sene 2002. Hakemlik mesle-
ğini bu şekilde bilemiyoruz. Ayrıca
dışardan benim o zaman yaptığım
gibi tabiri caizse sallamak en ko-
layı… Sanırım şimdi de benim gibi
çokbilmişler bizim için aynı şey-
leri söylüyordur (gülüyor). Daha
sonra Ankara Hakem Derneği 
binasına gittim ve nasıl hakem
olabileceğimi sordum. Kurs açıl-
masını bekledim uzun bir süre.
Daha sonra Düzce’de bir kursun
açılacağını ve oraya gidebilece-
ğimi söylediler. Okuldan çok sa-

mimi arkadaşım olan Murat Kara-
alp’le beraber Düzce’ye gittim.
Kurs hocam sevgili Mevlüt
Aşkın’dı. Hakem camiasında ilk
tanıdığım kişidir. Karizması ve
hitap şekliyle bizi hayran bırak-
mıştı. Düzce’den mezun olan ekip
olarak şu an benimle birlikte sa-
dece Ocak ayında FIFA yardımcı
hakemi olan kardeşim gibi sevdi-
ğim Serkan Olguncan kaldı.  
Hakemlik çok zor bir meslek. Sü-
rekli hedefteki adamsınız. Genç
bir hakemken ne oldu da, “Ben bu
işe devam edeceğim” dediniz? 
Hakemlik evet çok zor, evet çok
meşakkatli. Bize karşı sarf edilen
sözler nedeniyle çok üzülüp çok
acı çekiyoruz, inciniyoruz. Ama
hakemlik bir aşk, tutku, heyecan.
Yıllar içinde çok değişik duygu-
larla karşı karşıya kalabiliyorsu-
nuz ve hepsinden bir şey
öğreniyorsunuz. Güçleniyorsunuz,
her geçen gün ayakta kalmayı
öğreniyorsunuz, acıyı hissediyor,
başarıyı tadıyor, eleştirilerden
ders çıkartıp hakaretlere kızma-
mayı test ediyorsunuz. İşler kötü
gittiğinde pes etmemeyi, iyi za-
manlarda hayallerde yaşamamayı

öğreniyorsunuz. Ama bunları 
öğrenmek zaman alıyor. Çünkü
birçok kez pes etme noktasına
geldim ama camiamız içindeki
büyüklerimiz destek oldu ve işte
bu durumlarda da tecrübenin ne
kadar paha biçilmez olduğunu 
öğrendim.  
Bir hakem için şöhret sahibi
olmak, saha içinde lider 
pozisyonda bulunmak ya da 
adaleti sağlamak gibi birçok 
motivasyon faktörü var. Bu fak-
törlerden hangilerini kendinize

yakın hissediyorsunuz? 
Bence buradaki doğru mantık
şöyle olmalı; iyi bir lider adaletli
olursa zaten şöhret arkasından
gelir. Bu yüzden her zaman lider-
lik benim birinci sıramda. 
6 Şubat 2004 tarihinde PAF Li-
gi’nde MKE Ankaragücü-Beşik-
taş maçına ikinci yardımcı hakem
olarak çıkıyorsunuz. O maçı ha-

tırlıyor musunuz?  
Hatırlamaz olur muyum?
Babam karşımdaki tribünde,
üniversite arkadaşlarımdan
birçoğu onun yanında... Gel-
melerinin ilk sebebi, okulum
Beşevler’de, saha Tando-
ğan’da, yani yürüyerek 10 da-
kika. Ama orada olmalarının
en önemli sebebi ilk ciddi sına-
vımda benimle eğlenmekti
(gülüyor). Babamla beraber
arkadaşlarım maçı izlerken
çok dalga geçmişlerdi. Ama
saha içinden hatırladığım tek
şey seremonide babamı gör-
memdi. Kendimi rahat hissedi-

yordum. Hakem Neşet Merdin
abiydi. Hatta yıllar sonra Süper
Lig’e çıktığımda bana defa-
larca yardımcı hakemlik de
yapmıştı.  
Süper Lig’de hakemlik 
görevini ilk kez 29 Ağustos
2015’te Mersin İdman Yurdu-
Kayserispor maçında yapabi-
liyorsunuz. 2002’de
hakemliğe başladıktan 13 yıl
sonra buraya yükseliyorsu-
nuz. Oldukça uzun bir süre
değil mi?
Son dönemlerde  kategoriler
arası yükselme hızlandı ve
aradaki birkaç klasman 
kaldırıldı. Benim başladığım
dönemde önce yardımcı ha-
kemlik, daha sonra hakem ve
yardımcı hakemliği aynı anda
yapıyordunuz ve en sonunda
da hakem oluyordunuz. Sonra-
sında da klasmanları geçme-
niz gerekiyordu. Şimdi ben de
bu kadar anlattım, sanki bir
şeyi savunuyormuşum gibi
ama şunu ben okusam “Gü-
venmemişler de maç  verme-

mişler” derdim (gülüyor). Şaka
bir yana bu durumuma bin-
lerce kere şükür ediyorum
çünkü on binlerce hakem kar-
deşim başlıyor ve yüzde 99’u
bırakıyor ya da Süper Lig kad-
rosunu göremeden hakemlik-
leri bitiyor. Onun için
gerçekten çok şükür ki 13 yıl
sonra olsa bile Süper Lig’de
düdük çalabildim ve hâlâ da
çalmaya devam ediyorum.
Umarım alt klasmandaki
dostlarım ve kardeşlerim de

Mavi forma benim için bitti!
Röportaj yaptığımız güne kadar 310 karşılaşmada görev 

aldınız. En unutamadığınız anları bizimle paylaşır mısınız? 

O kadar çok düşündüm ki, bu anıları sansürleyip anlatmak lâzım. 
O zaman da esprisi ortadan kalkıyor. Ya takımlar ya da hakem 
arkadaşlarımdan dolayı bazı yerleri kesmem gerekiyor. Onun için
belki ileride anlatayım diyelim. Ama şöyle bir şey anlatabilirim.
Benim bazı totemlerim vardır yıllardır değiştirmediğim ufak tefek
uğurlar. Bunların en önemlisi mavi forma giymiyorum. Şartları 
sonuna kadar zorlarım gerekirse. Ama o formayı kendi hakem 
olduğum müsabakada giymek istemem. Geçen senelerde, dördüncü
hakem arkadaşım sabah eşgüdüm toplantısından sonra otele 
geldiğinde bizim için en uygun formanın mavi olacağını söyledi. 
Ben tabiî ki giymek istemedim. Ama yardımcı hakem arkadaşımla
beraber bu fobiyi yenmem gerektiğinde ısrar ettiler. Uzun uğraşlar-
dan sonra mavi formayı giymeye ikna edildim ve o maçta yapma-
mam gereken bir hata yaptım. Belki dışardan saçma gelecek ama o
forma benim için bitti.  Artık maçlara bile götürmüyorum (gülüyor).
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bu tadı yaşar. Bunu canı gönülden
istiyorum. Ayrıca böyle bir soru
soruyorsunuz ama ben 2012’de
Süper Lig kadrosuna çıktım ve
beş yıldır TamSaha ekibini bekli-
yorum (gülüyor). Yani hayallerim
gerçekleşiyor ama biraz vakit 
alıyor. 
Birçok ligde hakemlik yaptınız.
Süper Lig’in diğer liglerle farkını
anlatır mısınız? 
Değişen o kadar çok şey var ki
anlatmakla bitmez. Hız ve kalite
gibi… Ama bence en önemlisi ağır
gösterimli kameralar, piero çizim-
leri, santimetreler ve sayısız 
kamera açısı (gülüyor). 
Profesyonel hakemlikle birlikte
hakemlerimiz ciddi bir kazanca
kavuştu ve dünyanın en iyi 
otoritelerinden de dersler alıyor.
Ancak özellikle son dönemde çok
ciddi tartışmaların içinde hakem
dünyası. Bunun sebebi nedir?
Her şeyden önce ortada bir eleştiri
varsa, bizler kendi üzerimize dü-
şeni alıyoruz. Evet, en iyilerden
eğitimler alıyoruz, imkânlarımız
federasyonumuz sayesine ger-
çekten çok iyi. Ama ne olursa
olsun belirli bir kesim hakem 
konuşmayı çok seviyor. Ve bu
hakem konuşmayı çok seven
kesim şunu da biliyor, karşında
bir nevi kum torbası var. Ne derse
desin bir daha geliyor. Yani x bir
kulüp için bir şey derse milyon-
larca taraftar karşı çıkabiliyor
ama hakemin sevenleri kendi 
içlerinde üzülüyor. Çünkü hake-
min taraftarı yok. Yani ben kendi
adıma özeleştiri yapmakla bera-
ber hakem konuşmanın moda
haline geldiğine de inanıyorum.  
Futbol iklimimizdeki baskı 
ortamı şu sıralar hiç olmadığı
kadar fazla. Baskıyla mücadele
edebilmek için özel çalışmaları-
nız var mı?  
Federasyonumuzun bizimle 
çalışmasını sağlamış olduğu
Sayın Rıdvan Ekmekçi'nin des-
tekleri çok önemli. Ayrıca kendi
adıma etrafına  negatif enerji

veren her şeyden ve herkesten
uzak duruyorum.  
Her şeye rağmen Türk hakemliği,
özellikle Cüneyt Çakır ve ekibi
sayesinde dünyada söz sahibi.
Cüneyt Hoca birçok şeyi başardı
ve çıtayı çok yukarı koydu. Sizin
hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?
Kendinizi en çok nerede görmek
isterdiniz?  
On binlerce genç hakemin hayali-
dir Cüneyt Çakır. Kimsenin başa-
ramadığını yaptı ve belki kimse
de onun başardıklarına ulaşama-
yacak. Hayranlıkla izlenip takip
edilmesi gereken bir azim ve ça-
lışkanlık. Kendi adıma hedefim
tabiî ki bu işe gönül vermiş herkes
gibi FIFA hakemi olmak. Şöyle
söyleyeyim, 2004 yılının Mayıs
ayında, üniversite mezuniyet yıllı-
ğımda bunu da belirtmiştim ki
daha o zaman amatör ligde görev
yapan bir hakemdim.
Evli olduğunuzu biliyoruz. 
Ne zamandır evlisiniz?  
2012’den beri evliyim. Bir tane
dünyalar güzeli kızım var (gülü-
yor). Eşim Özlem Hanım özel bir
bankada müdür yardımcısı. İşinde
çok başarılı ve azimlidir. Çevremiz
tarafından çok sevilen birisidir.
Futboldan çok iyi anlar. Hatta
bazen maçlarımdan sonra pozis-

yon analizi yapar. Evleneli 5 sene
oldu, Allah razı olsun eşim ha-
kemlik hayatımdaki yoğun tem-
poyla ilgili hiçbir zaman sorun
çıkarmadı. Bilakis hep destekledi.
Kendi işi yoğun olmasına ve
benim evle ilgili şeylere vakit ayı-
ramama rağmen bir kere olsun lâf
etmeyerek  verdiğim her doğru
karara etkisini gösterdi (gülüyor).
Kızım Deren ise Eylül 2013 do-
ğumlu ve baba kız birbirimize aşı-
ğız (gülüyor). Hatta o derece ki, o
benim futbol düşkünü olduğum
için evde top oynuyor sonra bana
da “Bebeklerimle oynayacağız”
diye ültimatom veriyor. Yani iki-
mizin de gönlü oluyor.  
Boş zamanlarınızda neler yapar-
sınız? Hobileriniz neler?  
Boş zamanlarım kızıma ait. İkimiz
de genelde birbirimizi bırakmıyo-
ruz. Onun dışında tavla oynamayı
severim. Çok iddialıyımdır ve
kolay kolay da yenilmem. Ayrıca
eşimle Euroleague izlemeye bayı-
lırız. Tam bir basketbol hastasıyız.
Futbol o kadar hayatımız merke-
zinde bulunmasına rağmen eğer
Euroleague’de maç varsa kesinle
önceliğimiz basketbol olur.  
Bizim unuttuğumuz, sizin ekle-
mek istediğiniz bir şey var mı? 
Öncelikle anneme ve babama te-
şekkür etmek istiyorum. Çünkü
bu benim ilk söyleşim ve bunu
okumalarını istiyorum. Toprak
sahalardan çim sahalara olan yol-
culuğumun en başından bugüne
kadar gerek psikolojik destek
olsun gerek maddi destek olsun
hatta hiçbir şey yapmasalardı bile
yanımda durdukları için çok te-
şekkür ederim. Allah onları ba-
şımdan eksik etmesin. Ayrıca
şimdiye kadar desteğini esirge-
memiş tüm hakem büyüklerime
sonsuz  güvenleri için teşekkür
ederim. Bu camiaya adım attı-
ğımda hiçbir hakem tanımıyor-
dum ama şimdi 20 yaşından 
80 yaşına kadar olan bir hakem
ailem var ve ben iyi ki onların
içindeyim. Onları çok seviyorum.  
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İsmail Kurt

İki büyüğün  
unutulmazıydı
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Kurt kardeşlerin Metin’ini 2012’nin Ağustos ayında 
64 yaşındayken kaybetmiştik; ağabey İsmail ise 

27 Şubat 2017 günü 83 yaşındayken ayrıldı aramızdan.
Evet, Türk futboluna hem Galatasaray hem de 

Fenerbahçe formalarıyla damga vuran İsmail Kurt’a da
gözümüz yaşlı veda ettik. 

ünyanın en kaçınılmaz gerçeği
olan ölüm, Şubat’ın 27’sinde 
İsmail Kurt’u da aldı aramızdan.
Türk futbolunun 1970’li yıllarına
damga vuran Metin Kurt’tan 4.5
yıl sonra, 1950 ve 60’lı yıllarını
renklendiren ağabeyi İsmail Kurt
da ebedi âleme göçüverdi. 
1 Ocak 1934 yılında Kırklareli’nde
dünyaya gelen İsmail Kurt, hem
Galatasaray hem de Fenerbahçe
formalarını giymiş ve iki kulübün
de tarihinde önemli yer tutan
oyunculardan biri olarak anılar
defterine adını yazdırmıştı.
Türk futbol tarihçiliğinin 
duayenlerinden Vâlâ Somalı, 
“100 Yılın En İyileri” adını taşıyan
eserinde İsmail Kurt’u şu cümle-
lerle anlatıyor:
“Geçmiş yılların bazı dönemle-
rinde defans oyuncularının ekse-
risindeki dış görüntüler dikkate
alındığında; iri yarı, sert yapılı 
ve yere sağlam basan adamlar
olarak akla gelirler genelde…
‘Bego’ Ahmet (Fenerbahçe)

Hristo Konstanda (BJK) ve Adnan
İncirmen (GS) gibi oyuncular,
‘kalıp kıyafeti yerinde adam’ 
tarifine çok uyan isimler olarak
anımsanabilirler.
İşte İsmail Kurt, tıpkı Basri 
Dirimlili gibi, bek oyunculuğunu
‘kalıp kıyafeti yerinde adam’ 
tarifinden çekip çıkaran bir fut-
bolcuydu futbol sahalarımızda…
Çevik, hareketli, markör ve bir
yanhaf kadar iyi top kullanan 
bir oyun stiline malikti. Formda
olduğu zamanlar bir takım için
‘sigorta’ idi.
Fenerbahçe genç takımında 
yetişerek futbola adımını attı. 
Bir dönem A takıma geçerim 
düşüncesiyle boşu boşuna  
bekledi. Futbol özlemi içinde 
Karagümrük Kulübü’nde kendi-
sine yer bulunca, bir dönem de bu
kulüpte top koşturdu, ama onun
amacı büyük bir takımda top
koşturmaktan yanaydı. 
Bir dönem de Şeref Stadı’nda 
Beşiktaşlılar ile birlikte topun

peşinde koştu. Hemen hemen 
1 yıla yakın bir zaman tüm 
antrenmanlara iştirak ederek,
Beşiktaş formasını sırtına ge-
çirme hayaliyle yaşadı. Ne yazık
ki Genel Kaptan Sadri Usuoğlu
ondaki cevheri keşfedemediği
için, bu deferli topçuya A takımda
oynama imkânı vermedi. 
Ama en büyük Galatasaraylı
‘Baba’ Gündüz, kısa bir araştır-
madan sonra ondaki yetenekleri
keşfetmekte gecikmedi ve bu 
sayede İsmail Kurt, 1950’li yılla-
rın ortasında Turgay’lı, Coş-
kun’lu, İsfendiyar-Suat-Metin ve
Kadri’li kadroda kendisine yer
bulmakta güçlük çekmedi. 
Hayatının en güzel maçlarını 

D

Galatasaray’da geçirdi desek, yanlış
olmaz.
İsmail Kurt, sarı-kırmızı forma 
altında şampiyonluklar yaşayıp
Millî Takım mertebesine ulaştıktan
sonra, profesyonel bir futbolcu 
olarak, Galatasaray ile alacağı üc-
reti konusunda anlaşmazlığa düştü. 
Neticede, futbola ilk başladığı ocak
olan Fenerbahçe’ye transfer olarak,
futbol yaşamının geri kalan kısmını
bu forma altında tamamladı. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi tıpkı
Brezilyalı futbolcu tipi olan ‘modern
bek’ anlayışı içinde, adeta Basri 
Dirimlili’nin ikizi gibi, bir 90 dakika
devamınca ileri-geri mücadele 
ederek Fenerbahçe’ye büyük 
katkılarda bulundu. 
O dönemin Millî Takımı’nda da 
değişmez elemanlardan biriydi…”
Evet, Vâlâ Somalı ustanın böyle an-
lattığı İsmail Kurt, 1957 ile 1966 
arasında A Millî formayı da 16 kez
giydi ve Fenerbahçe’nin ardından
1966-67 sezonunda Vefa formasını
da giyip aktif futbola veda etti.  
Teknik direktör olarak Anadolu’nun
dört bir yanında dolaştıktan sonra
Fenerbahçe’nin altyapısında da bir
süre görev aldı. 
Hayatının geri kalan bölümünü İz-
mir’in Çeşme ilçesine yerleşerek
geçiren İsmail Kurt’la ilgili olarak,
onu çok yakından tanıyan Yeni Asır
yazarı Erkin Usman’ın kalemine

dikkat kesilelim:
“Kırk yıldır Çeşme’yi mesken tutan
İsmail Kurt, döneminin en önemli
futbolcularından biriydi.  1.67’lik 
boyuna rağmen hava toplarına
inanılmaz bir tayming ile sıçrayarak
rakiplerine aman vermezdi.  12-13 yıl
aktif futbolculuk yaşantısında hep
savunmada oynadı ve hiç kırmızı
kart görmedi.  ‘Nasıl oldu bu iş?’ diye
soranlara verdiği cevap da şöyle:
‘Ben her zaman topa müdahaleyi
düşündüm. Zira şayet top kaleye gi-
rerse gol olur, adam girerse değil,
mantığı ile oynadım.’
İsmail Kurt aslında geçilmez bir sol
bekti ve bu alanda ciddi bir isim
yapmıştı. Ve şöyle diyordu:
‘Fenerbahçe ve Millî Takım forma-
sını giymek her Türk gencinin ha-
yalidir. Ben Fenerbahçe formasını
dolu dolu giyerek, üç de şampiyon-
luk yaşadım. Millî formayı ‘Bayram-
lık Elbise’ gibi görür, çocuklar gibi
sevinirdim’ 
İsmail Kurt, Fenerbahçe’ye transfe-
rinin nasıl gerçekleştiğini de şöyle
anlatıyor:
‘Üç büyük kulüp arasında centil-
menlik anlaşması vardı. Sanırım,
Galatasaraylılar Niyazi Tamakan’ı
transfer edince, ben de eski yu-
vama Fenerbahçe’ye geri döndüm.
1966’ya kadar Fenerbahçe ile üç
şampiyonluk yaşadım. Fener-
bahçe’nin iki yıl üst üste iki şampi-

yon olduğu yıllar, bizim dönemi-
mizdi. Macar şampiyonu Csepel’i
deplasmanda 3-2 yenerek Avrupa
Ligi’nde ilk kez çeyrek finale çıkan
takımda yer aldım. 1957-58 sezo-
nunda Milliyet Gazetesi’nin ‘Yıldız
Kralı’ oldum. Defansta oynamama
rağmen, herhalde istikrarlı bir
oyuncu olmamdan ötürü okuyucu
beni seçmişti.’
İsmail Kurt’u dinlemeye devam:
‘Futbol topunu çok severdim. Belki
öyle büyük bir futbolcu değildim
ama tam bir görev adamı olarak 
takımda devamlı oynardım. Hatta o
zamanlar 18 parçadan oluşan futbol
topuna ‘18 parçalı sevgilim’ derdim.
1934 doğumluyum. Çocukluğumdan
beri Fenerbahçe’yi tutardım. Özel-
likle müthiş bir Lefter hayranıydım,
sanırım kardeşim Metin de bana
inat Galatasaraylı oldu. İktisadi ve
Ticari İlimler Akademisi mezunu 
olduğum için askerde yedek subay-
dım ve bir sene forma giyemedim. 
O yıllarda yedek öğretmenler ve
erler oynuyordu ama yedek subay-
lara yasak vardı.”
İsmail Kurt’un futbolun dışındaki
özel yaşantısında başarılı bir Türk
müziği bestecisi, icracısı ve ayrıca
şiirleri beğeni ile okunan bir şair
olduğunu da yine Erkin Usman’dan
öğreniyoruz.
Nur içinde yat İsmail Kurt. 
Mekânın cennet olsun.

Galatasaray’ın 1959-60 kadrosu. Ayaktakiler:
Metin Oktay, Mustafa Yürür, Saim Taşyengil, 
Erol Kaynak, Candemir Berkman. Oturanlar: 

Ergun Ercins, İsmail Kurt, Mete Basmacı, 
Ahmet Karlıklı, Turgay Şeren, Ahmet Berman.

Fenerbahçe’nin 1964-65 kadrosu. Ayaktakiler:
Ziya Şengül, Ali İhsan Okçuoğlu, Birol Pekel, 
Şeref Has, Şenol Birol, Hazım Cantez. 
Oturanlar: İsmail Kurt, Ogün Altıparmak, 
Aydın Yelken, Şükrü Birant, Özer Kanra





Türkiye Futbol Federasyonu tara-
fından ilk kez düzenlenen Sportif
Direktörlük Sertifika Programı’nın
ikinci modülü organize edildi. 
İstanbul Limak Eurasia Luxury
Hotel’de düzenlenen programın
açılışını Türkiye Futbol Direktörü
Fatih Terim, yaptığı konuşmayla
gerçekleştirdi.
Konuşmasının ilk bölümünde ku-
lüplerde çalıştığı dönemlerdeki 
deneyimlerini anlatan Terim, tek-
nik direktör-yönetici ilişkileri ve
ülkemizdeki profesyonel yönetici
modelleriyle ilgili örnekler verdi.
Avrupa’da sportif direktörlük 
kavramının oturduğunu ifade eden
Terim, ülkemizde de profesyonel
futbol yöneticiliğinin görev ve 
yetkileri tanımlanmış bir şekilde
yerleşmesi gerektiğini söyledi.
Futbolun bugün geldiği noktada
geniş yetkilerle donatılmış profes-
yonel yöneticilerin önemli rol üst-
lendiğini kaydeden Terim, Sportif
Direktörlük Sertifika Programı’nın
bu açıdan büyük önem taşıdığını

ve amaçlarının bu görevler için 
her açıdan donanımlı insanlar 
yetiştirmek olduğunu ifade etti.
Program ile iyi bir futbol yönetici-
sinin tanımını oluşturmak hedef-
leri olduğunu da belirten Fatih
Terim, hem futbolun içinden ge-
lenlerin hem de akademik eğitim-
lilerin profesyonel yönetici olarak
futbolun içinde yer alabileceğine
dikkat çekti.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Te-
rim’in ardından TFF Millî Takımlar
Analiz Departmanı Sorumlusu Dr.
Metin Çakıroğlu, “Scouting Orga-

nizasyonu ve Teknoloji Kullanımı”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
25 katılımcının yer aldığı Sportif
Direktörlük Sertifika Programı’nda
ikinci günün ilk konuşmasını 
Endüstriyel Futbola Genel Bakış
başlığıyla, Chelsea ve Manchester
United’ın eski CEO’su Peter Ken-
yon yaptı. Daha sonra Türkiye Fut-
bol Federasyonu Başkan Vekili ve
İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli,
“Bütçe, Bilanço ve Mali Disiplin”
başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Sportsnet Group Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Gülüm’ün “Spor

Fatih Terim: “Profesyonel futbol yöneticilerine büyük ihtiyaç var” 
TFF Gündemi

Endüstrisi ve Markalar”
sunumunun ardından, TFF
Stadyum ve Güvenlik Mü-
dürü Cenk Cem, “Stadyum,

Çim Saha, Taraftar İletişimi
ve Spor Güvenliği” konulu
bir sunum gerçekleştirdi. 
Toplam dört modülden

oluşan Sportif Direktörlük
Sertifika Programı’nın
ikinci modülü 9 Şubat’ta
sona erdi. 
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TFF Gündemi
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UEFA ve Lozan Üniversitesi 
ortaklığında düzenlenen UEFA
Futbol Yönetimi Sertifika Prog-
ramı’nın (CFM) ilk semineri, 
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
ev sahipliğinde, Beykoz
Riva’daki Hasan Doğan Millî 
Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’nde yapıldı. UEFA Futbol
Yönetimi Sertifika Programı’nda
Spor Toto Süper Lig kulüplerin-
den profesyoneller ile TFF, 
Hırvatistan ve Azerbaycan 
Futbol Federasyonu çalışanların-
dan oluşan 29 kişi eğitim aldı. 
UEFA ve Lozan Üniversitesi yet-
kililerinin organizatör ve eğitimci
olarak katıldığı, ilk semineri iki
gün süren sertifika programı;
Mayıs ve Ekim aylarında yine
TFF’nin ev sahipliğinde yapıla-
cak üç seminerle devam edecek.
UEFA Futbol Yönetimi Sertifika
Programı boyunca katılımcılar;
uluslararası spor organizasyon-
larının yapıları, pazarlama, 
iletişim, maç operasyonları,
bütçe yönetimi, stratejik 
planlama gibi birçok alanda pro-
fesörler tarafından eğitim alacak
ve sınavlara tâbi tutulacak.
UEFA Futbol Yönetimi Sertifika
Programı’nın açılışında konuşan
Türkiye Futbol Federasyonu

Genel Sekreteri Kadir Kardaş;
şunları ifade etti: 
“Değerli UEFA yetkilileri, Lozan
Üniversitesi temsilcileri ve UEFA
Futbol Yönetimi Sertifika Prog-
ramı’nın tüm katılımcıları; Hasan
Doğan Millî Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri’nde sizleri ağırla-
maktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. TFF olarak, futbol
sektöründe çalışan profesyonel-
lerin kariyerleri için ekstra eği-
tim alması gerektiği fikrine her
zaman sıcak bakıyoruz. Bu ne-
denle, futbol sektöründe önemli
bir geçerliliği olan UEFA Futbol

TFF, UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı'na ev sahipliği yaptı 

Yönetimi Sertifika Programı’na 
ev sahipliği yapmak istedik. Bu 
ev sahipliği ve seminer, TFF’nin 
vizyonu ve misyonu ile tamamen
örtüşmektedir. 
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e,
UEFA Genel Sekreteri Theodore
Theodoridis’e, UEFA Ülke Federas-
yonları Geliştirme Departmanı 
Müdürü Thierry Favre ile ekibine ve
Lozan Üniversitesi’ne bu ayrıcalıklı
sertifika programının Türkiye’de
düzenlenmesi için verdikleri des-
tekten ötürü teşekkür ederim. Tür-
kiye Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören adına hoş geldi-

niz diyor, tesislerimizde iyi vakit 
geçirmenizi ve hepiniz için başarılı
bir sertifika programı olmasını 
temenni ediyorum.”
UEFA Ülke Federasyonları Geliş-
tirme Departmanı Müdürü Thierry
Favre ise şunları belirtti: 
“Türkiye Futbol Federasyonu’na bu
sertifika programı ve projedeki 
işbirliği için çok teşekkür ederim.
TFF ile olan işbirliğimiz her geçen
gün daha da güçleniyor ve ortaya
bu sertifika programı gibi iyi bir
ürün çıkarmamıza vesile oluyor.
Her zaman, Türk dostlarımızla
yakın ilişkiler içerisinde çalışmak-
tan büyük mutluluk duyuyoruz.
Lozan Üniversitesi’ne ve sertifika
programında eğitim veren profe-
sörlere de bu projede oynadıkları 
rol için teşekkür ediyorum.
4 yıl önce UEFA, Futbol Yönetimi
Sertifika Programı’nı ulusal düzeye
taşımaya karar verdi. Bugünlerde,
yılda 8 farklı sertifika programını
organize ediyoruz ve ulusal 
federasyonlar her geçen yıl bu
programa ev sahipliği yapmakla
daha da yakından ilgileniyorlar. 
Bu yeni formatla birlikte, sertifika
programının dâhil olduğu kitlenin
sayısı da her geçen yıl artıyor. 
Hepinize sertifika programı 
boyunca başarılar dilerim.’’
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FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birli-
ği’nden yetkililerinin katıldığı ve
Video Yardımcı Hakem Sistemi’ne
(VAR) geçiş hazırlıklarının ele 
alındığı Proje Toplantısı, Uluslararası
Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) 
Zürih’teki merkezinde yapılan 
görüşmelerle tamamlandı. VAR 
eğitimlerinin içerikleri ve planla-
masının ele alındığı toplantıda,
hakem seçimleri, proje kapsamında
atılacak diğer adımlar ile yol 
haritası konuları görüşüldü. TFF
Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF
Merkez Hakem Kurulu Danışmanı
ve FIFA VAR Uzmanı Roberto Ro-
setti, Kulüpler Birliği Vakfı Genel
Sekreteri Mesut Altan, Genel 
Sekretervekili Mustafa Eröğüt ile
IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud ve
IFAB Baş Teknik Danışmanı David
Elleray’ın katıldığı görüşmede, 
önümüzdeki Mart ayında testlere
başlanması konusunda fikir birli-

ğine varıldı. Toplantının FIFA 
merkezinde gerçekleştirilen 
oturumunun ilk gününde FIFA 
Baş Teknik Sorumlusu Marco van
Basten, Teknoloji Departmanı 

Müdürü Johannes Holzmuller, 
Teknoloji Departmanı Sorumlusu
Daniele Diana katıldı ve projenin
teknolojik altyapısına dair 
bilgilendirme yaptı. Yunanistan Futbol 

Federasyonu Başkanı
Ioannis Drosos, TFF 
Birinci Başkanvekili
Servet Yardımcı’ya 
nezaket ziyaretinde 
bulundu. TFF’nin Bey-
koz-Riva’da bulunan
idari merkezinde ger-
çekleşen ziyarete TFF
Genel Sekreteri Kadir
Kardaş ile Yunanistan
Futbol Federasyonu 
Yönetim Kurulu üyesi
Zizis Vryzas da katıldı.
Ziyaret sırasında Ioan-
nis Drosos’a TFF’nin
idari merkezi gezdirilir-
ken, karşılıklı forma ve
hediye takdiminde bu-
lunuldu. Yunanistan de-
legasyonu, Süper Lig’de
oynanan Galatasaray-
Beşiktaş müsabakasını
da stadyumdan izledi. 

Yunanistan Futbol Federasyonu’ndan
TFF’ye ziyaret  

Ilgaz ve  Çakır, Online VAR Testi'ne katıldı
Merkez Hakem Ku-
rulu Üyesi Murat
Ilgaz ve FIFA ko-
kartlı hakemleri-
mizden Cüneyt
Çakır, İtalya ile
Fransa 19 Yaş Altı
Millî Takımları ara-
sında oynanan ve
Video Yardımcı
Hakem Sistemi
(VAR) test uygula-
masının gerçek 
zamanlı (online)
olarak yapıldığı ha-
zırlık karşılaşmasını
yerinde gözlemledi.
İtalya’nın Bologna
kentinde oynanan
karşılaşmada, 2014

FIFA Dünya Kupası
Finali’ni yöneten
İtalyan hakem Ni-
cola Rizzoli, Video
Yardımcı Hakem
olarak görev yaptı.
Uygulamada ayrıca,
TFF Merkez Hakem
Kurulu Danışmanı
ve FIFA VAR Uzmanı
Roberto Rosetti de
hazır bulundu. 
Müsabaka sonrası
yapılan toplantıda,
maç sırasında siste-
min nasıl işlediği
konusunda bilgi 
verildi ve VAR ile il-
gili gerçekleştirilen
kayıtlar incelendi.

VAR Proje Toplantısı tamamlandı  
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U19 Millî Takımımız, Atina’nın Spata
Stadyumu’nda Yunanistan’la iki
özel maç yaptı. İki takım arasındaki
ilk maçı Yunanistan 3-2 kazanır-
ken, ikinci müsabaka 2-2 sona erdi.
Yunanistan-Türkiye U19 Takımları
arasındaki ilk maç 7 Şubat’ta 
oynandı. U19 Millî Takımımızın 
Mahmut Demirgan - Batuhan Işık,
Kadir Kaan Özdemir, Gökhan
Akkan, Can Coşkun (Furkan Zorba
dk. 65) - Alpay Koçaklı (Muham-
med Kerem Aktürkoğlu dk. 63),
Mete Kaan Demir, Abdülkadir
Ömür (Cihan Kahraman dk. 63),
Ahmet Canbaz (Atakan Rıdvan
Çankaya dk. 80) - Salim İyik (Alpe-
ren Şahin dk. 63), Tarık Baydemir
(Alpay Aldemir dk. 80) kadrosuyla
mücadele ettiği maç Yunanistan’ın
3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu
maçtaki gollerimizi 44. dakikada
Tarık Baydemir ve 66. dakikada Al-
peren Şahin atarken, Yunanistan’ın
gollerini ise 49 ve 62. dakikalarda

Vrdusai Marios ile 59. dakikada
Kampetsis Anarguros kaydetti. 
İki takım arasında 9 Şubat günü
oynanan maçta ise U19 Millî Takı-
mımız, Altay Bayındır - Batuhan
Işık (Alpay Koçaklı dk. 21), Gökhan
Akkan (Ahmet Canbaz dk. 46),
Furkan Zorba, Can Coşkun - Cihan
Kahraman (Tarık Baydemir dk. 70),
Atakan Rıdvan Çankaya, Hüseyin
Eray Karataş (Mete Kaan Demir dk.
46), Muhammed Kerem Aktür-
koğlu - Mehmet Emin Güneş (Salim
İyik dk. 46), Alperen Şahin (Alpay
Aldemir dk. 70) kadrosuyla müca-
dele etti. 1-1 sona eren maçtaki go-
lümüzü 36. dakikada Muhammed
Kerem Aktürkoğlu atarken, Yuna-
nistan’ın golünü 38. dakikada Kam-
petsis Anargyros kaydetti. U19 Millî
Takımımızın kadrosunda yer alan
oyuncular ve kulüpleri ise şöyle:
Altay Bayındır (Ankaragücü - Ka-
leci), Mahmut Demirgan (Eyüpspor
- Kaleci), Batuhan Işık (Galatasaray

- Defans), Kadir Kaan Özdemir
(Tuzlaspor - Defans), Gökhan
Akkan (Mersin İdman Yurdu - 
Defans), Furkan Zorba (Eintracht
Frankfurt - Defans), Can Coşkun
(Dinamo Dresden - Defans), Mu-
hammed Kerem Aktürkoğlu (Bod-
rum Bld. Bodrumspor - Orta Saha),
Alpay Koçaklı (Gaziantepspor -
Orta Saha), Ahmet Canbaz (Ein-
tracht Braunschweig - Orta Saha),
Abdülkadir Ömür (Trabzonspor -
Orta Saha), Cihan Kahraman
(Union Berlin - Orta Saha), Atakan
Rıdvan Çankaya (Altay - Orta
Saha), Salim İyik (Göztepe - Orta
Saha), Hüseyin Eray Karataş 
(Beşiktaş - Orta Saha), Mete Kaan
Demir (Hannover 96 - Orta Saha),
Tarık Baydemir (Wuppertaler -
Orta Saha), Alperen Şahin 
(B. Mönchengladbach - Forvet),
Mehmet Emin Güneş (Konya 
Anadolu Selçukspor - Forvet),
Alpay Aldemir (Bucaspor - Forvet). 

U19’lar Yunanistan’la iki maç yaptı

Teknik direktörlüğünü Mehmet
Hacıoğlu’nun yaptığı U17 Millî 
Takımımız, Antalya’da Slovakya ile
oynadığı iki hazırlık maçını da 
kazanmayı başardı. Emirhan Spor
Kompleksi’ndeki maçların ilki 15
Şubat’ta oynandı ve gençlerimizin
3-2’lik üstünlüğü ile sonuçlandı. 
Bu maçta Berke Özer, Ramazan
Emirhan Civelek, Berk Çetin, Ercan
Şirin, Ozan Muhammed Kabak,
Sefa Akgün, Yunus Akgün, Kerem
Atakan Kesgin (Enes İslam İlkin dk.
66), Malik Karaahmet, Hasan Ali
Adıgüzel, Atalay Babacan kadro-
suyla mücadele eden gençlerimizin
gollerini 44. dakikada Malik Kara-
ahmet, 78 ve 80. dakikalarda ilki
penaltıdan olmak üzere Atalay 
Babacan attı. Slovakya'nın gollerini
ise 42. dakikada Dominik Marti-

siak ve 49. dakikada kendi kale-
sine Ercan Şirin kaydetti. 
U17 Millî Takımımız, 17 Şubat’taki
ikinci maçı da 1-0 kazandı. Eren
Bilen, Ercan Şirin, Bekir Melih 
Gökçimen, Berkehan Biçer (Ozan
Muhammed Kabak dk. 58), Egehan
Gök, Atalay Babacan (Yunus
Akgün dk. 41), Abdussamet Kar-
nuçu, Fatih Bektaş (Kerem Atakan
Kesgin dk. 41), Enes İslam İlkin
(Hasan Ali Adıgüzel dk. 41), Sezer
Taşkolu (Sefa Akgün dk. 58), 
Berkay Tekin (Ramazan Emirhan
Civelek dk. 58) kadrosuyla 
mücadele eden takımımızın golünü
77’nci dakikada penaltıdan Kerem
Atakan Kesgin attı. U17 Millî Takı-
mımızın kadrosunda şu oyuncular
yer aldı: Berke Özer (Altınordu -
Kaleci), Eren Bilen (Göztepe - Ka-

leci), Berkehan Biçer (Altınordu -
Defans), Ramazan Emirhan Cive-
lek, Ozan Muhammed Kabak, Bekir
Melih Gökçimen (Galatasaray - De-
fans), Berk Çetin (Borussia Mönc-
hengladbach - Defans), Ercan Şirin
(Gençlerbirliği - Defans), Hasan Ali
Adıgüzel (Akhisar Belediye - Orta
Saha), Berkay Tekin, Egehan Gök
(Altınordu - Orta Saha), Kerem
Atakan Kesgin (Bucaspor - Orta
Saha), Fatih Bektaş (Fenerbahçe -
Orta Saha), Abdussamed Karnuçu,
Atalay Babacan (Galatasaray - Orta
Saha), Sezer Taşkolu (Göztepe -
Orta Saha), Enes İslam İlkin (Sam-
sunspor - Orta Saha), Sefa Akgün
(Trabzonspor - Orta Saha), Yunus
Akgün (Galatasaray – Forvet),
Malik Karaahmet (Eintracht
Frankfurt – Forvet).

U17’den çifte Slovakya galibiyeti 
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Teknik direktörlüğünü Suat 
Okyar’ın üstlendiği U19 Kadın Millî
Takımımız, Kuzey İrlanda ile iki 
hazırlık maçı yaptı. 14 Şubat’taki ilk
maçı 1-0 kaybeden U19 Millî Takı-
mımız, ikinci maçtan ise 1-1’lik 
beraberlikle ayrıldı. Mourneview
Park Stadyumu’nda oynanan ilk
maçı millîlerimiz Gamze Nur Yaman,
Şevval Alpavut (Damla Bozyel dk.
62), İrem Yıldırım, Sibel Saravaş,
Derya Arhan, Selin Ertan,
Sümeyra Kıvanç (Ravza
Meryem Açıkel dk. 46),
Bilge Su Koyun (Sabiha
Uyaner dk. 62), İlayda 
Civelek, Demet Kılınç,
Zeynep Gamze Koçer 
kadrosuyla oynarken,
Kuzey İrlanda’ya galibiyeti
getiren golü 27’nci daki-
kada penaltıdan Rebecca
Bassett attı.  Kuzey İrlanda
ile Türkiye U19 Kadın Millî
Takımları arasındaki
ikinci maç ise 16 Şubat’ta
Ballymena Showgrounds
Stadyumu’nda oynandı.
Kuzey İrlanda 21’inci daki-

kada bir penaltı atışından yararla-
namazken, 66’ncı dakikada ilk
maçın tek golünü atan Rebecca
Basset’le 1-0 öne geçti. Bir dakika
sonra Teresa Burns’ün kırmızı kart
görmesiyle 10 kişi kalan Kuzey 
İrlanda önünde takımımız 70’inci
dakikada İlayda Civelek ile 1-1’lik
beraberliği sağladı. 85’inci dakikada
Millî Takımımızdan Gamzenur
Yaman da kırmızı kartla oyun 

dışında kaldı ve maç 1-1 sona erdi.
U19 Kadın Millî Takımımızın aday
kadrosunda yer alan oyuncular,
akımları ve mevkileri ise şöyle: 
Gamze Nur Yaman (Beşiktaş - Ka-
leci), Bedriye Cam (Şanlıurfa Genç-
lik ve Spor - Kaleci), Sema Polat,
Şevval Alpavut (Fomget Gençlik ve
Spor - Defans), Derya Arhan, Damla
Bozyel, Rabia Civan (Karadeniz
Ereğli Bld - Defans), Sibel Saravaş

(Hannover 96 - Defans),
Nurdan Yurdakul (Ovacık
Gençlik Spor - Defans),
İrem Yıldırım (1. FFC Frank-
furt - Defans), Sümeyra 
Kıvanç (Kocaeli Harb-İş -
Orta Saha), Selin Ertan
(TSV Limmer - Orta Saha),
Bilge Su Koyun, İlayda 
Civelek (Beşiktaş - 
Orta Saha), Demet Kılınç 
(Gazikent - Orta Saha), 
Sabiha Uyaner (MSV 
Duisburg - Orta Saha), 
Ravza Meryem Açıkel 
(ATC 65 - Forvet), 
Zeynep Gamze Koçer 
(Beşiktaş - Forvet).

U19 Kadınlar K. İrlanda’da iki maça çıktı
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Kulüplerin 19 yaş altı takımlarının
mücadele ettiği UEFA Gençlik 
Ligi’ndeki temsilcimiz Altınordu,
Play-Off Turu’nda İspanya’nın 
Atletico Madrid ekibine kendi saha-
sında 2-0 mağlup oldu. İzmir’deki
Bornova Stadı’nda oynanan karşı-
laşmada, deplasman takımının gol-
lerini 12. dakikada penaltıdan Toni
Moya ve 90. dakikadada De Castro
kaydetti. Tek maçlı eliminasyon 
sistemine göre oynanan UEFA
Gençlik Ligi Play-Off Turu’nda 
Altınordu, bu sonucun ardından 
Son 16 Tur’a kalma şansını kaybe-
derek turnuvaya veda etti. 
Altınordu, UEFA Gençlik Ligi’nde
daha  önceki turlarda Levski Sofya
ve Sparta Prag’ı elemişti. Altınordu
U19 Takımı, Coca-Cola Gelişim 
Ligleri çatısı altında oynanan Elit
U19 Ligi’nde, 2015-2016 sezonunda
Süper Kupa’nın sahibi olarak bu lige
Ulusal Şampiyonlar Etabı’ndan 
katılmaya hak kazanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği İşitme
Engelliler Türkiye Kadınlar Futsal
Şampiyonası sona erdi. Eskişe-
hir’de bu yıl ikincisi düzenlenen
İşitme Engelliler Kadınlar Futsal
Şampiyonası 1-5 Şubat 2017 
tarihlerinde 9 takımın katılımıyla
Kemal Unakıtan Spor Salonu’nda
yapıldı. 5 Şubat’ta oynanan final
müsabakalarıyla son bulan şampi-
yonanın galibi Muğla Ortaca İşitme

Engelliler Spor Kulübü oldu. Final
maçı Muğla Ortaca İşitme Engelli-
ler Spor Kulübü ile Mersin İbn-i
Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi
akımları arasında oynandı. 
Karşılaşmayı Muğla Ortaca İşitme
Engelliler Spor Kulübü 16-2’lik
skorla kazanarak şampiyon oldu.
Turnuvada üçüncülüğü İstanbul
Aksaray İşitme Engelliler Spor 
Kulübü, dördüncülüğü ise Mersin
İşitme Engelliler Spor Kulübü aldı.
Şampiyonada en değerli oyuncu

ödülünü Muğla Ortaca İşitme 
Engelliler takımından Kardelen
Duran, en iyi kaleci ödülünü Mer-
sin İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek
Lisesi takımından Müslüme Develi,
gol kraliçesi ödülünü de Muğla 
Ortaca İşitme Engelliler ekibinden
Berfin Demir aldı. Şampiyona 
sonucunda başarılı olan sporcular
Millî Takım Kampı’na katılıp, 
Samsun’da düzenlenecek İşitme
Engelliler Olimpiyatları’na 
(Deaflympics 2017) hazırlanacak.

Altınordu, UEFA Gençlik Ligi’ne veda etti  

Futsalda İşitme Engelli Kadınların
Şampiyonu Muğla Ortaca 
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 
Dopingle Mücadele Kurulu’na, Prof. Dr. Yunus Söylet,
Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Erdal Cevher ve 
Prof. Dr. Sadi Kurdak’ı üye olarak atadı. Prof. Dr. Ömer

Taşer başkanlığındaki kurul şu isimlerden oluştu:
Prof. Dr. Yunus Söylet, Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu,
Prof. Dr. Ahmet Karaman, Prof. Dr. Erdal Cevher, 
Prof. Dr. Gökhan Metin, Prof. Dr. Sadi Kurdak. 

Dopingle Mücadele Kuruluna yeni atama  
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Futsalda iki galibiyet

Amatör futbolun Avrupa’daki en
iyi 8 takımının mücadele ettiği
UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Re-
gions Cup) Finalleri’ne Türkiye 
ev sahipliği yapacak.
1-9 Temmuz 2017 tarihleri ara-
sında düzenlenecek ve Turkcell’in
sponsor olduğu 2016-17 UEFA
Bölgeler Kupası Finalleri’ndeki
müsabakalar, İstanbul’daki
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp
ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye 
Belediyesi Şehir Stadyumu ve
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda
oynanacak.
32 ekibin 4’erli olarak 8 grupta
yer aldığı 2016-17 UEFA Bölgeler
Kupası Eleme Turu sonunda
gruplarını birinci sırada tamam-
layan 8 takım, finallere yüksel-
meye hak kazanmıştı. 10. kez
düzenlenecek 2016-17 UEFA Böl-

geler Kupası Finalleri’nde Türki-
ye’yi temsilen İstanbul Bölge Kar-
ması’nın yanı sıra Castilla y Leon
(İspanya), Ingulec, Kirovograd
Bölgesi (Ukrayna), Güney Bölgesi
(Rusya), Lizbon (Portekiz), Olo-
mouc Bölgesi (Çek Cumhuriyeti),
2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti) ve
Zagreb (Hırvatistan) takımları
mücadele edecek.
UEFA Bölgeler Kupası, UEFA’nın
amatör futbol dalındaki tek orga-
nizasyonu ve turnuvası olarak
dikkat çekiyor. Kendi ülkelerin-
deki elemelerde birinci olan ama-
tör takımlar, UEFA Bölgeler
Kupası elemelerinde ülkelerini
temsil etmeye hak kazanıyor.
İstanbul Bölge Karması, Türki-
ye’de yapılan amatör bölge kar-
maları arasındaki elemelerde
birinci olarak, 2016-17 UEFA Böl-

geler Eleme Turu’nda Türkiye’yi
temsilen mücadele etmeye hak
kazanmıştı. İstanbul Bölge Kar-
ması, Eleme Turu’nda 5. Grup’u
birinci sırada tamamlayarak fi-
nallere yükselmişti.
Türkiye, daha önceki yıllarda
2005 UEFA Şampiyonlar Ligi 
Finali, 2007-08 U17 Avrupa Şam-
piyonası Finalleri, 2009 UEFA 
Kupası Finali, 2011-12 U19 Kadın-
lar Avrupa Şampiyonası Finalleri
gibi UEFA organizasyonlarına 
ev sahipliği yapmıştı.
2016-17 UEFA Bölgeler Kupası 
Finalleri Kura Çekimi, 2 Mart 2017
Perşembe günü yapılacak.
TFF’nin Beykoz-Riva’da yer alan
idari merkezindeki Orhan Saka
Salonu’nda gerçekleştirilecek
kura çekimi, saat 17.00’de başla-
yacak.

UEFA Bölgeler Kupası Finalleri
İstanbul'da düzenlenecek 

Teknik direktörlüğünü Sercan 
Görgülü’nün yaptığı Futsal Millî 
Takımımız, Yalova 90. Yıl Spor Salo-
nu’nda Tacikistan’la oynadığı iki
hazırlık maçını da kazandı. İki

takım arasındaki ilk maç 22 Şu-
bat’ta oynandı ve ay-yıldızlılar 
salondan 5-4’lük galibiyetle ayrıldı.
Bu maçtaki gollerimizi Cem Keskin
(2), Muhammet Altunay ve Cihan

Özcan (2) kaydetti. 23 Şubat’taki
maçı da 3-2 kazanan Futsal Millî
Takımımızın bu müsabakadaki gol-
lerini Muhammet Altunay, Cihan
Özcan ve Emirhan Kınlak attı.
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Altınordu’nun ülkemizin dört bir 
yanındaki amatör kulüplere U12
İzmir Cup’ta Avrupa’nın devleriyle
maç yapma şansı tanımak amacıyla
organize ettiği U2 İzmir Cup Ön 
Elemesi’nde dört ekip mutlu sona
ulaştı. Selçuk’taki İsmet Orhunbilge
Tesisleri’nde yapılan dev organizas-
yonun çeyrek finalinde Kemalpaşa,
İnegöl’ü, Bergama Geçlerbirliği, 
Yıldızspor’u 2-1; Murat Germenspor,
Çamlıkspor’u, Çorlu Fener de 
Damlaspor’u 4-3 yenerek U12 İzmir
Cup’a doğrudan katılma hakkını
elde etti. Turnuvada bu dört takım
da şampiyon ilân edilip kupaları
takdim edildi. İki gün süren U12
İzmir Cup Ön Elemesi’ne, 23 şehir-
den toplam 48 takım katıldı. 180
maçın yapıldığı dev turnuvada, ilk
gün grup karşılaşmaları oynandı ve
ilk dörtler final serisine kaldı. Bu 32
takım tek maç eliminasyon siste-
mine göre kendi arasında eşleşip 
finale doğru gitti. Pazar günü oyna-
nan final serisi maçları sonucunda
ise Kemalpaşa, Bergama Gençler-
birliği, Murat Germenspor ve Çorlu
Fener, rakiplerini mağlup ederek
U12 İzmir Cup biletini kaptı. Maçları
İzmir Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin
Can’ın yanı sıra çok sayıda futbolse-
ver takip etti. 

Dört amatör takıma Avrupa bileti




