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Mircea Lucescu

Türk futbolunun
potansiyeline
güveniyorum

Karşımızda yarım asırdır hiç ara vermeden futbolun içinde yoğrulan bir usta
var. Millî Takımımızı başarıya ulaştırmak için kolları sıvayan ve Riva’da yatıp
kalkan Rumen teknik adam, sıraladığı pek çok olumsuzluğa rağmen geleceğe

umutla bakıyor, bu umutlu bakışı da geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş’ta
başardıklarını tekrarlayabileceğine olan inancına ve 50 yıllık tecrübesine
yaslıyor. O dönemde başarıları yakalayan Türk futbolunun, sahip olduğu

potansiyeli kaybetmediğini söylüyor ancak kulüplerdeki teknik adamların
yardımına duyduğu ihtiyacı da özellikle vurguluyor. 

Mazlum Uluç



TRT’ye verdiğiniz röportajda, çok
eleştirildiğiniz Arda Turan’ın
ayağına gitme hususunda “Ben
profesyonelim. Millî Takım’ın 
çıkarları neyi gerektiriyorsa onu
yaparım. Gerekirse yine giderim”
dediniz. Oğuzhan Özyakup konu-
sunda “Onu aradım, özür diledim
ve davet ettim. İsterse bu daveti
geri çevirme hakkı olduğunu da
söyledim” dediniz. Selefiniz Fatih
Terim’le ilgili tüm söylemleri-
nizde onun ne kadar başarılı 
çalışmalar yaptığını anlattınız.
Çok da alışkın olmadığımız 
tavırlardı bunlar. Bize hayata, 
dünyaya ve insanlara bakışınızı
kısaca özetler misiniz?
Açıkçası ben de sorunuzdan do-
layı biraz şaşırdım. Çünkü insan-
ların beni genellikle yaptığım işle
değerlendirmesi, benim aldığım
kararları sorgulaması veya bun-

lara ilişkin sorular sormasına
alışkınım. Dolayısıyla hayata ba-
kışımla ilgili bir soru sorarak, beni
biraz hazırlıksız yakaladınız gibi
oldu. Ama şöyle söyleyeyim, yap-
tığımın normal olduğunu düşü-
nüyorum. Bu benim aldığım
eğitimin, yaşadığım tecrübenin
ve elde ettiğim sonuçların bir ne-
ticesi. Bence hayatımızdaki en
önemli şey vicdanımızın sesini
dinleyerek ahlâklı bir görüntü or-
taya koymak. Ben yaptığım her
şeyi insanları göz ardı etmeden
yapıyorum. Etrafımdaki insanları
dinleyerek, onlardan feyz alarak,
onları da dinleyerek yapıyorum.
Olumlu olmaya çalışıyorum. Bazı
şeylerin daha iyi olmasına nasıl
yardımcı olabilirim diye bakıyo-
rum. Benim kafa yorduğum şey,
hareket noktam bu.
Kulüp takımı çalıştırmakla bir

millî takımı yönetmek arasında
nasıl farklar var? Böyle bir zorluk
hissediyor musunuz?
En baştaki fark, millî takım 
teknik direktörü aslında bir 
seçidir. Başkalarının hazırladığı
futbolcuları kendi takımına
seçen kişidir. Bu oyuncuları 
hazırlamaya da vakti yoktur.
Normalde kulüp takımlarını 
çalıştıran kişiler futbolcularla her
gün çalışırlar, onları organize 
etmeye vakitleri vardır, alttan
oyuncu çıkartırlar,  yeni oyuncu-
lar yetiştirirler, genç oyuncularla
tecrübelileri karıştırma şansları
vardır ve bunu sık sık değiştire-
rek yaparlar. Ama millî takım
teknik direktörü seçicidir ve bir
karar verir. Bu kararı verirken de
belirli kriterleri vardır. Mesela
bazı oyuncular antrenmanda, ba-
zıları maçta iyidir. Bazı oyuncular

kulüp takımlarında, bazıları millî takımında
iyi oynar. Kimi oyuncu yerel düzeyde 
başarılıdır, kimisi de uluslararası düzeyde
oynayabilir. Bu oyuncuların formları, 
deneyimleri, şöhretleri hepsi bir arada 
değerlendirilerek bir seçim yapılır. Kendisini
ispat etmiş tecrübeli oyuncular bizim için
sigorta gibidir. Bu oyuncuların form düzey-
leri de oldukça düzenli gider. Genç oyuncu-
lar ise inişli-çıkışlı grafikler çizer. Tabiî bizi
ilgilendiren farklılıklardan biri de oynadığı-
mız maçın özel mi resmi mi olduğudur. 
Buna göre bakar ve bazı noktalarda değişik
dokunuşlar yaparız, değişik amaca hizmet
eder. Mesela özel maçlarda yeni oyuncuları
denemek ve görmek isteriz. Ayrıca şöyle de
bir şey var; millî takıma gelen oyuncu bu-
rada farklı bir baskı ve stres hisseder. Bu
duyguları yaşaması da önemlidir. Biz Millî
Takım’a gelen oyuncuları artık olmuş gibi
kabul ediyoruz. Ama öyle değil. Oyuncular
adeta çocuk gibidir. Onları başarılarıyla, iyi
yönleriyle, geliştirmesi gereken yönleriyle
kabul etmeli ve onlara karşı sabırlı olmalı-
yız. Bu açıdan baktığımızda millî takımlarda
bu tip zorluklar da vardır.
TRT’deki röportajınızdaki konuşmalarınız-
dan, dört maçlık süreçte bazı oyuncuların
sizi hayal kırıklığına uğrattığı hissine 
kapıldım. Bu hayal kırıklıkları hangi 
konudaydı? Neler bekliyordunuz, neleri 
göremediniz?
Kararları ben verdim, bütün sorumluluğu da
ben aldım. Eğer suçlu biri varsa o da benim.
Onları ben seçtim, ben sahaya sürdüm.
Benim bir hayal kırıklığım yok ama dikkat
çekmek istediğim bir konu var; o da kad-
roya aldığımız Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu,
Enes Ünal ve Cengiz Ünder gibi genç oyun-
cuların hepsinin bu yaz transfer yapmış 
olması. Bu oyuncular kendi takımlarının
esas nüvesini teşkil ediyor, takdir görüyor
ve oynuyorken yeni kulüplere gittiler. 

Bence hayatımızdaki en önemli şey 
vicdanımızın sesini dinleyerek
ahlâklı bir görüntü ortaya koymak.
Yaptığım her şeyi etrafımdaki 
insanları dinleyerek ve onlardan
feyz alarak yapıyorum. Olumlu 
olmaya çalışıyorum. Bazı şeylerin
daha iyi olmasına nasıl yardımcı
olabilirim diye bakıyorum.

Millî Takım’a gelen oyuncu burada farklı bir
baskı ve stres hisseder. Bu duyguları yaşaması
da önemlidir. Biz Millî Takım’a gelen oyuncuları
artık olmuş gibi kabul ediyoruz. Ama öyle değil.
Oyuncular adeta çocuk gibidir. Onları
başarılarıyla, iyi yönleriyle, geliştirmesi gereken
yönleriyle kabul etmeli ve onlara karşı sabırlı
olmalıyız.

“

“
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İnsanlar adaptasyondan bahsediyor ama bu
sadece adaptasyon meselesi değil. Herhangi
bir yerde bir grup içerisine girmek zaten 
zordur. Orada da şöhretli isimler arasında
forma giymek zordur. Mesela Burak bile
Çin’den Türkiye’ye transfer yaptı ki, ben biliyo-
rum, Çin’den yeniden başka ülkelere giden
oyuncular belirli zorluklar yaşıyor. Orada 
futbolun oynanış tarzı ve farklı unsurlar, 
buraya gelip adaptasyon sağlamalarını 
zorlaştırıyor. Benim oyuncuları tanımak için
çok kısa bir zamanım oldu. Fotoğraflardan 
gördüğüm, maçlarda izlediğim oyuncularla ilk
defa el sıkışıp onlara dokundum. O derecede
zor bir dönemdi. Bu arada sakatlık sıkıntıları da
yaşadık. Oyuncuların Millî Takım’a hazır gel-
mesi çok önemli bir kriter. Çünkü hazır geldik-
leri zaman doğrudan oynayabilecek durumda
oluyorlar. Ama oynamayan oyuncuların 
burada acı çektiğini gördüm. Ve bu acı çeken

oyuncular olumsuz bir tablo. Ben bu
oyuncuların millî takımda oynaya-
rak sezonun ikinci yarısı için kendi-
lerini kulüplerinde de oynayabile-
cek duruma getirebileceklerini 
düşünmüştüm. Shakthar’da da 
Dinamo Bükreş’te de birçok genç
oyuncuyla çalıştım. Ama orada bu
oyuncuları bir noktaya ulaştırabil-
mek için vaktim vardı. Sezon içinde
30-40 maç oynuyorsunuz ve orada
önemli veya önemsiz maçlarda,
güçlü ya da zayıf rakipler önünde bu
oyuncuları test edebiliyorsunuz.
Ama Millî Takım’da her maç önemli
ve her maç mücadele. Bu da ayrı bir
zorluğa yol açıyor. 
Görevinizle ilgili zorlukları sıralar-
ken ligimizdeki yerli oyuncuların
azlığından, oynayanların yaş orta-

lamasının yüksekliğinden, 21 yaş
altı oyuncuların neredeyse hiç 
bulunmadığından söz ediyorsunuz
ki bunların hepsi doğru tespitler.
Ama bir yandan da gelecekle ilgili
olumlu mesajlar veriyorsunuz.
2020 Avrupa Şampiyonası eleme-
leri için önümüzde 1 yıllık bir süre
var. Bu sürede tüm bu olumsuzluk-
ları nasıl düzelteceğinizi düşünü-
yorsunuz ki bu kadar ümitli
olabiliyorsunuz? 
Tabii bu zamana bağlı olan bir şey.
Önümüzde hazırlanmak için 8-9
maçımız var. Ben bu 8-9 maçta
oyuncularımı çok iyi değerlendire-
bileceğimi düşünüyorum. Onların
potansiyeline güveniyorum. Önce-
likle Türk futbolunun potansiyeline
güveniyorum. Tabiî burada diğer
teknik direktörlerin bize yapacağı
yardım da önemli. Özellikle de
büyük takımlardaki teknik 
direktörlerin. Ayrıca Galatasaray ve
Beşiktaş’tayken yaptıklarıma 
güveniyorum. Daha önce Türk 
futbolunda başardım ve bunu daha
çok Türk futbolcularıyla başardım.
O zamanki potansiyelin kaybolma-
dığına inanıyorum. Oyuncuları daha

Sonuçların ve kupaların kölesi
değilim. Bir işi bitirdiğimde
arkamda ne bıraktığıma bakarım.
Birincisi insan ilişkileri, ikincisi
oyuncuların eğitimleri, üçüncüsü
çalıştığım yerden kimleri 
çıkarmışım… İtalya’da, Romanya’da,
Ukrayna’da yaptığımız çalışmalar
çok başarılı oldu. Ama bunları 
yaparken zaman buldum. Burada
ise başkalarının yardımına 
ihtiyacım var ve onlara bağımlıyım. 

“
““
““
““
““

““““
Fotoğraflardan gördüğüm, maçlarda
izlediğim oyuncularla ilk defa el sıkışıp 
onlara dokundum. O derecede zor bir
dönemdi. Bu arada sakatlık sıkıntıları da
yaşadık. Oyuncuların Millî Takım’a hazır
gelmesi çok önemli bir kriter. Oynamayan
oyuncuların burada acı çektiğini gördüm. 
Ve bu acı çeken oyuncular olumsuz bir tablo.

Oyuncuları daha fazlasını vermeye itmeliyiz.
Yabancı futbolcuların altında kalmayıp
potansiyellerini göstermelerine fırsat 
vermeliyiz. Kendilerini Millî Takım’a 
gelmeye, daha iyi oynamaya motive 
etmeleri lâzım. Türk oyuncuların hepsi için
söylüyorum. Kendilerini kabul ettirsinler,
potansiyellerini göstersinler.

TFF ile kulüplerin bir arada çalışarak 
yabancı-yerli oyuncu konusuna bir çözüm
getirmesi gerekiyor. Bu konuda bir
komisyon kurulması gerektiğini söyledim.
Bu benim doğrudan müdahil olabileceğim,
yetki alanımdaki bir konu değil. Türkiye
statlarıyla üstyapı konusunda birinci ama
altyapı ve oyuncu yetiştirme konusunda
sonlarda. Bunun düzeltilmesi gerekiyor.

Ben dış kaynaklardan oyuncu yanlısı birisi
değilim. Türkiye’deki kaynağı yetiştirme
yanlısıyım. Bahsettiğiniz ülkelerdeki 
oyuncularla buradaki oyuncular arasındaki
fark yetenek değil. İki taraftaki oyuncular
da eşdeğer yetenekte. Fakat burada 
çocukların profesyonel futbol eğitimiyle,
akademilerdeki eğitimle ilgili farklar
mevcut. 

Benim dönemimde Galatasaray’ın da
Beşiktaş’ın da kendi oyun stilleri vardı. 
Rakibi domine eden, rakibin oyununu kabul
etmeyen tarzları vardı. Bizim de bu şekilde
oynamamız lâzım. Türk insanının da 
karakteri bu doğrultudadır. Atılımcıdır, 
her seferinde daha büyük hedeflere gitmek
ister. Bu karakter ülkenin özelliğinde var.
Bunu kullanarak futbola da yansıtmamız
gerekiyor. 
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fazlasını vermeye itmeliyiz. Yabancı
futbolcuların altında kalmayıp 
potansiyellerini göstermelerine 
fırsat vermeliyiz. Şu anda motive
olmak önemli. Kendilerini Millî 
Takım’a gelmeye, daha iyi 
oynamaya motive etmeleri lâzım. 
Türk oyuncuların hepsi için söylü-
yorum. Sadece Millî Takım’a gelmiş,
sürekli gelen, bir kere gelmiş git-
mişlerin değil, hiç gelmemişlerin de
kendilerini bu yönde motive etme-
lerini istiyorum. Kendilerini kabul
ettirsinler. Çünkü rekabet her şey-
den önce kendinle olur. Rakiple, 
sahayla, taraftarla rekabet edersin
ama önce kendinle rekabet edersin.
Ben bunu istiyorum. Bütün bunlar
yapıldıktan sonra benim işim kolay
olacak. Ben 50 yıldır futbolun için-
deyim. Bu 50 yılda bir kez bile ara
vermedim. Bütün büyük hocaların
belli dönemlerde ara verdikleri 
olmuştur ama benim hiç aram 
olmadı. Bu da başkaca üzerine 
basmak istediğim bir nokta. 
Sizden genç oyuncular olarak daha
önce Ertuğrul Ersoy ve Abdülkadir
Ömür’ün isimlerini duyduk. Başka
hangi isimlerden söz edebilirsiniz?
Oyuncu ismi vermek yerine, 
sorunuzu şöyle cevaplayayım…
Daha önce de Altınordu örneğinden
sıklıkla bahsettim. Bu örnekten
diğer kulüpler de ilham alabilir.
Bursaspor’u da göz ardı etmeme-
miz gerekiyor. Onlar da Türk futbo-
luna birçok oyuncu kazandırdılar.
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü
göz önünde bulundurup Trabzon-
spor’u da bu kulüplerin arasına 
katabiliriz ama ben Trabzonspor’un
çok daha fazla potansiyele sahip 
olduğuna inanıyorum. 
Bir yandan 14 yabancı kuralı devam
ederken, yerli oyuncuların da 
takımlarda yer bulabilmesi için
kulüp takımlarındaki teknik
adamlarla görüşme dışında neler
yapılabilir? Mesela kulüpleri belli
yaşın altındaki oyuncuları belli 
sayıda ilk on birde oynatma 
zorunluluğu getirilebilir mi?
Türkiye Futbol Federasyonu ile 

kulüplerin bir arada çalışa-
rak yabancı-yerli oyuncu
konusuna bir çözüm 
getirmesi gerekiyor. 
TRT’ye verdiğim röportajda
bu konuda bir komisyon
kurulması gerektiğini 
söyledim. Futbolun içinde
olan aktörlerden TFF 
yetkilileri, antrenörler,
kulüp başkanları, gazeteci-
ler, televizyoncular, mena-
jerler, eleştiri yapmak için
değil, çözüm üretmek için
burada olmalı. Farklı 
kategorilerde insanlar var. 
Birincisi işi bilenler, ikincisi
işi bilenler ve hâlihazırda
bunu yapmakta olanlar,
üçüncüsü işi bilenler ama
bu konuda bir şey yapama-
yanlar, dördüncüsü ise
hem işi bilmeyip hem de
eleştirenler. Bu son iki 
kategoriyi kesinlikle devre
dışı bırakıp ilk iki katego-
riyle işimizi yapmamız
lâzım.  Çözüm önerileri 
gelsin. Bu benim doğrudan
müdahil olabileceğim,
yetki alanımdaki bir konu
değil. Türkiye statlarıyla
üstyapı konusunda birinci
ama altyapı ve oyuncu 
yetiştirme konusunda sonlarda.
Bunun düzeltilmesi gerekiyor. 
TRT’deki röportajda TFF Futbol 
Gelişim Direktörü Tolunay 
Kafkas’ın olumlu çalışmalarından
bahsettiniz. Bu konuyla ilgili somut
olarak ne söyleyebilirsiniz?  
Tolunay Kafkas’la bir görüşmem
oldu. Bana bir sunum yaptı. 
Almanya’daki sistemi inceledikle-
rini gördüm. Tabiî bunların uygulan-
ması idari bir karar ve Spor Bakanı, 
Millî Eğitim Bakanı gibi üst 
mercileri, TFF ve kulüpler gibi farklı
paydaşları barındırıyor. Dolayısıyla
bu kişilerin alacağı karar sonra-
sında uygulamalar netleşecek.
Türk Millî Takımının ve hatta Türk
futbolunun temel altyapı kaynak-
larından birisi de Avrupa ülkeleri,

özellikle de Almanya… Fatih Hoca-
nın da bu kaynaktan yararlanmak
için ciddi bir çaba harcadığını 
biliyoruz. Siz bu kaynakla nasıl bir
ilişki kurmayı düşünüyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim, ben dış
kaynaklardan oyuncu yanlısı birisi
değilim. Türkiye’deki kaynağı 
yetiştirme yanlısıyım. Bahsettiğiniz
ülkelerdeki oyuncularla buradaki
oyuncular arasındaki fark yetenek
değil. İki taraftaki oyuncular da 
eşdeğer yetenekte. Fakat burada
çocukların profesyonel futbol 
eğitimiyle, akademilerdeki eğitimle
ilgili farklar mevcut. Bütün dünya
gibi futbol da küreselleşti, elbette 
görmek, izlemek, takip etmek, 
nerede alabileceğimiz oyuncu 
olduğuna bakmak zorundayız. 
Ama şu da bir gerçek ki, orada

doğan oyuncuların birinci tercihi 
o ülke olacaktır. Türkiye her zaman
ikinci tercih olacaktır. Bunu da göz
ardı etmememiz gerekiyor. 
O zaman Mehmet Aurelio örneğini
gösterip “Sizin de böyle tercihleri-
niz olabilir mi?” sorusunu hiç 
sormayayım…
Hayır, hayır, Mehmet Aurelio örneği
neden olmasın? O da olabilir. Ama
esas unsur bu değildir. Bu tip 
oyuncular tamamlayıcı olabilir. 
Eğer bir futbolcu uzun yıllar oyna-
dığı ülkenin millî formasını giymek
istiyorsa neden olmasın? Dışarıdan
gelen ama yeni geldiği ülkede oy-
namak isteyen oyuncular dünyanın
her yerinde var. Mesela Ukrayna’da
Marlos örneği var. Uzun yıllardır
Ukrayna’da yaşıyordu ve sonunda
millî takıma da girdi.

Bize birkaç yıl sonrası için
nasıl bir Türk Millî Takımı
vadediyorsunuz? Günü
gelip emekli olduğunuzda
Türk Millî Takımı’nı hangi
düzeyde göreceğiz? 
“Lucescu öncesi Shakhtar -
Lucescu sonrası Shakhtar”
gibi bir milatla karşılaşmak 
mümkün mü?   
Öncelikle biz kendi oyuncu-
larımızın ligde oynaması 
sorununu çözmeliyiz. 
Sonrasında benim yapmak
istediğim, kendi karakteris-
tik özelliklerini kullanarak
bir oyun tarzı oluşturmak.
Ama tabiî kolay olmayacak..
Bu karakteristik özellikleri
biraz açmanız mümkün mü?
Benim dönemimde Galata-
saray’ın da Beşiktaş’ın da
kendi oyun stilleri vardı. 
Rakibi domine eden, rakibin
oyununu kabul etmeyen
tarzları vardı. Bizim de bu
şekilde oynamamız lâzım.
Kazanırız veya kaybederiz
ama rakibin oyununu kabul
etmemeliyiz. Türk insanının
da karakteri bu doğrultuda-
dır. Atılımcıdır, her seferinde
daha büyük hedeflere git-

mek ister. Bu karakter ülkenin
özelliğinde var. Bunu kullanarak
futbola da yansıtmamız gerekiyor.
Finlandiya maçında bunun yansı-
malarını gördük. İzlanda maçında
hatalarımız dışında belli noktalarda
kontrol ettiğimiz oldu ama istediği-
miz kıvama gelmesi için zaman 
gerekecektir. 
Galatasaray’la UEFA Süper Kupa’yı,
Shakthar Donetsk’le UEFA 
Kupası’nı kaldırdınız. En büyük 
hayalinize ulaştınız mı? Yoksa önü-
nüzde daha büyük hedefler var mı?
Öncelikle insanların bilmesini iste-
rim ki, ben sonuçların ve kupaların
kölesi olan birisi değilim. Bir işi bi-
tirdiğimde arkamda ne bıraktığıma
bakarım. Bunun önemi vardır
benim için. Birincisi insan ilişkileri,
ikincisi oyuncuların eğitimleri,

üçüncüsü çalıştığım yerden kimleri
çıkarmışım, yukarı taşımışım…
Bunlar önemli. İtalya’da Brescia’da,
Romanya’da, Ukrayna’da Shakt-
har’da yaptığımız çalışmalar çok
başarılı oldu. Buradaki oyuncuları-
mız daha sonra millî takımlarına
gitti. Ama bunları yaparken zaman
buldum. Bu çok önemliydi. Burada
ise başkalarının yardımına 
ihtiyacım var ve onlara bağlıyım.
Onlardan katkı bekliyorum çünkü
sonuçta aynı çıkara hizmet ediyo-
ruz. 1970 Dünya Kupası’nda forma
giydim, 36 yaşında Avrupa’da tek-
nik direktörlük yaptım, 32 kupa 
kazandım; benim asıl gurur duydu-
ğum şey, Mkhitaryan, Pirlo, Hagi,
Willian, Alex Teixeira, Fernandinho,
Douglas Costa ve Pancu gibi oyun-
cuları yukarı çıkartmam oldu.
Hagi’yi oynattığımda 16 yaşındaydı.
Bu oyuncuların beni hatırlamaları,
mesaj atmaları beni gururlandırı-
yor. İnsanları eğitmek beni gurur-
landırıyor. Bakın futbolcuları değil,
insanları diyorum. Çünkü burada
verdiğimiz röportaj bile bir bakıma
eğitim anlamını taşıyor. Bu tarz
şeyler beni tatmin ediyor. 
Neden bir otelde değil de Riva’da
kalmayı tercih ettiniz? 
Riva’dayım çünkü işimin başında
olmak zorundayım ve her şeyi bil-
mek istiyorum. Bu benim sorumlu-
luğum. Saatlerim maçları izleyerek
geçiyor. Çok büyük bir sorumluluk
üstlendiğimin farkındayım. Sorum-
luluğumu tam anlamıyla yerine ge-
tirmek ve bir şeyi eksik bırakmanın
pişmanlığını yaşamamak için elim-
den gelenin en iyisi yapıyorum. Ba-
şarı olur veya olmaz ama pişman
olmak istemiyorum. O zaman ben
zaten kendime yalan söylemiş olu-
rum. 
Altı dil biliyorsunuz, Türkçeyi de
öğrenecek misiniz?
Hayır (gülüyor). Baştan söyledim,
Türkçe öğrenirsem hiç özel hayatım
kalmayacak. Çünkü öğrenirsem
gazeteciler, televizyoncular, herkes
benimle konuşmak isteyecek. 
Mesela siz (gülüyor). 

Riva’dayım çünkü işimin başında
olmak zorundayım ve her şeyi bilmek
istiyorum. Saatlerim maçları izleyerek
geçiyor. Sorumluluğumu tam 
anlamıyla yerine getirmek ve bir şeyi
eksik bırakmanın pişmanlığını 
yaşamamak için elimden gelenin 
en iyisi yapıyorum. Başarı olur 
veya olmaz ama pişman olmak 
istemiyorum. 

“
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Bize yine hasret düştü
2018 Dünya Kupası elemelerinde ayağımıza gelen fırsatı teptik. İzlanda ve Finlandiya ile 

oynayacağımız maçları kazandığımız takdirde play-off oynamamız kesindi ama 
Eskişehir’deki İzlanda maçını 3-0 kaybederek defteri erken kapattık. Turku’da 

genç oyuncuların ağırlıklı olduğu kadroyla verdiğimiz mücadele ise 2-2 sona erdi ve 
Dünya Kupası finalleri hasretimiz 20 yıla yükseldi.  

14 15

Millî Takım

ünya Kupası finalleri bizim çok
da alışık olduğumuz bir platform
değil. İlk defa 1950 yılında ka-
tılma hakkını elde edip “Brezilya
uzak” diye gidemediğimiz final-
lerde 1954 yılında İsviçre’de boy
göstermiş, 48 yıllık bir aranın 
ardından Japonya-Güney Kore
ortaklığındaki 2002 Dünya Ku-
pası’nda ise tarihimizin en büyük
başarısını elde ederek üçüncü
olmuştuk. Sonrasında 2006 
Almanya, 2010 Güney Afrika ve

2014 Brezilya’yı televizyondan
izlemek zorunda kalmıştık.
EURO 2016’ya katılmamızın ge-
tirdiği özgüven, bizi Rusya’da dü-
zenlenecek 2018 Dünya Kupası
finalleri için de umutlandırmıştı.
Ancak statü Avrupa Şampiyona-
sı’ndan çok daha çetindi ve sa-
dece gruplarında ilk sırayı alan
takımlar direkt katılma hakkını
elde ediyor, 9 ikinciden 8’ine ise
bir play-off şansı tanınıyordu.
Grubumuzda ise tıpkı bizim gibi

ERUO 2016 finallerine katılmayı
başaran Hırvatistan, İzlanda ve
Ukrayna yer alıyordu. Finlandiya
ve son anda eklenen Kosova da
grubu 6 takıma tamamlıyordu. 
2018 Dünya Kupası finallerine,
EURO 2016’dan taşıdığımız en-
feksiyonla başladık. Teknik di-
rektörümüz Fatih Terim, EURO
2016 sırasında yaşanan olaylar
nedeniyle, uzun yıllar boyunca
Millî Takımımızın iskeletini teşkil
eden oyunculardan Arda Turan,

D

Takımlar O G B M A Y P    
İzlanda 10 7 1 2 16 7 22  
Hırvatistan 10 6 2 2 15 4 20  
Ukrayna 10 5 2 3 13 9 17  
Türkiye 10 4 3 3 14 13 15  
Finlandiya 10 2 3 5 9 13 9  
Kosova 10 0 1 9 3 24 1  

Maç Skorları
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

24 Mart 2017
Türkiye 2-0 Finlandiya 

Kosova 1-2 İzlanda
Hırvatistan 1-0 Ukrayna

11 Haziran 2017 
Kosova 1-4 Türkiye 

Finlandiya 1-2 Ukrayna 
İzlanda 1-0 Hırvatistan

2 Eylül 2017 
Ukrayna 2-0 Türkiye 

Finlandiya 1-0 İzlanda
3 Eylül 2017 

Hırvatistan 1-0 Kosova 
5 Eylül 2017 

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

6 Ekim 2017 
Türkiye 0-3 İzlanda 

Hırvatistan 1-1 Finlandiya 
Kosova 0-2 Ukrayna

9 Ekim 2017 
İzlanda 2-0 Kosova

Ukrayna 0-2 Hırvatistan
Finlandiya 2-2 Türkiye

I Grubu
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Hakan Balta, Gökhan Gönül, Caner
Erkin, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz’ı
5 Eylül 2016 günü oynanacak Hırva-
tistan maçının kadrosuna alma-
mıştı. Sahada Şener Özbayraklı,
Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Emre
Mor gibi ay-yıldızlı formaya yeni
ısınan oyuncuların da içinde bulun-
duğu genç bir kadro vardı ve bu
kadro Rakitiç’in penaltısından 
yediği gole Hakan Çalhanoğlu ile
cevap verip zorlu deplasmandan 
1-1’lik beraberlikle dönecekti. Ar-
dından evimizde Ukrayna karşı-
sında 2-0’lık yenilgiden kurtulup
2-2’lik beraberliğe ulaştık, sonra-
sında ise İzlanda deplasmanında 
2-0’lık skorla ilk yenilgimize uğra-
dık. Gruptaki üçüncü maçlar sona
erdiğinde sadece 2 puandaydık ve 
7 puanlı lider Hırvatistan ile aynı
puana sahip ikinci İzlanda’dan 5’er

puan uzaktaydık. Ancak önümüz-
deki üç maçlık seri bize 9 puanlık
bir fırsat sunuyordu. Teknik direk-
tör Fatih Terim bu maçlar öncesinde
bir genel af çıkarmış ve daha önce
kadro dışı bırakılan tecrübeli oyun-
cular da yuvaya dönmüştü. Takımı-
mız, Kosova’yı Burak Yılmaz ve
Volkan Şen’in golleriyle 2-0 yendiği
maçın adından Finlandiya’yı da
Cenk Tosun’un iki golüyle ve aynı
skorla mağlup ediyor, ancak ikinci
Kosova maçı öncesi uçakta yaşa-
nan tatsız bir olay nedeniyle kaptan
Arda Turan yeniden kadro dışı bıra-
kılıyor ve o da buna karşılık Millî
Takım’ı bıraktığını açıklıyordu.
İkinci Kosova maçı ise Volkan Şen,
Cengiz Ünder, Burak Yılmaz ve
Ozan Tufan’ın golleriyle 4-1 kaza-
nılmış, işin rengi de bir anda değiş-
mişti. Biz bu üç maçlık seriden 9

puanla çıkarken, ilk iki sıra için çe-
kiştiğimiz rakiplerimiz Hırvatistan,
İzlanda ve Ukrayna da birbirleriyle
boğuşmuş ve aradaki o kapanmaz
gibi görünen puan farkı eriyip git-
mişti. Altıncı maçların sonunda 
Hırvatistan ve İzlanda 13’er puanla
zirveyi paylaşırken, biz de 11 puanlı
Ukrayna ile birlikte bu ikiliyi yakın-
dan takip ediyorduk. Öyle bir 
noktaya gelmiştik ki kalan dört
maçımızı kazanmak bizi direkt
Rusya’ya çıkartacaktı. Ama önü-
müzdeki o dört maçın özellikle ilk
üçü hiç de kolay görünmüyordu.  Bu
arada Fatih Terim’le yollar ayrılmış,
takımın başına Mircea Lucescu ge-
tirilmişti. Yeni dönemde Arda
Turan’a af çıkmış, Emre Belözoğlu
da yeniden Millî Takım’a dönmüştü.
Lucescu yönetimindeki ilk maçı-
mızda Ukrayna’ya deplasmanda 

2-0 yenilsek bile önce Finlandiya’nın İzlanda’yı
mağlup etmesi, sonra o İzlanda’nın Ukrayna’yı
yenmesi ayakta kalmamıza yardımcı oldu. 
Tabiî asıl faktör bizim Eskişehir’de Hırvatistan’a
1-0’lık skorla diz çöktürmemizdi. Hırvatistan’ı
tarihimizde ilk kez yenmemizle sonuçlanan 
o maç sayesinde ipler bir kez daha elimize geç-
mişti. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesebile-
cek, İzlanda ve Finlandiya’yı yendiğimiz takdirde
en azından grup ikinciliği üzerinden play-off’a
gidebilecektik. 

Lucescu cezalı

Çok kritik İzlanda maçı öncesi ciddi bir dezavan-
tajla karşı karşıya kaldık. Ukrayna maçının ar-
dından, hatalı kararlar veren hakemle girdiği
diyalog neticesinde FIFA, teknik direktörümüz
Mircea Lucescu’ya 1 maç ceza verdi. Lucescu, İz-
landa maçında tribünde olacak ve takımını saha

Caner Erkin

Volkan Babacan

Kaan Ayhan

Mehmet Topal 

Nuri Şahin 

Çağlar Söyüncü

Cenk Tosun

Burak Yılmaz 

Oğuzhan Özyakup

82’ Ari Skúlason

65’ Sverrir Ingason

78’ Ólafur Skúlason

60’ Emre Mor

78’ Yunus Mallı46’ Ozan Tufan
Emre Belözoğlu 

Arda Turan 

Johann Gudmundsson Birkir Bjarnason

Alfred Finnbogason 

Kári Árnason

Aron Gunnarsson 

Jón Dadi Bödvarsson

Gylfi Sigurdsson

Ragnar Sigurdsson

Hannes Halldórsson

Birkir SævarssonHordur Magnússon

İzlanda: 3

6 Ekim 2018 - 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu Maçı
Yeni Eskişehir Stadyumu

Goller
Johann Gudmundsson (dk. 32), Birkir Bjarnason (dk. 39), 

Kári Árnason (dk. 50)

Hakemler
Szymon Marciniak

Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Musiał (Polonya)

Türkiye: 0

içinden yönetemeyecekti. Rumen teknik adam, İzlanda maçı
öncesi düzenlediği basın toplantısında umutlu konuşuyor 
ve “İzlandalılara karşı çok daha büyük güçte olduğumuzu
göstermek istiyoruz” diyordu. 
Lucescu, FIFA’nın verdiği cezayla ilgili olarak da “Saygı duy-
mak zorundayım. Açıkçası bu konuyla ilgili çağrılıp dinlenil-
mek isterdim. Avrupa futbolunda 50 yıldan fazla tecrübeye
sahip olarak bunu hak ediyordum. Benim ekibime karşı
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Stat: Rijeka
Hakem: Daniel Stefanski (Polonya) 
Hırvatistan
Danijel Subašić - Šime Vrsaljko, Matej 
Mitrović, Domagoj Vida, Josip Pivarić - 
Marcelo Brozović (Marko Rog dk. 54), 
Luka Modrić, Ivan Rakitić, Ivan Perišić - 
Andrej Kramarić (Duje Čop dk. 81), 
Mario Mandžukić (Mario Pašalić dk. 85)  
Finlandiya  
Lukas Hradecky - Paulus Arajuuri, Niklas
Moisander, Juhani Ojala - Albin Granlund,
Rasmus Schüller (Teemu Pukki dk. 69), 
Tim Sparv, Perparim Hetemaj (Pyry Soiri dk.
80) - Kasper Hämäläinen - Joel Pohjanpalo,
Simon Skrabb 
Goller 
Mario Mandžukić (dk. 57), Pyry Soiri (dk. 90)

Hırvatistan, kazandığı takdirde liderliğini ve
Dünya Kupası finallerine direkt katılma şansını
sürdüreceği maçta son dakika golüyle şoka
uğradı. Gruba 1 numaralı favori olarak başlayan
ancak 11 Haziran’daki İzlanda yengisiyle rotasın-
dan çıkan Hırvatistan, Kosova’yı güç bela
yendikten sonra Millî Takımımıza da mağlup
olmuş ve liderliğini zora sokmuştu. Her şeye
rağmen Finlandiya galibiyetiyle zirvedeki yerini
koruyacak olan Hırvatlar, Rijeka’daki maçta
Mario Mandžukić’in golüyle öne geçse de
Markku Kanerva yönetiminde dişli bir takıma
dönüşen Finlandiya son dakikada Pyry Soiri’nin
golüyle 1-1’lik eşitliği yakaladı ve grubun liderini
değiştirdi. Bu beraberliğin ardından son maçlar
öncesinde İzlanda’nın 2 puan gerisine düşen Hır-
vatistan’da teknik direktör Ante Čačić’le yollar
ayrıldı ve takımın başına Zlatko Dalic getirildi.

Hırvatistan-Finlandiya: 1-1
Stat: Loro Boriçi -  İşkodra
Hakem: Craig Pawson (İngiltere)
Kosova
Samir Ujkani - Mergim Vojvoda, Amir 
Rrahmani, Bajram Jashanica, Leart Paqarada -
Besar Musolli (Flamur Kastrati dk. 83), 
Besar Halimi, Hekuran Kryeziu (Elbasan
Rashani dk. 53) - Milot Rashica, Vedat Muriqi
(Atdhe Nuhiu dk. 70), Bersant Celina  
Ukrayna
Andriy Pyatov  - Oleksandr Karavaev, Yevhen
Khacheridi, Ivan Ordets, Mykola Matviyenko -
Andriy Yarmolenko, Ruslan Rotan (Taras
Stepanenko dk. 63), Serhiy Sydorchuk,
Yevhen Konoplyanka (Vitaliy Buyalskiy dk.
88) - Denys Garmash, Artem Kravets 
(Marlos dk. 46)
Goller 
Leart Paqarada  (dk. 60 kendi kalesine), 
Andriy Yarmolenko (dk. 87)

Eylül ayında Millî Takımımızı yendikten sonra
İzlanda yenilgisiyle sarsılan Ukrayna, Kosova’yı
ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 yenerek iddiasını
Hırvatistan deplasmanında oynayacağı son
maça taşıdı. İşkodra’da oynanan maçın ilk yarısı
golsüz sona ererken, ikinci yarıda oyuna iyice
ağırlığını koyan ve topa yüzde 65 oranında sahip
olurken rakip kaleye 9 isabetli vuruş yapan
Ukrayna, 60’da Leart Paqarada’nın kendi kale-
sine attığı golle öne geçip 87’de de Andriy
Yarmolenko ile 2-0’lık skoru yakaladı.

Kosova-Ukrayna: 0-2mağlubiyete mal olan hakeme hak
verilmesi... Herkes biliyor ki ben 
cezalandırıldım. Ben bu cezayı hak
etmedim. Karar bu, ne yapmamız
gerekiyorsa yapacağız” şeklinde 
konuşuyordu. 

Pas var pozisyon yok

Millî Takımımız, İzlanda karşısında
sahaya alışıldık 4-2-3-1 düzeniyle
çıkarken, kalemizi Volkan Babacan
koruyor,  savunma dörtlüsünü 
Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar
Söyüncü, Caner Erkin oluşturuyor,
orta sahayı Nuri Şahin ve Emre Be-
lözoğlu kontrol ederken, tek santr-
forumuz Burak Yılmaz’ın arkasında
Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup,
Arda Turan üçlüsü görev yapıyordu.
İzlanda ise yıllardır ezberlenmiş bir
kadroyla ve 4-4-2 dizilişinde artık
klasikleşen çift santrforuyla saha-
daydı. Klasik kadrolarındaki iki de-
ğişiklik, bir süreden beri sol bek
mevkiini Ari Skúlason’dan kapan
Hordur Magnússon ve sakatlandığı
günden beri Kolbeinn Sigthórs-
son’un yerinde oynayan Alfred
Finnbogason’du ki, bu oyuncular da
Dünya Kupası elemeleri boyunca
banko isimler haline dönüşmüştü. 
İlk resmi maçımızda Hırvatistan’ı 
1-0 yenmeyi başardığımız Eskişe-
hir’deki Yeni Stadyum yine tıklım tıklım doluydu ve 
ay-yıldızlı bayraklarla bezeli tribünler dakikalar öncesin-
den başlayan bir coşkuyla Millî Takımımızı destekliyordu.
Tercih edilen on birimizin dikkat çeken noktası, pas 
yaparak topa sahip olabilecek usta oyunculardan kurulu
olmasıydı. Özellikle Nuri Şahin, Emre Belözoğlu, Oğuzhan
Özyakup ve Arda Turan’dan beklenen, İzlanda’nın fizik
gücünü pas bağlantılarıyla kırmalarıydı. Evet, paslarda
gerçekten de İzlanda’ya büyük bir üstünlük sağlayacak-
tık. Biz 553, onlar 143 isabetli pas yapabilecek, top da
yüzde 69’a 31 oranında bizim ayağımızda dolaşacaktı.
Ama bu pas trafiği İzlanda’nın direkt oynama özelliğini ve
fizik üstünlüğünü kırmaya yetmeyecek, bizim isabetli 
3 vuruşumuza karşılık onlar Volkan Babacan’ın kalesini 
7 kez ziyaret edecekti. 
Henüz 5’inci dakika oynanırken, en tehlikeli oyuncuları
Gylfi Sigurdsson, ceza yayının önünden voleyle kalemizi
yokluyor, Volkan Babacan gol tehlikesini kornerle savuş-
turuyordu. 12’nci dakikada ise İzlanda’nın sol kanattan
kazandığı korneri kullanan Gylfi Sigurdsson’un ceza ala-

nına gönderdiği ortaya iyi yük-
selen Kári Arnason’un kafa vu-
ruşunda, top kale direğinin
yanından dışarıya çıkıyordu.
15’inci dakikada ise mutlak bir
golden Oğuzhan Özyakup 
sayesinde kurtulacaktık. Gud-
mundsson’un sağ kanattan kul-
landığı kornerde ceza alanında
savunmamızdan seken topu
önünde bulan Ragnar Sigurds-
son’un kafa vuruşunda kaleye
girmekte olan topu Oğuzhan 
Özyakup son anda kafayla çizgi
üzerinden çıkartıyordu. 
Topa sahip olarak oynadığımız
bu bölümde İzlanda kalesini
anca 18’inci dakikada ziyaret
edebildik. Oğuzhan Özyakup’un
ceza sahası dışından kaleye
gönderdiği top az farkla auta 
gidiyor, bir dakika sonra Caner
Erkin’in ceza sahası dışından
kaleye gönderdiği şutu ise kaleci
Halldórsson kontrol ediyordu. 

Şoke eden goller

İzlanda, 32’nci dakikada direkt
oyunun adeta dersini veren bir
gol kazandı. Kaleci Halldórs-
son’un ceza sahası dışından sol
kanada kaldırdığı topu sol bek-
leri Magnusson, Kaan Ayhan’ın

baskısına rağmen kafayla aşırtıyor, Bödvarsson, yakının-
daki üç oyuncumuza rağmen ceza sahamıza kolaylıkla
girip kale önüne çeviriyor, Finnbogason’un vuramadığı
topu arka direkte Johann Gudmundsson net bir vuruşla
ağlarımıza gönderiyordu. Bu golün şokunu üzerimizden
atamadan, 7 dakika sonra iki farklı geriye düşecektik. 
İzlanda yine hızlı çıkmış, Bödvarsson, Mehmet Topal’a
rağmen kontrol ettiği topla, Finnbogasson’la duvar pası
yaparak tekrar buluşmuş, sonra da ceza sahamızın içinde
üç oyuncumuzun arasından pasını hemen arkaya bırak-
mış, o bölgeye giren Birkir Bjarnason da Volkan Baba-
can’ın üzerinden çok sert bir vuruşla skoru 2-0’a
getirmişti. Bu aynı zamanda ilk yarının da skoruydu. 
İlk yarıda hücum bölgesinde etkinlik gösteremeyen Millî
Takımımız, ikinci yarıya ön liberolardan Nuri Şahin’in 
yerine Ozan Tufan’ı alarak başladı. Cenk Tosun da yine
kanattaki görevine devam ediyordu. Bu tablo içinde gol
arayan takım da yine İzlanda’ydı. 48’de Finnbogason’un
ceza sahası içine girer girmez attığı sert şutta kaleci Vol-
kan Babacan topu kontrol edecek ama 2 dakika sonra ge-



lecek üçüncü İzlanda golü bütün
umutları da tüketecekti. Dakikalar
50’yi gösterirken Gudmundsson’un
sağ kanattan kullandığı korneri altı
pasın uzak köşesinde bomboş
kalan Gunnarsson kalenin içine
gönderiyor, Kári Arnason kalabalı-
ğın arasında topa dokunup skoru 
3-0’a getiriyordu. Sonrasında İzlan-
dalıların savunmaya çekildiği, Arda
Turan’ın yerine oyuna giren Emre
Mor’un biraz hareketlendiği Millî
Takımımızın çabaları bu skoru 
değiştirmeyecek ve maç İzlanda’nın
3-0’lık üstünlüğüyle sona ererken,
bize de kaçan Rusya biletinin ardın-
dan hüzünle bakmak düşecekti.
Grubun diğer maçlarında Hırvatis-
tan evinde Finlandiya ile 1-1 bera-
bere kalarak liderliği kaybediyor ve
ikincilik şansını da riske atıyor, Uk-
rayna ise Kosova’yı deplasmanda
2-0 yenerek evinde oynayacağı
Hırvatistan maçına umut taşıyordu. 
İzlanda maçının ardından basın
mensuplarının karşısına geçen 
antrenör Tayfur Havutçu’nun “Çok
basit gollerle mağlup olduk, üzgü-

nüz. Elimize gelen fırsatı değerlen-
diremedik” sözleri sadece 90 daki-
kanın değil, 2018 Dünya Kupası
maceramızın özeti gibiydi. 

Dört futbolcu 
kadrodan çıkarıldı 

Artık formalite haline gelen Finlan-
diya maçının yolculuğu öncesi, dört
oyuncumuz sakatlık ve sarı kart
cezası gerekçesiyle kadrodan 
çıkartıldı. Millî Takım Sağlık Ekibi,
İzlanda maçının ilk 45 dakikalık bö-
lümünün ardından oyundan çıkan
Nuri Şahin’in belinde zorlanma so-
nucu ağrı oluştuğunu, karşılaşma
sonrasında ise Arda Turan’ın sol
ayak 5. tarak kemiğinde, Burak 
Yılmaz’ın da her iki kasığında ağrı
ortaya çıktığını açıklıyor ve bu
oyuncular riske edilmemek için
Finlandiya kafilesine alınmıyordu.
Sarı kart cezalısı Caner Erkin de
Türkiye’de kalmıştı. 

Lucescu: “Daha güçlü bir
ekip kurmak istiyoruz” 

Finlandiya maçı öncesi basın top-
lantısında konuşan teknik direktör
Lucescu, yeni hedeflerini “daha
güçlü bir takım oluşturmak” diye
açıklıyordu. Tecrübeli teknik adam,
Türk futbolcuların kulüplerinde çok

az oynadıklarının altını bir kez daha çizerken,
“Oynamayan veya az oynayan oyunculardan
oluşan bir gruptan iyi bir ekip kurmak kolay
değil. Hedefim Millî Takım’da oynayabilecek
Türk futbolcuları, kendi kulüplerinde daha fazla
oynamaya zorlamak olacak. Daha iyi bir ekip
kurmak istiyorum. Yetenekli genç Türk futbol-
cular, yurt dışına erken çıkmamalı. Türkiye’deki
büyük takımlarda kendilerini gösterip daha
sonra yurt dışına gitmeliler. Yurt dışına gidip 
oynayamamak amaç olmamalı. Bu Millî Takım’ın
hatası değil, kulüplerin hatası. Aynı durumda 
olmaya devam ederse Millî Takım’da oynayacak
oyuncuyu bulmak zor olacak” teşhisini koyu-
yordu. 
Daha iyi bir takım oluşturmak için Türk teknik
adamların da kendisine destek olması gerekti-
ğini vurgulayan Mircea Lucescu, “Önümüzde 
1 senemiz var. UEFA Uluslar Ligi başlayacak.
Daha kuvvetli bir ekip kurup bu turnuvalara 
hazırlanacağız. Türk antrenörlerinin de Millî 
Takım’a oyuncu yetiştirmek gibi bir misyonu 
olmalı. Bu bir mecburiyet. Millî Takım oyuncula-
rına, oynamaları için yardımcı olmaları gerek”
ifadelerini kullanıyordu.  
Rumen teknik adam, Finlandiya maçıyla ilgili
olarak da “Şimdi her şeyden önce önümüzdeki
maçı oynamamız lâzım. Bu maçı oynamadan bir
şey söylemek olmaz. Bu maçı kazanmak için eli-
mizden geleni yapacağız. Son 3 maçında 7 puan

Niklas Moisander  

Lukas Hradecky  

Juha Pirinen 

Paulus Arajuuri

Rasmus Schüller

Sauli Väisänen

Robin Lod

Teemu Pukki Joel Pohjanpalo

85’ Mehmet Topal

75’ Emre Mor

60’ Kasper Hämäläinen

86’ Eero Markkanen

82’ Pyry Soiri

Thomas Lam 

Perparim Hetemaj 

Yusuf Yazıcı Hakan Çalhanoğlu 
Cenk Tosun

Ömer Toprak

Selçuk İnan 

Oğuzhan Özyakup

Okay Yokuşlu

Çağlar Söyüncü

Volkan Babacan

Ozan Tufanİsmail Köybaşı 

Türkiye: 2

9 Ekim 2017 - 2018 Dünya Kupası Eleme Grubu Maçı
Veritas Stadı - Turku 

Goller
Cenk Tosun (dk. 57 ve 83), Arajuuri (dk. 76), Pohjanpalo (dk. 88)

Hakemler
Benoit Bastien

Hicham Zakrani, Frederic Haquette, Amaury Delerue (Fransa)

Finlandiya: 2

alan, fizik olarak güçlü bir takıma karşı oynayacağız. İzlanda
ekibinin tamamen aynısı diyebilirim. Bu yüzden çok dikkatli
olmalıyız. Yarın kadroda birkaç şeyi değiştireceğiz” diyordu.

Turku’da farklı bir kadro

Millî Takımımız, Finlandiya karşısına çıkarken belki gruptaki
yerini değiştiremeyecekti ama alınacak puan veya puanların
2020 Avrupa Şampiyonası kuraları için belirlenecek torba-
lardaki yerimiz açısından önemi vardı. Rakibimiz Finlandiya
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mail Köybaşı sol kanadı savunur-
ken, Ömer Toprak defansın göbe-
ğinde yer alıyor, Selçuk İnan ve
Okay Yokuşlu ön liberoda forma 

giyiyor, forvet hattının
kanatlarında 
ise Yusuf Yazıcı
ile Hakan Çalha-

noğlu görev 
yapıyordu. 

Hırslı ve istekli

Veritas Stadyumu’ndaki
maçın ilk 35 dakikası genç ve

dinamik kadrosunun gövde gös-
terisi biçiminde geçti. Bu bö-
lümde 11 kişiyle topun arkasına
konuşlanan Finlandiya’ya adeta
top göstermeyen ve müthiş bir
pas trafiği oluşturan Millî Takımı-
mızın tek eksiği goldü. Her ne
kadar ilk tehlikeyi 4’üncü daki-
kada ani bir çıkışla Finlandiya
üretse de Schüller’in uzaktan
çektiği şutun auta çıkmasının 
ardından Millî Takımımız rakibini
kalesine pek yaklaştırmayacaktı.
35 dakika süren bu pas fırtına-
sında en önemli gol tehlikesini ise
31’inci dakikada ürettik. Cenk 
Tosun’un kaleye şut çekermiş gibi
yapıp harika bir pasla kaleciyle
karşı karşıya bıraktığı Oğuzhan

Özyakup, Lukas Hradecky’den de
sıyrılacak ama kendisini topa siper
eden stoper Vaisanen, mutlak bir
golü önleyecekti. Bu dakikadan 
itibaren ise Finlandiya sahasında
beklemek yerine biraz daha atak
oynamayı tercih ediyor ve kale-
mizde gol pozisyonları üretmeye
başlıyordu. 35’te bu defa Pohjanpa-
lo’nun ceza sahası içinde sol çap-
razdan attığı sert şuta kendini siper
etme sırası Çağlar Söyüncü’deydi
ve genç stoper de önemli bir gol
tehlikesini bertaraf ediyordu. 39’da
ise Pirinen’in sağ kanattan kullan-
dığı kornerde Okay Yokuşlu’nun
ters kafa vuruşunda ağlara git-
mekte olan topu kalecimiz Volkan

Stat: Laugardalsvöllur - Reykjavik
Hakem: Harald Lechner (Avusturya)
İzlanda
Hannes Halldórsson - Birkir Sævarsson, 
Kári Árnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur
Magnússon - Johann Gudmundsson, Aron
Gunnarsson (Sverrir Ingason dk. 78), Emil
Hallfredsson (Rúnar Már Sigurjónsson dk. 89),
Birkir Bjarnason - Gylfi Sigurdsson, Jón Dadi
Bödvarsson (Alfred Finnbogason dk. 61) 
Kosova
Samir Ujkani - Mergim Vojvoda, Bajram
Jashanica, Amir Rrahmani, Leart Paqarada -
Alban Pnishi (Bernard Berisha dk. 54), Besar
Halimi (Lirim Kastrati dk. 78), Valon Berisha -
Milot Rashica, Atdhe Nuhiu (Vedat Muriqi dk.
54), Bersant Celina 
Goller: Gylfi Sigurdsson (dk. 40), 
Johann Gudmundsson (dk. 68)

Hırvatistan’ın Finlandiya’ya kaybettiği günde
Millî Takımımızı yenerek liderlik koltuğuna 
oturan ve Dünya Kupası’na direkt katılabilmek
için ipleri eline geçiren İzlanda, Kosova
karşısında bu şansı tepmedi. Rejkjavik’teki
maçta misafir Kosova topa yüzde 53’e 47
oranında daha fazla hâkim olurken bir İzlanda
klasiği daha gerçekleşti ve Vikingler rakiplerine
sadece bir isabetli şut imkânı tanırken rakip
çerçeveyi tam yedi defa buldu. 40’ta Gylfi 
Sigurdsson ve 68’de Johann Gudmundsson’la 
iki kez ağları havalandıran İzlanda, 2-0’lık 
galibiyetle 22 puana ulaşarak grubu ilk sırada
bitirdi ve tarihinde ilk defa Dünya Kupası 
finallerine katılma hakkını elde etti. 

İzlanda-Kosova: 2-0 ise son üç maçından 7 puan çıkar-
mış ve bu süreçteki yeni teknik 
direktörüyle geleceğe umutla 
bakmak isteyen bir takımdı… Tur-
ku’daki “kasaba stadı”nın tribün-
lerinde yer alan 6 bin küsur
seyircinin 4 bine yakını ay-yıldız-
lılardı ve millet, her türlü sonuca
rağmen takımını yalnız bırak-
mayacağını bir kez daha gös-
teriyordu. Teknik direktör
Mircea Lucescu, İzlanda ma-
çının kadrosunda, sakatlık
ve ceza sebebiyle Finlan-
diya’ya getirmediği dört
futbolcunun dışında da
değişikliklere git-
mişti. Kalede Vol-
kan Babacan,
savunma-
nın göbe-
ğinde
Çağlar
Söyüncü,
forvet arkasında Oğuzhan Özya-
kup yerlerini korurken, Cenk
Tosun, sağ kanattan asıl gövde
gösterisini yapacağı santrfor
bölgesine çekiliyordu. Cenk 
90 dakika boyunca gösterdiği
performans ve attığı iki golle bu
değişikliğin hakkını da net bi-
çimde verecekti. Kadrodaki 7
yeni isimden Ozan Tufan sağ, İs-
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Babacan son bir ham-
leyle kornere gönde-
riyor ve ilk yarı golsüz
sona eriyordu. 

Gol düellosu

İkinci yarı da tıpkı ilk 
yarıda olduğu gibi
Millî Takımımızın gol
isteğiyle başladı.
52’nci dakikada Yusuf
Yazıcı sağdan gelişen
atakta ceza yayı üze-
rinde buluştuğu topu
savunmanın üzerin-
den aşırtarak soldan
bindiren İsmail Köy-
başı’ya aktarıyor, İs-
mail’in çaprazdan
çektiği şutta top auta
gidiyordu. 56’ncı daki-
kada ise bir kez daha
gole yaklaştık. Kaptan
Selçuk İnan, soldan
bindiren İsmail Köy-
başı’yı görüyor, İsma-
il’in kaleye paralel
gönderdiği topa Cenk
Tosun dokunama-
yınca mutlak bir gol
kaçıyordu. Ancak bu
pozisyon bir dakika-
sonra  gelecek golün
habercisi gibiydi.
57’de savunmasından
çıkmaya çalışan Finlandiyalı oyun-
culara baskı yapan Selçuk İnan,
kaptığı topu Cenk Tosun’a aktarı-
yor, Cenk de sol ayağıyla vurur gibi
yapıp rakibini ekarte ettikten sonra
harika bir sağ ayak plasesiyle topu
köşeden ağlara gönderip Millî Takı-
mımızı 1-0 öne geçiriyordu. 
Oyuncularımızın etkili paslaşma-
larla oyundan da keyif aldığı bu 
dakikalarda ikinci gole de çok 
yaklaştık. 59’da Yusuf Yazıcı, 
Finlandiya ceza sahası önünde 
rakiplerinden teker teker kurtulup
sol taraftan ceza sahasına giren
Hakan Çalhanoğlu’nu görüyor,
ancak Hakan’ın pek de etkili 
olmayan şutunu kaleci Hradecky

kontrol ediyordu. Sonraki dakika-
larda Finlandiya da ataklarımıza
karşılık vermeye başlayınca oyun
iki kale arasında gidip gelmeye baş-
layacaktı. 63’te ceza yayı önündeki
Pohjanpalo’nun şutunu başarıyla
önleyen Volkan Babacan rakibe be-
raberlik izni vermiyor, 68’de Oğuz-
han Özyakup’un şutuna ise Fin
kalecisi geçit vermiyordu. 73’te
Oğuzhan Özyakup’la başlayan
atakta topla buluşan Yusuf Yazıcı,
savunmanın arkasına sarkan
Oğuzhan’ı bir kez daha topla buluş-
turuyor, ancak Hradecky, Oğuz-
han’un farkı ikiye çıkarmasına bir
kez daha izin vermiyordu. 
76’da ise Finlandiya beraberliği 

yakaladı. Takı-
mın en iyilerin-
den Robin Lod,
kaleyi tam kar-
şıdan gören bir
pozisyonda fri-
kiği savunma-
mızın arkasına
kullanıyor, o böl-
geye hareketle-
nen stoper
Arajuuri, yakın
mesafeden geli-
şine bir 
vuruşla skoru
dengeliyordu: 
1-1. 
80’de yine Robin
Lod’un kullanıp
Arajuuri’nin ceza
sahası içinde
yükselerek ka-
fayı vurduğu
korner organi-
zasyonunda,
Volkan Babacan
topu kontrol
ederek takımı-
mızı ayakta
tutan adamdı.
83’te ise sahne
sırası yine Cenk
Tosun’day- dı.
Oyuna Yusuf Ya-
zıcı’nın yerine
giren Emre Mor,

Selçuk İnan’dan aldığı pası beklet-
meden derinlemesine oynuyor, iki
stoperin arasından sıyrılan Cenk
Tosun, tam bir santrfor vuruşuyla
Millî Takımımızı 2-1 öne geçiriyordu.
Ancak Finlerin de pes etmeye niyeti
yoktu. 88’de sol kanattan ceza sa-
hasına giren Soiri’nin yerden orta-
sına arka direkte Pohjanpalo ayak
koyup topu ağlarımıza yolluyor ve
skoru 2-2 olarak belirliyordu. Gru-
bun diğer maçlarında İzlanda, Koso-
va’yı 2-0 yenerek 22 puanla birinci
olmuş ve tarihinde ilk kez Dünya
Kupası biletini kapmış, Hırvatistan
da Ukrayna deplasmanında elde et-
tiği 2-0’lık galibiyetle 20 puana ula-
şarak play-off oynama hakkını elde

etmişti. Ukrayna’nın 17 pu-
anla üçüncü olduğu grubu
Millî Takımımız 15 puanla
dördüncü sırada tamamlı-
yordu. Finlandiya 9 puanla
beşinci basamakta kalır-
ken, 1 puan alabilen Kosova
ise grubu son sırada bitir-
mişti. 

Daha güzel yerlere 
geleceğiz

Evet, başta da belirttiğimiz
gibi, Dünya Kupası finalle-
rine katılma hasretimiz 20
yıla uzadı ve bu hasreti en
iyi ihtimalle 2022 Katar’da
dindirebileceğiz. Şimdi önü-
müzde 2020 Avrupa Şampi-
yonası finalleri hedefi
bulunuyor. Sözü teknik di-
rektör Mircea Lucescu’ya
bırakalım tecrübeli teknik
adamın neler söylediğine
bakalım: 
“Oyuncularımın isteklerin-
den çok mutluyum. Üst tura
çıkamama konusunda ise
futbolcular değil ben hatalı-
yım. Maçlara hazırlanmak
için az bir zamanım oldu.
Millî maçlar dönemindeki
ikinci maçlarımızda her
zaman daha iyiydik. Çok
tecrübeli oyunculara tek-
rardan şans verdim. Onlara
büyük güvenim var. Hırva-
tistan maçında çok iyi per-
formans gösterdiler ama
İzlanda maçında yediğimiz
ilk golden sonra oyun disip-
lininden koptuk. Bugün 7
oyuncu değişikliğiyle maça
çıktık. Tıpkı Ukrayna ma-
çından sonraki gibi bunun
da güzel sonuçlarını gördük.
Oyuncularım ilk 35 dakika
harikaydı. Oyunu domine
ettik. Finlandiya daha sonra
fizik gücünü kullanarak, alı-
şık oldukları sahada etkinli-
ğini artırdı. Daha iyisini
yapabilirdik. 3-4 kontra-

takta son vuruşlarda 
becerikli olamadık. 
Oyuncularımın çıkardığı
oyundan memnunum. 
Selçuk adına da çok mutlu-
yum. Daha fazlasını hak
ediyor. Millî Takım’da 
oynayan diğer Türk oyun-
cuların hak ettiği gibi kendi 
kulübünde daha fazla
zaman bulması gerektiğini
düşünüyorum. Türk futbol-
cuların hiçbiri kendi kulüp-
lerinde oynamıyor. Bir
oyuncunun topa sahip
olma, oyunun yönünü de-
ğiştirme gibi özelliklerini üç
günlük kampla yükselte-
mezsiniz. Zor bir dönemde
Türk Millî Takımı’nı devral-
dım ama bu oyuncularla
daha güzel yerlere geleceği-
mize inanıyorum. 
Oyuncular arasında reka-
beti iyi kurmak lâzım. 
Kendi kulüplerinde 
oynamaları lâzım. Bu sevi-
yede oynayabilmek için
fizik güçlerini kazanmaları
gerekiyor. Ekibimiz tüm
rakiplerinden daha az
koşan bir ekip durumunda.
Kulüplerin, Türk Millî Takı-
mı’nda oynayan oyuncula-
rını Türk Millî Takımı’na
hazırlaması lâzım.”

Stat: NSK Olimpiyskyi - Kiev 
Hakem: Felix Brych (Almanya)
Ukrayna
Andriy Pyatov - Oleksandr Karavaev,
Yaroslav Rakitskiy, Yevhen Khacheridi,
Mykola Matviyenko - Andriy Yarmolenko,
Taras Stepanenko, Ruslan Rotan 
(Serhiy Sydorchuk dk. 69), Yevhen 
Konoplyanka - Marlos (Artem Besedin dk. 78),
Denys Garmash (Viktor Kovalenko dk. 66) 
Hırvatistan
Danijel Subašić - Domagoj Vida, Dejan Lovren,
Matej Mitrović, Šime Vrsaljko (Josip Pivarić dk.
86) - Luka Modrić, Milan Badelj, Ivan Rakitić -
Andrej Kramarić (Mario Pašalić dk. 88), 
Mario Mandžukić (Marko Rog dk. 90), 
Ivan Perišić 
Goller
Anderj Kramarić (dk. 62 ve 70)

Hangi takımın ikinci olacağının belirleneceği
maçta Hırvatistan, Ukrayna’yı deplasmanda 2-0
yenerek play-off biletini kaptı. Evlerindeki Fin-
landiya beraberliğiyle ikinci sırayı bile tehlikeye
sokan Hırvatistan, teknik direktör değişikliğinin
etkisini Ukrayna deplasmanında gördü. Ante
Cacic’in yerine getirilen Zlatko Dalic’in ilk 
sınavında ikincilik için beraberliğin yettiği 
Hırvatistan, güçlü rakibini Anderj Kramarić’in 
62 ve 70’inci dakikalarda attığı gollerle 2-0
yenerek 20 puana ulaştı ve en iyi 8 ikinci arasına
girerek play-off oynama hakkını kazandı. 

Ukrayna-Hırvatistan: 0-2
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A Millî Takımımızın, İzlanda ile oynadığı maç öncesinde resmi yemek organizas-
yonu yapıldı. Eskişehir’de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu 
1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu
Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, İzlanda Futbol Federasyo-
nu’ndan Başkan Gudni Bergsson, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreter Klara
Bjartmarz katıldı. FIFA müsabaka delegesi Balazs Makray’ın da yer aldığı resmi
yemek organizasyonunda bir konuşma yapan TFF 1. Başkanvekili Servet Yar-
dımcı, “Konya’dan sonra Eskişehir’de de İzlanda’yı ağırlamaktan dolayı mutluyuz.
İzlanda ile son dönemlerde elemelerde aynı grupta yer alıyoruz. Umarım sonraki
elemelerde de bir arada oluruz” dedi. İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni
Bergsson ise “Misafirperverliği için Türkiye’ye teşekkür ediyoruz. Eskişehir’de
bulunmaktan dolayı çok memnunuz”  diye konuştu. Resmi yemek, karşılıklı 
hediye takdimiyle son buldu.

İzlanda ile dostluk yemeği 

Türkiye-İzlanda karşılaşmasını Başbakan Binali Yıldı-
rım, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir
Valisi Özdemir Çakacak ile Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili Servet 
Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir, Ali Dürüst, 
Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali
Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa
Çağlar, Alaattin Aykaç ve Genel Sekreter Kadir Kardaş
tribünden izledi. TFF, 3-0 kaybedilen maçın ardından,
stadı dolduran ve yenilgiye rağmen maçın başından 
sonuna kadar ay-yıldızlılara destek olan 35 bin futbolse-
vere teşekkür etti. Yapılan yazılı açıklamada, “Önceki
maçlarda olduğu gibi yine mükemmel bir ev sahipliği
yapan Eskişehir şehri ve halkı; her sonuçta A Millî Takı-
mımızın yanında yer alarak Millî Takım taraftarlığının 
en güzel ve en coşkulu örneklerinden birisini sergileyip
takdir edilecek bir tabloya imzasını attı. Bu nedenle 
Eskişehir halkına şükranlarımızı sunar, başta Eskişehir
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve
tüm resmi makamlara, Eskişehirspor Kulübü, ilgili spor

kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri
ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” denildi. 

Başbakan Yıldırım’dan destek

Caner Erkin 
29 yaşında 

A Millî Takımımızın Antalya’daki
kampında akşam yemeği sonra-
sında millî futbolcumuz Caner
Erkin’in doğum günü kutlandı. 
29 yaşına giren futbolcu kendisi için
hazırlanan pastayı keserken, Caner’i
ilk tebrik eden A Millî Takım Teknik
Direktörü Mircea Lucescu oldu.
Caner daha sonra teknik heyet ve
takım arkadaşlarıyla birlikte günün
anısına fotoğraf çektirdi. 
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Millî Takımımızın, Finlandiya ile oynadığı 2018
FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu
karşılaşması öncesi, resmi maç yemeği düzen-
lendi. Finlandiya’nın Turku şehrinde gerçekle-
şen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar, Alaattin
Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Finlandiya
Federasyonu’ndan ise Başkanvekili Marrku 
Lehtola, Başkan Yardımcısı Kaarlo Kankkunen,
Genel Sekreter Marco Casagrande ile eski ünlü
futbolcu Jari Litmanen katıldı. Turku Kent Kon-
seyi Başkanı Elina Rantanen ve Belediye Baş-
kanı Aleksi Randell’in de hazır bulunduğu resmi
yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

Arda Turan dalya yaptı

Finlandiya’da resmi maç yemeği 

Millî Takımımızın Bar-
celona’da top koştu-
ran yıldızı Arda Turan,
İzlanda ile oynanan
Dünya Kupası eleme
grubu maçında A Millî
Takım formasını 100.
kez giydi. Millî Takım
Çocuk Kulübü üyeleri,
maçtan bir gün önce
Arda Turan’a idman
öncesinde bir sürpriz
yaparak günün anı-
sına üretilen pastayı
ikram etti. Maç önce-
sinde de TFF Başkan-
vekili Ali Dürüst
tarafından Arda
Turan’a plaket verildi.



Çifte sınav
Millî Takımımız bu ay iki özel maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, 9 Kasım Perşembe günü Romanya ile

deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millîler, ardından 13 Kasım Pazartesi günü ise Türkiye’de 
Arnavutluk’u konuk edecek.  Türkiye, Romanya ile en son 10 Eylül 2013 tarihinde 

Dünya Kupası Grup Eleme maçı oynamış ve müsabakayı 2-0 kazanmıştı. Arnavutluk ile 
son kez 12 Ekim 2005 tarihinde karşılaşan millîler, deplasmandaki Dünya Kupası Grup Eleme

müsabakasını 1-0 galip tamamlamıştı.

Millî Takım 
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Tarih Maç Skor Organizasyon 
26.10.1923 Türkiye-Romanya 2-2 Özel Maç
01.05.1925 Romanya-Türkiye 1-2 Özel Maç
07.05.1926 Türkiye-Romanya  1-3 Özel Maç 
15.04.1928 Romanya-Türkiye  4-2 Özel Maç 
02.11.1958 Romanya-Türkiye  3-0 EURO Eleme 
26.04.1959 Türkiye-Romanya  2-0 EURO Eleme
14.05.1961 Türkiye-Romanya  0-1 Özel Maç 
08.10.1961 Romanya-Türkiye  4-0 Özel Maç 
09.10.1963 Türkiye-Romanya 0-0 Özel Maç 
02.05.1965 Romanya-Türkiye  3-0 DK Eleme 
23.10.1965 Türkiye-Romanya  2-1 DK Eleme
19.03.1975 Türkiye-Romanya  1-1 Özel Maç 
12.10.1975 Romanya-Türkiye  2-2 Özel Maç 
23.03.1977 Romanya-Türkiye  4-0 Balkan Kupası 
22.03.1978 Türkiye-Romanya  1-1 Balkan Kupası 
29.01.1983 Türkiye -Romanya  1-1 Özel Maç 
09.03.1983 Romanya-Türkiye  3-1 Özel Maç 
03.04.1985 Romanya-Türkiye  3-0 DK Eleme
13.11.1985 Türkiye-Romanya  1-3 DK Eleme
04.03.1987 Türkiye-Romanya  1-3 Özel Maç 
15.02.1995 Türkiye-Romanya  1-1 Özel Maç 
22.08.2007 Romanya-Türkiye  2-0 Özel Maç 
11.08.2010 Türkiye-Romanya 2-0 Özel Maç
12.10.2012 Türkiye-Romanya 0-1 DK Eleme
10.09.2013 Romanya-Türkiye 0-2 DK Eleme

13.12.1970 Türkiye-Arnavutluk 2-1 EURO Eleme
14.11.1971 Arnavutluk-Türkiye 3-0 EURO Eleme
27.10.1982 Türkiye-Arnavutluk 1-0 EURO Eleme
11.05.1983 Arnavutluk-Türkiye 1-1 EURO Eleme
28.03.1985 Arnavutluk-Türkiye 0-0 Özel Maç
21.01.1998 Türkiye-Arnavutluk 1-4 Özel Maç
25.04.2001 Türkiye-Arnavutluk 0-2 Özel Maç
26.03.2005 Türkiye-Arnavutluk 2-0 DK Eleme
12.10.2005 Arnavutluk-Türkiye 0-1 DK Eleme

Türkiye-Romanya A Millî Maçları

Türkiye-Arnavutluk A Millî Maçları



Portekiz’le İsviçre’nin ilk iki sırayı
çoktan garantilediği grupta kimin
birinci olup final biletini cebine 
koyacağı iki takım arasında oyna-
nacak son maçta belli olacaktı. 
Portekiz’le oynadığı ilk maç dâhil 
9 maçının tümünü kazanan İsviçre,
Portekiz’deki o son müsabakada
rakibine boyun eğdi ve grup birin-
ciliğini “Son Avrupa Şampiyonu”
unvanlı rakibine kaptırdı. 
Ekim ayına girilirken İsviçre sekiz
maçta sekiz galibiyet ve 24 puanla
ilk sıradaydı. 7 Ekim’deki rakipleri
ise Macaristan’dı. Basel’deki maçta
Macarlara göz açtırmadılar ve 18’de
Xhaka, 20’de Frei, 43 ve 49’da

Zuber, 83’te de Lichtsteiner’in golle-
riyle 5-2 kazandılar. Macaristan’ın
gollerini ise 59’da Guzmics ve 89’da
Ugrai kaydetti. 21 puanlı Portekiz
ise Andorra deplasmanında adeta
tek kale oynadığı maçı 63’te 
Cristiano Ronaldo ve 86’da André
Silva’nın golleriyle 2-0 kazandı.
Faroe Adaları ile Letonya arasında
oynanan grubun diğer maçı ise 0-0
sonuçlandı. 
Dananın kuyruğu, 10 Ekim’de Liz-
bon’da koptu. Hakemliğini Cüneyt
Çakır’ın yaptığı bu kritik maçta 
İsviçre’ye beraberlik yetecek, Por-
tekiz ise kazandığı takdirde averajla
grup birinciliğini elde edecekti. Top

hâkimiyeti açısından başa baş
geçen maçta pozisyon üstünlüğüne
sahip olan Portekiz, 41’inci daki-
kada Antalyasporlu stoper Johan
Djourou’nun kendi kalesine attığı
golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattıktan
sonra 57’de André Silva ile bir gol
daha bulup sahadan 2-0’lık üstün-
lükle ayrıldı ve Rusya biletini aldı.
Dokuz maçını kazandıktan sonra
bir kez yenilen İsviçre’ye ise play-
off oynamak kaldı. Portekiz’de 
Beşiktaşlı Pepe ilk on birde yer alır-
ken, Quaresma yedek kulübesinde
oturdu. Faroe Adaları’nı 1-0 yenen
Macaristan grubu üçüncü sırada bi-
tirirken Faroe dördüncü, Andorra’yı
4-0 mağlup eden Letonya da be-
şinci oldu. Andorra ise son sırada
kalmasına rağmen 1 galibiyet, 
1 de beraberlikle 4 puan topladı. 

Son ana kadar büyük bir çekişme-
nin yaşandığı A Grubu’nda Fransa
birinci sırayı alarak Dünya Kupası
finallerine direkt katılma hakkını
elde ederken, İsveç ikinci olarak
play-off’a kaldı, Hollanda’nın son
andaki çabası ise İsveç’i geçmeye
yetmedi ve Portakallar aşinası ol-
dukları finallere el salladı. Grupta
son aya girilirken Fransa 17, İsveç
16, Hollanda ise 13 puandaydı.
Fransızlar, deplasmanda Bulgaris-
tan ve iç sahada Belarus’tan olu-
şan Ekim maçlarından 6 puan
çıkartarak avantajını iyi kullandı
ve 23 puanla ilk sırayı elde etti. As-
lında Sofya’daki Bulgaristan karşı-
laşması Fransa açısından pek de

kolay geçmedi. Horozlar 3’üncü
dakikada Matuidi’nin golüyle 
sağladıkları 1-0’lık üstünlüğü maç
sonuna kadar korurken oldukça
zorlandı. St. Dennis’te Halis Öz-
kahya’nın yönettiği Belarus mü-
sabakasında ise Fransızların ele
geçirdikleri avantajı bırakmaya hiç
niyeti yoktu. 27’de Griezmann ve
33’te Giroud ile iki farkı yakaladık-
tan sonra 44’te Saroka’dan bir gol
yeseler de maçı 2-1 kazanarak
grubu ilk sırada bitirdiler.
İsveç ise ikinci sırayı son Hollanda
maçına çıkmadan, Lüksemburg
karşısında garantiledi. Hollanda’ya
karşı artı 4 averaj üstünlüğü bulu-
nan Vikingler, Hüseyin Göçek’in

yönettiği Lüksemburg maçını
Berg’in dört, Granqvist’in penaltı-
dan iki, Lustig ve Toivonen’in de
birer golleriyle 8-0 kazanarak
araya kapanması imkânsız bir
averaj farkı koydu. Hollanda ise
Belarus deplasmaında Pröpper,
penaltıdan Robben ve uzatma-
larda Depay’ın golleriyle 3-1 kaza-
narak averaj farkını ancak 10’a
indirebildi. İki takım arasında
Amsterdam’da oynanan maçı 
Hollanda, Robben’in biri penaltı-
dan iki golüyle 2-0 kazanıp 
puanları eşitlese de İsveç averaj
üstünlüğüyle ikinci sırayı ve 
play-off hakkını elde etti. Fransa
yenilgisiyle zayıf umutlarını 
tamamen kaybeden Bulgaristan
ise son maçında Lüksemburg’la
deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 

9 finalist tamam
2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplarını ilk sırada tamamlayan Fransa, Portekiz, 

Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda finallere katılma hakkını elde
etti. Almanya, tüm maçlarını kazanan tek takım oldu. Gruplarında ikinci sırayı alan İsveç, 

İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan ise 
play-off’ta son şanslarını kullanacak. 

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Takımlar 0 G B M A Y P
Fransa 10 7 2 1 18 6 23  
İsveç 10 6 1 3 26 9 19  
Hollanda 10 6 1 3 21 12 19  
Bulgaristan 10 4 1 5 14 19 13  
Lüksemburg 10 1 3 6 8 26 6  
Belarus 10 1 2 7 6 21 5  

7 Ekim 2017
İsveç 8-0 Lüksemburg 

Belarus 1-3 Hollanda
Bulgaristan 1-3 Fransa

10 Ekim 2017
Lüksemburg 1-1 Bulgaristan

Fransa 2-1 Belarus
Hollanda 2-0 İsveç

A Grubu
Takımlar 0 G B M A Y P
Portekiz 10 9 0 1 32 4 27  
İsviçre 10 9 0 1 23 7 27  
Macaristan 10 4 1 5 14 14 13  
Faroe Adaları 10 2 3 5 4 16 9  
Letonya 10 2 1 7 7 18   7  
Andorra 10 1 1 8 2 23 4

7 Ekim 2017
Faroe Adaları 0-0 Letonya

Andorra 0-2 Portekiz
İsviçre 5-2 Macaristan

10 Ekim 2017
Letonya 4-0 Andorra

Macaristan 1-0 Faroe Adaları
Portekiz 2-0 İsviçre

B Grubu

Hollanda geç kaldıA Grubu B Grubu Son gülen Portekiz

32 33



FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa
elemelerinde tüm maçlarını kaza-
nan tek takım Almanya oldu. Attığı
43 golle, Belçika ile birlikte elemele-
rin en golcü iki takımından biri ol-
mayı da başaran Almanlar, Ekim
ayındaki ilk maçlarında grup birin-
ciliği için matematiksel garantiyi de
elde etti. Ekim ayına 24 puanla
giren ve ikinci sırayı garantileyen
Kuzey İrlanda ile arasında 5 puan
fark bulunan Almanya, iki maçtan
çıkartacağı 1 puanla Rusya biletini
cebine atacaktı. Almanların
Ekim’deki ilk maçı ise takipçisi
Kuzey İrlanda’ylaydı. Belfast’ta 
oynanan maçta Panzerler, Kuzey

İrlanda’nın bir umut ışığı yakma-
sına bile izin vermedi. 2014’teki son
Dünya Kupası’nın sahibi olan Joac-
him Löw’ün öğrencileri, topa yüzde
69 oranında sahip oldukları maçta
689 isabetli pas yaparken, Kuzey
İrlanda’ya sadece 173 pas yapma
şansı tanıdı. Rakip kaleye altı isa-
betli şut atan Almanlar, 2’nci daki-
kada Sebastian Rudy, 21’inci
dakikada Sandro Wagner ve 86’ncı
dakikada da Joshua Kimmich’in
golleriyle 3-1’lik farka gitti. Üç isa-
betli şutundan bir gol çıkartan
Kuzey İrlanda’nın tek sayısı ise
90+3’te Josh Magennis’ten geldi. Al-
manya bu galibiyetle grup birincili-

ğini garantilerken, Kuzey İrlanda da
play-off’la yetinmek zorunda kaldı.
Grubun 5 Ekim’deki diğer maçla-
rında da deplasman takımları
güldü. Çek Cumhuriyeti, Azerbay-
can’ı 2-1, Norveç de San Marino’yu
8-0 mağlup etti. Norveç’in son 
golünü Galatasaraylı Martin Linnes
attı. Grubun son maç gününde ise
Almanya, Kaiserslautern’de 
Azerbaycan’ı 5-1 yenerek farklı 
tarifesini sürdürdü. Almanya’yı
farka taşıyan golleri 9 ve 66’ncı 
dakikalarda Leon Goretzka,
54’üncü dakikada Sandro Wagner,
64’üncü dakikada Antonio Rüdiger
ile 81’inci dakikada Türk asıllı Emre
Can kaydetti. Azerbaycan’ın tek 
sayısı ise geçtiğimiz sezon 
Trabzonspor formasını giyen 
Ramil Sheydaev’den geldi. İkinciliği
garantileyen Kuzey İrlanda, Nor-
veç’e deplasmanda 71’inci dakikada
Brunt’un kendi kalesine attığı golle
1-0 yenilirken, Çek Cumhuriyeti de
San Marino’yu 5-0 mağlup etti. 
10 maçını da kaybederken sadece
2 gol atıp 51 gol yiyen San Marino,
Avrupa’daki grupların en başarısız
takımı oldu. 

Panzer full çekerC Grubu
Büyük bir çekişmenin 
yaşandığı D Grubu’nda Rus-
ya’ya direkt gidiş vizesini
Sırbistan alırken, İrlanda
Cumhuriyeti de Galler’i son
anda saf dışı bırakıp play-off
oynama hakkını elde etti.
EURO 2016’da yarı final oy-
nama başarısını göstererek
büyük bir sürprize imza atan
Galler ise bu defa Rusya’nın
yolunu bulamadı. Ekim
ayına 18 puanla zirvede
giren Sırbistan, 6 Ekim’de
Avusturya’nın konuğuydu. 
9 puanlı Avusturya ise az da
olsa bir ikincilik umudu taşı-
yordu. Bu nedenle büyük bir
çekişme içinde geçen maçta
tam bir gol düellosu yaşandı.
Topun Avusturyalıların 
ayağında yüzde 54 oranında
kaldığı ve ev sahibinin ka-
leyi bulan şutlarda 8’e 4 üs-
tünlük kurduğu maçta ilk
gol Sırbistan’dan geldi. 
11’de Luka Milivojević’le öne
geçen Sırbistan’a Avustur-
yalılar 25’te Guido Burgstal-
ler’le karşılık verdi, 76’da ise
Marko Arnautović’in golüyle 2-1
üstünlük sağladı. Maçı bırakma-
yan Sırbistan, 83’te Manchester
United’lı Nemanja Matić’le skoru
2-2’de dengeledi. Son sözü ise
89’da Louis Schaub söyledi ve
Avusturya maçı 3-2 kazandı.
Diğer yanda ise Galler, Gürcistan’ı
deplasmanda Tom Lawrence’ın
49’daki golüyle 1-0 yenerken, İr-
landa Cumhuriyeti de Moldova’yı
Dublin’de Daryl Murphy’nin 2 ve
19’uncu dakikalardaki golleriyle
2-0 mağlup etti.  Sırbistan 18 pu-
anla zirvede oturmayı sürdürür-
ken, Galler 17, İrlanda Cumhuriyeti
de 16 puandaydı ve belli olan tek
şey Sırbistan’ın ilk ikide yer al-
masının kesinleştiğiydi. Çünkü
son günde Galler ile İrlanda Cum-

huriyeti karşı karşıya gelecekti ve
iki takımın birden Sırpları geç-
mesi mümkün değildi. 9 Ekim
maçlarında Sırbistan, Belgrad’da
Gürcistan karşısında bir sürprize
izin vermedi ve zor da olsa
74’üncü dakikada Aleksandar 
Prijovic’in golüyle 1-0 kazanarak
grubu ilk sırada tamamladı. Car-
diff’teki ikincilik mücadelesinde
ise Galler ev sahipliğinin ve bera-
berliğin bile kendisine yetecek 
olmasının avantajını kullanamadı.
Galler’in topa yüzde 67 oranında
sahip olduğu, kaleyi bulan şut-
larda da 4’e 2 üstünlük sağladı
maçı İrlanda Cumhuriyeti 57’de
James McClean’in attığı golle 1-0
kazanıp grubu ikinci sırada bitirdi
ve play-off oynama hakkını elde
etti. Grubun diğer maçında Mol-
dova’yı deplasmanda Louis Scha-

ub’un 69’daki golüyle 1-0 yenen
Avusturya dördüncü sırayı aldı. 

Sırbistan zirvede bitirdiD Grubu
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Takımlar 0 G B M A Y P
Almanya 10 10 0 0 43 4 30  
K. İrlanda 10 6 1 3 17 6 19  
Çek Cum. 10 4 3 3 17 10 15  
Norveç 10 4 1 5 17 16 13  
Azerbaycan 10 3 1 6 10 19 10  
San Marino 10 0 0 10 2 51 0 

5 Ekim 2017
Azerbaycan 1-2 Çek Cum. 

San Marino 0-8 Norveç
K. İrlanda 1-3 Almanya 

8 Ekim 2017
Norveç 1-0 K. İrlanda

Çek Cum 5-0 San Marino
Almanya 5-1 Azerbaycan

C Grubu
Takımlar 0 G B M A Y P
Sırbistan 10 6 3 1 20 10 21  
İrlanda Cum.10 5 4 1 12 6 19  
Galler 10 4 5 1 13 6 17  
Avusturya 10 4 3 3 14 12 15  
Gürcistan 10 0 5 5 8 14 5  
Moldova 10 0 2 8 4 23 2

6 Ekim 2017
Gürcistan 0-1 Galler

İrlanda Cum 2-0 Moldova 
Avusturya 3-2 Sırbistan

9 Ekim 2017
Moldova 0-1 Avusturya 
Sırbistan 1-0 Gürcistan
Galler 0-1 İrlanda Cum.

D Grubu



Elemelerin başladığı günden iti-
baren grubu domine eden Po-
lonya, Eylül ayında Danimarka
deplasmanında uğradığı 4-0’lık
hezimete rağmen avantajını elden
bırakmadı ve Ekim’deki iki maçını
da kazanarak 2018 Dünya Kupası
vizesini en yakın takipçisinin 
5 puan önünde aldı. Eylül maçları
tamamlandığında Polonya 19 pu-
anla zirvede yer alıyor, Karadağ
ve Danimarka da 16’şar puanla
Lehleri takip ediyordu. 5 Ekim’de
Ermenistan deplasmanına çıkan
lider Polonya, 6-1’lik şaşaalı bir
zaferle Rusya kapısını iyice ara-
ladı. Erivan’daki maçta iki takımın
topa sahip olma oranları birbirine
yakın olmasına rağmen kaleyi
bulan şutlarda Polonya’nın 10’a
2’lik ezici bir üstünlüğü vardı.
Lehler, bu üstünlüklerini skor ta-
belasına da 2’nci dakikada Kamil
Grosicki, 18, 25 ve 64’üncü daki-
kalarda Robert Lewandowski,
58’inci dakikada Jakub Błaszczy-
kowski ve 89’uncu dakikada da

Rafal Wolski’nin golleriyle yaz-
dırdı. Ermenistan’ın tek golü ise
39’da Hovhannes Hambartsum-
yan’dan geldi. Günün çok kritik
maçında ise aynı puana sahip Ka-
radağ ile Danimarka, Podgorica’da
karşı karşıya geldi. Topla oynama
üstünlüğü çok küçük bir farkla
Karadağ’daydı ama Danimarkalı-
lar isabetli şutlardaki 5’e 1’lik üs-
tünlüklerini skor tabelasına da
16’da Christian Eriksen’in tek go-
lüyle yansıtıp 1-0’ık galibiyetle
çok önemli bir avantaj elde etti.
Grubun diğer maçında, Romanya,
Kazakistan’ı 3-1 yendi. Son maç-
lara girilirken Polonya’nın 22, Da-
nimarka’nın 19, Karadağ’ın da 16
puanı bulunuyordu. Polonya’nın
evinde Karadağ’la oynayacağı 
düşünüldüğünde birinciliği hiç de
garanti değildi. Ancak Polonya,
Varşova’daki bu zorlu maçı 6’da
Krzysztof Maczyński, 16’da Kamil
Grosicki, 85’te Lewandowski ve
87’de Stojković’in kendi kalesine
attığı gollerle 4-2 kazanıp grubu

ilk sırada tamamladı. Bir ara
skoru 2-2’ye getiren Karadağ’ın
gollerini ise 78’de Stefan Mugoša
ve 83’te Žarko Tomašević kay-
detti. Danimarka, Romanya ile 1-1
berabere kalarak 20 puanla ikinci
olurken, diğer maçta Kazakistan
ile Ermenistan 1-1 berabere kaldı. 

Polonya pabuç bırakmadıE Grubu

2018 Dünya Kupası elemelerinde
9 grubun birincisi Rusya’ya gitme
hakkını direkt alacak, sekiz ikinci
play-off oynayacak, en az puan
toplayan bir ikinciye ise finalleri
uzaktan izlemek düşecekti. İşte o
ikinci, F Grubu’ndan çıktı. 
Slovakya 9 ikinci arasında en az
net puan toplayanı olunca elen-
mekten kurtulamadı. Rusya için
bavul toplamaya başlayan İngil-
tere ise Ekim ayı maçlarında for-
maliteyi tamamladı. Eylül maçları
geride kaldığında İngiltere en
yakın rakibi Slovakya’nın 5 puan
önünde, 20 puanla liderlik koltu-
ğunda oturuyordu ve iki maçtan
çıkartacağı 2 puan birinciliklerini
garanti altına alacaktı. İngilizler 
5 Ekim’de Wembley Stadı’nda 
14 puanla ikincilik kovalayan 
Slovenya’yı ağırladı. İngiltere’nin
yüzde 65’lik topla oynama ve 5’e 1
isabetli şut üstünlüğüne rağmen
çetin ceviz çıkan Slovenya son
ana kadar direndi. Ancak İngilizler
90+4’te Harry Kane’in attığı golle

1-0 kazanmayı bildi ve son maça
bırakmadan grup birinciliğini 
garantiledi. Kritik maçlardan biri
ise ikincilik için çekişen İskoçya
ile Slovakya arasında Glasgow’da
oynandı. 23’te Róbert Mak’ın
ikinci sarı kartını görüp oyundan
ihraç edilmesiyle topa sahip ol-
mada yüzde 54, isabetli şutlarda
ise 7’ye 2 üstünlük sağlayan İs-
koçlar, 89’da Fenerbahçeli Martin
Škrtel’in kendi kalesine attığı
golle 1-0 kazandı. Slovakya’da
Trabzonsporlu Ján Ďurica ve
Tomáš Hubočan da 90 dakika
forma giydi. Diğer maçta ise Malta
ile Litvanya 1-1 berabere kaldı ve
ev sahibi ekip elemelerdeki tek
puanını aldı. 
Son maçlarda ise İngiltere, Litvan-
ya’yı deplasmanda Harry Kane’in
27’de penaltıdan attığı golle 1-0
yenip Rusya’ya selam gönderir-
ken, İskoçya ayağına kadar gelen
ikincilik fırsatını deplasmandaki
2-2’lik Slovenya beraberliğiyle
tepti. İskoçya’nın gollerini 32’de

Griffiths ve 88’de Snodgrass, Slo-
venya’nın gollerini ise 52 ve 72’nci
dakikalarda Bezjak kaydetti. Mal-
ta’yı 33 ve 62’de Nemec, 69’da da
Duda’nın golleriyle 3-0 yenmek
Slovakya’ya ikinciliği getirse de
play-off kapısını açmaya yetmedi. 

Tek vize İngilizeF Grubu

36 37

Takımlar 0 G B M A Y P
Polonya 10 8 1 1 28 14 25  
Danimarka 10 6 2 2 20 8 20  
Karadağ 10 5 1 4 20 12 16  
Romanya 10 3 4 3 12 10 13  
Ermenistan 10 2 1 7 10 26 7  
Kazakistan 10 0 3 7 6 26 3  

5 Ekim 2017
Ermenistan 1-6 Polonya
Karadağ 0-1 Danimarka 

Romanya 3-1 Kazakistan
8 Ekim 2017

Kazakistan 1-1 Ermenistan
Polonya 4-2 Karadağ

Danimarka 1-1 Romanya 

E Grubu
Takımlar 0 G B M A Y P
İngiltere 10 8 2 0 18 3 26  
Slovakya 10 6 0 4 17 7 18  
İskoçya 10 5 3 2 17 12 18  
Slovenya 10 4 3 3 12 7 15  
Litvanya 10 1 3 6 7 20 6  
Malta 10 0 1 9 3 25 1  

5 Ekim 2017
Malta 1-1 Litvanya 

İskoçya 1-0 Slovakya
İngiltere 1-0 Slovenya

8 Ekim 2017
Litvanya 0-1 İngiltere
Slovenya 2-2 İskoçya 

Slovakya 3-0 Malta

F Grubu



Oynadığı ilk 8 maçtan 7 galibiyet, 
1 beraberlik çıkartan ve Ekim
ayında finallere katılmayı garanti-
leyen tek takım olan Belçika, gru-
bun ikincisini de kendisi belirledi.
Ekim ayının en kritik maçı, ikinci-
lik kovalayan Bosna-Hersek ile
Belçika arasındaydı. 14 puanlı
Bosna-Hersek bu maçı kazandığı
takdirde kendisini 1 puan geriden
takip eden Yunanistan’a yakalan-
mayacaktı. Saraybosna’daki
maçta Bosna-Hersek’in bir avan-
tajı da Belçika’nın çoktan ununu
eleyip eleğini astığı düşüncesiydi
ama evdeki hesap çarşıya uyma-
yacaktı. Belçikalılar topla oyna-
mada yüzde 59’luk, isabetli şutta
da 10’a 6’lık bir üstünlük sağla-
dıkları gol düellosunu 4-3 kaza-
narak Bosna-Hersek’i Rusya’nın
uzağına itti. İlk gol 4’üncü daki-
kada Thomas Meunier’le Belçi-
ka’dan geldi. Boşnaklar 30’da
Haris Medunjanin’le eşitliği sağla-
yıp 39’da Başakşehirli Edin Višća
ile 2-1 öne geçti. Belçika 59’da
Michy Batshuayi ve 68’de Jan
Vertonghen’le skoru 3-2’ye taşıdı.
Bosna-Hersek 82’de Dario

Dumić’in skoru 3-3’e getiren go-
lüyle ümitlense de son sözü 84’de
Yannick Carrasco söyledi ve Bel-
çika maçı 4-3 kazandı. Kardeşle-
rin Lefkoşe’deki maçında ise
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi’ni
2-1 yenerek son maça Bosna-
Hersek’in iki puan önünde ve
ikinci sırada girmeyi başardı. Bu
maçta Rum Kesimi 18’de Sotiriou
ile öne geçerken, Yunanistan
24’te Mitroglou ve 26’da Tziolis’le
galibiyete ulaştı. Grubun diğer
maçında ise Estonya, Cebelitarık’ı
deplasmanda 6-0 yendi. 
10 Ekim maçları oynanmadan
önce ikinci sırayı kimin alacağı
belli olmuştu çünkü Yunanis-
tan’ın rakibi Cebelitarık’tı ve
kimse onların bu maçta puan
kaybına uğramasını beklemi-
yordu. Nitekim Yunanistan, 
Pire’de oynanan maçta zayıf raki-
bini 32’de Torosidis, 61 ve 63’te
Mitroglou, 78’de de Gianniotas’ın
golleriyle 4-0 yenerek play-off 
biletini kaptı. Cebelitarık ise ele-
meleri puan alamadan kapattı.
Bosna-Hersek son maçında Es-
tonya’yı deplasmanda Hajrovic’in

golleriyle 2-1 yense de atı alan
Üsküdar’ı çoktan geçmişti. Bel-
çika ise grup birinciliğini Brük-
sel’de 4-0’lık Kıbrıs Rum Kesimi
galibiyetiyle kutladı. Belçika’yı
farka taşıyan golleri 12 ve penaltı-
dan 63’üncü dakikalarda Eden
Hazard, 52’nci dakikada kardeşi
Thorgan Hazard ile 78’inci daki-
kada Romelu Lukaku kaydetti. 

Eylül ayında en güçlü ra-
kibi İtalya’yı 3-0 yenerek
büyük yol alan İspanya,
Ekim maçlarında forma-
liteyi tamamlayarak bi-
rinciliğini tescillerken,
İtalya da kendi formali-
tesini bitirip ikincilik 
yoluyla play-off vizesini
aldı. Ekim ayına 22 pu-
anla giren İspanya’nın ilk
rakibi Arnavutluk’tu. İki
takım 6 Ekim’de Alican-
te’de karşı karşıya geldi.
Topa yüzde 61 olanında
sahip olan İspanya, 
Arnavutluk’a iki isabetli
şut fırsatı tanırken, ka-
leyi bulan altı şutundan
üç gol çıkardı. İşi kısa
kesen İspanyollar, 16’da
Rodrigo, 24’te Isco ve
27’de Thiago Alcántara
ile üç gol atıp maçı da 3-0
kazandı. İspanya yenilgi-
siyle grup birinciliği şan-
sını kaybeden İtalya ise
evinde Makedonya ile 1-1
berabere kaldı. Başa baş
bir mücadeleye sahne
olan maçta İtalya 40’ıncı
dakikada stoperlerinden
Giorgio Chiellini ile öne
geçse de Makedonya
oyuna sonradan giren
Aleksandar Trajkovs-
ki’nin 67’deki golüyle 
1-1’lik eşitliği sağladı.
Diğer maçta ise İsrail, 
Liechtenstein’ı deplas-
manda 1-0 mağlup etti.  
Grubun son gün maçlarında İs-
panya, İsrail deplasmanındaydı.
Yedek ağırlıklı bir kadroyla 
sahaya çıkan İspanyollar, yine de
yüzde 64’lük topa sahip olma ora-
nına ve 6’ya 1’lik isabetli şut üs-
tünlüğüne sahip olarak oynayıp
76’ncı dakikada Asier Illarramen-
di’nin attığı golle sahadan 1-0’lık

üstünlükle ayrıldı. İtalya, Arna-
vutluk deplasmanında başa baş
giden maçı Antonio Candreva’nın
attığı tek golle 1-0 kazanırken,
Makedonya da Liechtenstein’ı
adeta tek kaleye çevirdiği maçta
4-0 yendi. Liechtenstein da böy-
lece elemeleri puansız bitiren üç
takımdan biri oldu. 

İspanya güle oynaya G Grubu Belçika, Bosna’ya şans tanımadıH Grubu

38 39

Takımlar 0 G B M A Y P
İspanya 10 9 1 0 36 3 28  
İtalya 10 7 2 1 21 8 23  
Arnavutluk 10 4 1 5 10 13 13  
İsrail 10 4 0 6 10 15 12  
Makedonya 10 3 2 5 15 15 11  
Liechtenstein 10 0 0 10 1 39 0  

6 Ekim 2017
Liechtenstein 0-1 İsrail

İspanya 3-0 Arnavutluk
İtalya 1-1 Makedonya

9 Ekim 2017
Arnavutluk 0-1 İtalya 

Makedonya 4-0 Liechtenstein
İsrail 0-1 İspanya

G Grubu
Takımlar 0 G B M A Y P
Belçika 10 9 1 0 43 6 28  
Yunanistan 10 5 4 1 17 6 19  
Bosna Hersek10 5 2 3 24 13 17  
Estonya 10 3 2 5 13 19 11  
Kıbrıs RK 10 3 1 6 9 18 10  
Cebelitarık 10 0 0 10 3 47 0 

7 Ekim 2017
Cebelitarık 0-6 Estonya

Bosna Hersek 3-4 Belçika
Kıbrıs RK 1-2 Yunanistan

10 Ekim 2017
Yunanistan 4-0 Cebelitarık 
Estonya 1-2 Bosna Hersek

Belçika 4-0 Kıbrıs RK

H Grubu



İsviçre’nin son yıllarda Avrupa’da en düzgün
yönetilen millî takımlardan biri olduğu söylene-
bilir. 2004’ten itibaren düzenlenen yedi büyük
turnuvanın altısına katılan İsviçre, sadece EURO
2012’de boy gösterememişti. Son üç Dünya 
Kupası’ndaysa sadece yer almakla kalmadılar,
bunların ikisinde ilk tur gruplarından çıkıp son
16’ya kaldılar. Hatta 2006’da ikinci tur mücade-
lesinde Ukrayna’ya penaltılarla elenirlerken,
2014’te de Arjantin’e uzatmalara giden maçta
119. dakikada yedikleri golle teslim oldular.
Öte yandan İsviçre’nin, 2018 elemelerinin en
bahtsız takımlarından biri olduğu da bir gerçek.
Portekiz, Macaristan, Letonya, Faroe Adaları ve
Andora ile birlikte yer aldıkları B Grubu’nda 
oynadığı ilk dokuz maçın tamamını kazanan İs-
viçre, 10’uncu ve son maçında Portekiz deplas-

manında mağlup olunca son Avrupa şampiyonu
rakibinin averajla gerisinde kaldı ve kendisini
play-off’ta buldu.
Kuzey İrlanda ise uzun yıllar futbol sahnesin-
den uzakta kalmıştı. Dünya Kupası’nda ilk ola-
rak 1958’de boy göstermiş ve üstüne üstlük
çeyrek finale de çıkmışlardı. Ancak sonrasında
1982’ye kadar ortalarda görünmeyeceklerdi.
1982’de bir kez daha ilk turu geçip ikinci tura
kaldılar, son olarak da 1986’da yer alıp ilk turda
elendiler. 32 senedir de Dünya Kupası heyeca-
nına hasretler. Yakın zamanda Kuzey İrlanda
adına en umut verici gelişmeyse, 2016’da, tarih-
lerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılma-
ları oldu. EURO 2016’da Polonya, Almanya ve
Ukrayna ile yer aldıkları grupta Polonya ve 
Almanya’ya tek golle boyun eğseler de 

Ukrayna’yı 2-0 yenerek ikinci tura kalan 
Kuzey İrlanda, buradaysa Galler’e yine tek golle
yenilerek turnuvayı noktalamıştı.
Kuzey İrlanda 2018 Dünya Kupası elemelerin-
deyse Almanya, Çek Cumhuriyeti, Norveç,
Azerbaycan ve San Marino ile aynı grupta mü-
cadele etti. Son dünya şampiyonuna iki maçta
da diş geçiremeyen Kuzey İrlanda buna karşılık
diğer rakipleriyle kendi sahasında oynadığı
maçların hepsinden galibiyetle ayrılırken dep-
lasmandaysa sadece Azerbaycan’a yenildi ve
grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off
vizesini aldı. Kuzey İrlanda ile İsviçre arasındaki
eşleşme sonrasında ya Kuzey İrlandalılar 32 yıl-
lık hasretlerine son verecek ya da İsviçre üst
üste dördüncü kez Dünya Kupası’ndaki yerini
alacak.

Rusya için son 6 yolcu
2018 Dünya Kupası yolunda eleme maçları artık tamamlanmak

üzere. Kasım ayında oynanacak olan play-off’lar neticesinde,
Rusya’da boy gösterecek son altı takım da netleşmiş olacak.

2018 Dünya Kupası Play-Off

K. İrlanda-İsviçre 

40 41

Dünya Kupası elemelerinde artık
son viraja girilmek üzere. Bu doğ-
rultuda da dördü Avrupa içinde, biri
Güney Amerika ile Okyanusya, biri
de CONCACAF ve Asya arasında
olmak üzere toplam altı adet 
play-off eşleşmesi oynanacak. 
Burada yapılacak 12 maçın netice-
sinde de Rusya vizesini alacak olan
son altı takım belirlenecek.
Avrupa elemelerinde grup aşama-
larının tamamlanmasının ardından
en iyi sekiz grup ikincisi play-off
turundaki yerlerini aldı. En kötü
ikinci konumundaki Slovakya ise
devre dışı kalmış oldu. Sekiz takı-
mın FIFA sıralamasına göre dördü
seri başı olurken, çekilen kuralar
sonucunda da İtalya-İsveç, İsviçre-
Kuzey İrlanda, Danimarka-İrlanda
ve Hırvatistan-Yunanistan 
eşleşmeleri ortaya çıktı.
CONCACAF elemelerindeyse sürp-
riz bir biçimde son maçlarda ABD’yi
ekarte eden Honduras, altı takımlı
final turunu dördüncü sırada 
tamamlayarak Asya beşincisiyle
play-off oynamaya hak kazandı.
Asya tarafında söz konusu takımın
belirlenmesi için ayrı bir play-off
oynandı ve final turundaki iki
grupta üçüncü sıraları alan Avust-
ralya ile Suriye karşı karşıya geldi.
Buradan üstünlükle ayrılan taraf
da Avustralya olunca kıtalararası
play-off’ların ilki Honduras-Avus-
tralya olarak ortaya çıktı.
Güney Amerika elemelerinde
büyük bir heyecan yaşanırken
Peru, son haftalarda yaptığı atakla
grupta beşinci sırayı alarak Okya-
nusya birincisiyle play-off oynama
hakkını elde etti. Okyanusya tara-
fındaysa Yeni Zelanda’nın birinciliği
ta Mart ayında belli olmuştu. 
İsterseniz bu noktada, futbolsever-
leri Kasım’daki bu play-off’larda
nasıl mücadeleler bekliyor, kısaca
bir göz atalım.

Kuzey İrlanda-İsviçre

Hırvatistan-Yunanistan 

İsveç-İtalya 

Danimarka-İrlanda Cum. 

Peru-Yeni Zelanda

Honduras-Avustralya

2018 Dünya Kupası
Play-off Eşleşmeleri

Onur Erdem



Yugoslavya’nın dağılması sonra-
sında eski Yugoslav cumhuriyetleri
içinde futbolda en çok başarı kaza-
nan taraf hiç şüphesiz Hırvatistan
oldu. Bağımsızlık sonrasında ilk
olarak EURO 96’ya katılan ve bu-
rada çeyrek final oynayan Hırvatlar,
iki yıl sonraysa Fransa’da düzenle-
nen Dünya Kupası’nda kürsünün
üçüncülük basamağına çıkarak 
tarihi bir başarı elde etmişlerdi.
Ancak Suker, Boban ve Prosinecki
gibi yıldızlardan oluşan o jeneras-
yon sonrasında Hırvat futbolunda
gözle görülür bir duraklama yaşan-
dığı da aşikâr. Takım o günden
sonra üç kez Dünya Kupası’na, dört
defa da Avrupa Şampiyonası’na 
katıldı. Avrupa Şampiyonalarında
iki kez ilk turu geçip sonrasında
turnuvaya veda ederken, Dünya
Kupalarındaysa hiç ilk turdan 
ötesini göremedi.
Hırvatistan bir önceki Dünya Ku-
pası elemelerinde de play-off’a 
kalmış ve bu aşamada İzlanda’ya
üstünlük sağlayarak Brezilya’ya 

gidebilmişti. Kaderin cilvesi dört yıl
sonra Hırvatistan ile İzlanda’yı ele-
melerde bu kez grup aşamasında
buluşturdu ancak Hırvatlar, Kuzeyli
rakiplerinin bu sefer gerisinde kaldı
ve İzlanda doğrudan Rusya yolunu
tutarken Hırvatistan play-off oyna-
mak zorunda kaldı.
Yunanistan ise uzun yıllar Avrupa
futbolunda vasatın altında bir nok-
tada kalmıştı. 1980’lerde bir kez Av-
rupa Şampiyonası’na, 1990’larda da
bir defa Dünya Kupası’na katılmış
ve iki seferde de ilk tur gruplarında
son sırayı almışlardı. Vaziyet böy-
leyken ve herhangi bir yıldız oyun-
cuları yokken katıldıkları 2004
Avrupa Şampiyonası’ndaysa futbol
kamuoyunu şaşkına çeviren bir 
biçimde şampiyonluğa ulaşarak bir
anda hiç de alışık olmadıkları bir
konuma yükseldiler. Bu zaferin ya-
kınına sonrasında elbette yaklaşa-
madılar ama en azından 2004
öncesindeki silikliklerinden de sıy-
rılmışlardı. 2004 sonrasında ikişer
kez Dünya Kupası ve Avrupa Şam-

piyonası’na katılan Yunanistan,
EURO 2008’de çeyrek finale, 2014
Dünya Kupası’ndaysa ikinci tura
çıktı. Ancak bunun devamında
belki de olabilecek en keskin dü-
şüşü yaşadılar ve EURO 2016 ele-
melerinde Faroe Adaları’nın bile
gerisinde kalarak gruplarını son 
sırada tamamladılar.
2018 Dünya Kupası elemeleri bu 
anlamda Yunanistan için bir 
toparlanma evresi olmuş sayılabilir.
Belçika, Bosna-Hersek, Estonya,
Güney Kıbrıs ve Cebelitarık’ın yer
aldığı grupta favori Belçika’nın 
ardından ikinci sırayı almaları, en
azından iki yıl öncesi düşünüldü-
ğünde iyiye işaret. Ancak Rusya’ya
ulaşmaları için önlerinde hâlâ çok
zorlu bir engel var. Bunu da başara-
bilirlerse en azından 2016 travma-
sını atlatmış olacaklar, öte yandan
da Hırvatların artık duraklama 
döneminden de çıkıp gerileme 
dönemine geçip geçmediği tartışıl-
maya başlanacak. Fakat aksi tak-
dirde de 2004 öncesindeki karanlık
dönemin yeniden başlayıp başla-
madığı sorusu sıklıkla dillendirile-
ceğe benziyor.

Hırvatistan-Yunanistan 

Brezilya’dan sonra Almanya ile bir-
likte en çok dünya şampiyonluğu
gören iki takımdan biri olan İtalya,
buna karşın kupayı son kez kucak-
ladığı 2006’dan beri bu turnuvada
sevinmeye hasret… 2010 Dünya 
Kupası’nda ilk tur gruplarında gali-
biyetsiz biçimde son sırayı alarak
turnuva tarihinin en kötü son şam-
piyon performansını ortaya koyan
İtalyanlar, 2014 Dünya Kupası’nda
da İngiltere’yi yenmiş olsalar da ilk
tur gruplarında Kosta Rika ve 
Uruguay’ın gerisinde kalıp yine 
erkenden elenmekten kurtulama-
mışlardı.
Gök Mavililer, aynı süre zarfında
Avrupa Şampiyonalarında daha
derli toplu bir görüntü sergileseler
de 2012’de oynanan final haricinde
yine kendileri açısından çok kayda
değer bir gelişme de olmamıştı.
Bütün bunların üstüneyse 2018 ele-
melerinde İspanya gibi olabilecek
en zorlu rakiplerden biriyle aynı
gruba düştüler ve şu anda 
play-off’ta tabiri caizse bıçak 
sırtında denilebilecek bir durumda-
lar. Eğer İtalya, İsveç engelini aşa-

mazsa, 1958’den sonra ilk kez bir
Dünya Kupası’nın dışında kalacak.
Elemelerde İspanya’nın yanı sıra 
İsrail, Arnavutluk, Makedonya ve
Liechtenstein’a rakip olan Gök Ma-
vililer, İspanya’dan iki maçta bir
puan alabilince ikinciliğe razı oldu.
İtalya kalan maçlarındaysa sadece
Makedonya ile bir kez berabere
kaldı ve yedi kez de sahadan 
galibiyetle ayrıldı.
Play-off’ta İtalya’nın rakibi olan İs-
veç’in de Dünya Kupası geçmişinde
önemli başarıları var. İskandinav
ekibi, 1938 Dünya Kupası’nda dör-
düncülük elde etmesinin ardından
1950’de bu kez bir basamak daha
yukarı çıkarak üçüncü olmuştu. 
Ev sahipliğini üstlendiği 1958 Dünya
Kupası’ndaysa finale kadar giden
İsveç, Pele’li Brezilya’ya kaybet-
mişti. Yıllar sonra 1994 Dünya Ku-
pası’nda da üçüncülüğe uzanan
Kuzey ekibi, Avrupa Şampiyonala-
rındaysa, Dünya Kupalarına naza-
ran daha az başarı kazandı. En ileri
gittikleri turnuva, yine ev sahibi 
oldukları EURO’92 idi ve yarı final
oynamışlardı.

Rusya 2018 yolunda A Grubu’nda
Fransa ve Hollanda gibi iki büyük
gücün yanı sıra Bulgaristan, 
Belarus ve Lüksemburg’a rakip
olan İsveç, özellikle evinde çok iyi
bir performans ortaya koydu ve sa-
dece Hollanda ile berabere kalırken
diğer dört maçını kazandı. Kuzeyli-
ler, deplasmanda aynı başarıyı 
gösteremeyip Belarus ve Lüksem-
burg’dan altı puan toplamakla 
yetinseler de işin sonunda Hollan-
da’yı averajla geride bırakarak
gruplarında Fransa’nın ardından
ikinci sırayı aldılar.
İtalya ile İsveç son olarak EURO
2016’da grup aşamasında karşı
karşıya gelmiş ve kazanan tek golle
İtalyanlar olmuştu. İsveç’in rakibi
karşısındaki son galibiyetiyse 19 yıl
önce bir özel maçta, yine 1-0’lık
skorla gelmişti. İtalya her ne kadar
play-off eşleşmesinin favorisi 
olarak görünse de İsveç’te de her
zaman büyük takımlara sürpriz ya-
pabilecek bir potansiyel mevcut ve
bu da iki ekip arasındaki eşleşmeyi
play-off’ların belki de en ilgi çekici
mücadelesi haline getiriyor.

İsveç-İtalya 
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Danimarka, 1992 yılında, aslında
elemeler yoluyla katılma hakkını da
elde edemediği Avrupa Şampiyona-
sı’na, turnuvanın başlamasına iki
haftada az bir süre kala, Yugoslav-
ya’nın içinde bulunduğu iç savaş
neticesiyle UEFA tarafından men
edilmesinin ardından çağrılmış ve o
turnuva sonunda da şampiyonluğa
ulaşarak hem kendi futbol tarihinin
en önemli başarısını elde etmiş
hem de dünya futbolunun da en sıra
dışı zafer öykülerinden birisine 
imzasını atmıştı.
Buna karşın Danimarka, Dünya 
Kupalarında istediği sonuçları pek
fazla alamayacaktı. 1986’da katıl-
dıkları ilk turnuvada gruptan üçte
üç yaparak çıkmalarına karşın
ikinci turda İspanya’ya farklı mağ-
lup olarak elenmişlerdi. 1998’de oy-
nadıkları çeyrek final, bu alandaki
en iyi dereceleriydi. Sonrasında
2002 ve 2010’da da boy gösteren
Danimarka, bunların ilkinde ikinci
turu görürken, ikincisindeyse ilk
tur sonunda ülkesine geri dönmek

zorunda kaldı.
Danimarka’nın son büyük turnuva
olan EURO 2016’ya, üstelik katılımcı
sayısı 24’e yükselmişken katılmayı
başaramaması, ülke futbolu adına
büyük bir gerileme alâmetiydi. Bu
başarısızlığın telafisinin yolu da el-
bette 2018 Dünya Kupası’na katıl-
maktan geçiyordu. Elemelerde
Polonya, Karadağ, Romanya, Erme-
nistan ve Kazakistan ile mücadele
eden Danimarka, grubu lider bitiren
Polonya’yı yenen tek takım olurken
10 maçta 20 puan toplayarak ikinci
sırayı aldı.
İrlanda, dünyada futbol geleneğinin
en eski olduğu ikinci ada konu-
munda olsa da uzun yıllar boyunca
uluslararası arenada bu adayı
Kuzey İrlanda temsil etti. İrlanda
Cumhuriyeti’yse bu fırsatı ancak
EURO ‘88’de elde edebildi. Bu ilk
tecrübelerinde de az kalsın, turnu-
vayı daha sonrasında kazanacak
olan Hollanda’yı saf dışı bırakıp yarı
finale çıkacaklardı ama Portakal-
lara karşı son dakikalarda yedikleri

golle teslim oldular. Ardından 1990
Dünya Kupası’nda da çeyrek final
oynayan İrlanda, tarihinin en iyi 
dönemini yaşamıştı. Sonrasında
Dünya Kupalarında 1994 ve 2002’de
boy gösteren ada ülkesi, bunların
ikisinde de ikinci turda turnuvaya
veda etmişti.
Rusya yolunda İrlanda’nın ilk etapta
rakipleri Galler, Sırbistan, Avus-
turya, Gürcistan ve Moldova’ydı.
Galler ile deplasmanda oynayacağı
son maça rakibinin iki puan geri-
sinde üçüncü sırada giren İrlan-
da’nın galibiyetten başka çaresi
yoktu fakat bu kadarı da yetmi-
yordu. En kötü ikinci olmaması için
ayrıca diğer bir grupta İskoçya’nın
da Slovenya deplasmanında puan
kaybedip ikinci sırayı Slovakya’ya
kaptırması gerekiyordu. 90 dakika-
ların sonundaysa hem İrlanda zorlu
Galler deplasmanından tek golle üç
puanı almayı başardı hem de 
İskoçya, Slovenya ile 2-2 berabere
kaldı. Böylece İrlanda şansını 
play-off’lara taşıdı.

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti 

Dünya Kupası elemeleri Güney
Amerika ayağında belki de uzun
yıllardır görülmeyen bir çekişme
yaşandı. Kıtanın Brezilya ile birlikte
en büyük gücü konumundaki 
Arjantin’in son haftaya girilirken
tamamen devre dışı kalması dahi
ihtimal dâhilindeydi. Keza 2015 ve
2016’da peş peşe iki Copa America
şampiyonluğu yaşayan Şili de aynı
tehlikeyle karşı karşıyaydı. Nitekim
Arjantin son maçında Ekvador’u
yenerek kendini kurtardıysa da Şili,
Brezilya’ya yenilerek devre dışı ka-
lıyordu. Şili aşağı doğru yuvarlanır-
ken beşinci sıraya tırmanan Peru
ise Okyanusya birincisi ile play-off
oynamaya hak kazandı ve uzun 
yıllar sonra ilk kez Dünya Kupası’na
bu kadar çok yaklaştı.
Peru futbolu altın çağını 1970’lerde
yaşamıştı. 1970 Dünya Kupası’nda
çeyrek final oynayan Güney Ame-
rika temsilcisi, 1974’ü pas geçtikten
sonra katıldığı 1978 Dünya Kupa-
sı’nda da son sekize kalmıştı. 
Takımın o dönemki yıldızı Teofilo
Cubillas ise her iki turnuvada da
beşer gol atarak adını tüm dünyaya
duyurmuştu. 1982’de son kez
Dünya Kupası’nda boy gösteren

Peru, o turnuvadaysa ilk turdan
ötesini görememişti. Peru ayrıca
1939 ve 1975’te Güney Amerika
şampiyonlukları da yaşamıştı.
Yeni Zelanda ise özellikle Avustral-
ya’nın 2006’da Asya Konfederasyo-
nu’na katılması sonrasında
Okyanusya’da adeta tek tabanca
konumuna geldi. Daha önce 1982
Dünya Kupası’na katılan ve oyna-
dığı üç maçı da kaybederek varlık

gösteremeyen Yeni Zelanda, 2010
Dünya Kupası’naysa kıtalararası
play-off’ta Bahreyn’i eleyerek katıl-
dıktan sonra kimsenin beklemediği
derecede dirençli bir takım görün-
tüsü çizecekti. İlk tur gruplarında
Paraguay, Slovakya ve son şampi-
yon İtalya ile oynadığı üç maçtan da
beraberlikle ayrılan Yeni Zelanda,
turnuva genelinde yenilgi yüzü
görmeyen tek takım olmuştu 
olmasına ama bu performans yine
de onları bir üst tura taşımaya yet-
memişti. Yeni Zelanda 2014 Dünya
Kupası elemelerindeyse Okyanusya
grubunu yine birincilikle bitirip
play-off’a kaldı fakat bu kez 
Meksika engelini aşamadı.
Yeni Zelanda, 2018 elemelerinde de
Okyanusya içerisinde fazla bir zor-
luk yaşamadı. 2016’da, elemelerin
son turuna katılacak takımları da
belirleyecek olan Okyanusya Kupa-
sı’nı kazanan Yeni Zelanda, ardın-
dan oynanan son eleme turunda da
önce grup maçlarında Yeni Kale-
donya ve Fiji’yi geride bıraktı, ardın-
dan da finalde Solomon Adaları’nı
6-1 ve 2-2’lik skorlarla rahat bir 
şekilde ekarte etti.

Peru-Yeni Zelanda 
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CONCACAF’taki Meksika-ABD he-
gemonyası nedeniyle fazla ön plana
çıkma şansı yakalayamayan ülke-
lerden biri olan Honduras, özellikle
son yıllarda Kosta Rika ile birlikte
bu konfederasyonda üçüncü güç
olabilme yolunda önemli bir müca-
dele ortaya koyuyor. 2010 ve 2014
Dünya Kupalarında da boy gösteren
Orta Amerika temsilcisi, üst üste
üçüncü kez bir Dünya Kupası’nda
yer alabilme hedefine de bir hayli
yaklaşmış durumda.
Honduras, Dünya Kupalarına ilk
olarak 1982’de katılmış, ilk maçına
da ev sahibi İspanya karşısında çık-
mış ve herkesi şaşırtarak sahadan
1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. 
Sonrasında Kuzey İrlanda ile de 
berabere kalan Honduras, son ma-
çındaysa Yugoslavya’ya tek golle
yenilince gruptan çıkma şansını yi-
tirmişti. Orta Amerika ekibi, son iki
Dünya Kupası’ndaysa oynadığı altı
maçtan sadece birinde berabere
kalıp diğer beşinde yenildi.
2018 Dünya Kupası elemelerinde

CONCACAF final grubu aslında
Honduras adına hiç de iyi başlama-
mıştı. Mini ligin ilk yarısı geride 
kaldığında Honduras’ın beş maçta
sadece dört puanı bulunuyordu. Üs-
telik ABD karşısında 6-0’lık ağır bir
yenilgi de almışlardı. Fakat grup
maçlarının ikinci yarısında yenilgi
yüzü görmeyen Honduras, son ma-

çında da liderliği garantilemiş olan
Meksika’yı 3-2 mağlup etmeyi ba-
şararak dördüncü sıraya tırmandı
ve play-off vizesini aldı.
Avustralya ise Okyanusya’ya bağlı
olduğu dönemlerde genellikle kıta-
lararası play-off’ta kaybetmesiyle
dikkat çekmekteydi. 2006 Dünya
Kupası elemelerinde play-off’ta bu
kez Uruguay’ı eleyerek şeytanın
bacağını kıran Avustralya, sonra-
sındaysa Asya Konfederasyonu’na
katılmış ve burada da 2010 ve 2014
Dünya Kupaları’na doğrudan 
katılma şansını elde etmişti.
2018 elemelerineyse üst üste 
dördüncü kez bir Dünya Kupası’nda 
yer alabilmek amacıyla başlayan
Avustralya bu sefer geçmiş yıllar-
daki kadar başarılı olamadı. Asya
elemeleri üçüncü turunda Japonya,
Suudi Arabistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Tayland’a rakip olan
Avustralya, Japonya ile Suudi Ara-
bistan’ın ardından grupta üçüncü
sırayı alınca, öncelikle diğer grubun
üçüncüsü Suriye ile play-off oyna-
mak durumunda kaldı. Burada da
rakibine 1-1 ve 2-1’lik skorlarla üs-
tünlük sağlayan Avustralya böylece
kıtalararası play-off’ta Honduras’ın
rakibi oldu.

Honduras-Avustralya 
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İzlanda, yıllar boyunca Avrupa
futbolunun en geri kalmış ülkele-
rinden biri konumundaydı.
1990’lardan itibaren San Marino,
Andora, Liechtenstein gibi ülkele-
rin de millî takımlarının UEFA ve
FIFA üyesi olmalarıyla birlikte İz-
landa, en kötüler arasından bir

bakıma çıkmış oluyordu fakat son
derece kısıtlı nüfusa sahip bu ül-
kenin daha da yukarılara tırman-
ması kimsenin beklediği bir şey
değildi.
Yine de 2011’de U21 Avrupa Şam-
piyonası’na katılan sekiz takım-
dan biri olmaları, yakın gelecekte

İzlanda futbolunda bir kıpırdanma
yaşanacağının habercisi gibiydi.
Nitekim 2014 Dünya Kupası ele-
melerinde Slovenya, Norveç ve
Arnavutluk’u geride bıraktıkları
eleme grubunda İsviçre’nin ardın-
dan ikinci sırayı alarak play-off
oynama hakkını elde etmişlerdi.

6 farklı hikâye 
2018 Dünya Kupası elemelerinde sona yaklaşılırken turnuvada yer alacak takımlar da az çok belli

olmaya başladı. İzlanda ve Panama tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası’nda yer alacakken, 
Hollanda ve ABD gibi gedikliler ise Rusya vizesini alamadı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri

Dünya Kupaları tarihinin en küçük ülkesi

Panama siftahı yaptı

48 49

Onur Erdem

İ

Ne var ki bu aşamada Hırvatistan’a
takılacaklardı.
Bundan sonrasındaysa İzlanda’nın
yakaladığı ivme gitgide artıyordu.
EURO 2016 elemelerinde Türkiye,
Hollanda, Kazakistan ve Letonya’yı
geride bırakırlarken bu kez Çek
Cumhuriyeti’nin ardından grupta
ikinci sırayı alıyorlar ve yeni statü
gereği doğrudan finallere katılıyor-
lardı. Turnuvada da ilk turda Porte-
kiz ve Macaristan’la berabere kalan,
Avusturya’yı da mağlup eden İz-
landa bu sayede ikinci tura yükseli-
yor, burada da hızını alamayıp
İngiltere’yi, üstelik 1-0 yenik du-
ruma düşmesine rağmen, 2-1 mağ-

lup ederek adını çeyrek finale yaz-
dırıyordu. Çeyrek finalde Fransa
karşısında alınan mağlubiyetle bir-
likte hikâyenin o bölümünün so-
nuna gelinmişti belki ama yeni
bölümler de sıradaydı.
Rusya 2018 elemelerinde İzlanda bir
kez daha Millî Takımımızla birlikte
aynı grupta yer alırken Kuzeylilerin
gruptaki diğer rakipleriyse Hırva-
tistan, Ukrayna, Finlandiya ve Ko-
sova’ydı. Bu kez performansını bir
basamak daha yukarı da çıkartan
İzlanda, evindeki beş maçın tama-
mını kazanırken deplasmandaki
beş maçtan da yedi puan elde etti
ve 22 puanla grubunu lider tamam-

layarak tarihinde ilk kez bir Dünya
Kupası’nda mücadele etme hakkını
da kazanmış oldu.
İzlanda, 335 binlik nüfusuyla Dünya
Kupaları tarihinin en küçük ülkesi
olma unvanını da eline geçirdi. Ön-
ceki rekor, 1930 Dünya Kupası’na
katıldığı tarihte nüfusu 830 bin olan
Paraguay’a aitti. Yakın tarihte
Dünya Kupası’nda mücadele eden
en küçük ülkeyse, 2006’da 1.3 mil-
yonluk bir nüfusa sahipken turnu-
vaya katılan Trinidad-Tobago
olmuştu. Görünen o ki, 2026’da ka-
tılımcı sayısı 48 takıma çıktıktan
sonra bile İzlanda’nın bu rekorunu
kırmak hiç kolay olmayacak.

Dünya Kupası’na İzlanda’nın yanı
sıra ilk kez katılma hakkını elde
eden bir diğer ülkeyse, Orta Amerika
temsilcisi Panama oldu. Panama as-
lında bu hedefe dört yıl öncesinde de
çok yaklaşmıştı. Ancak oynadıkları
son iki maçı da son dakika golleriyle
kaybedince bu şansı kaçırmıştı.
Panama’nın dört yıl önce yaşadığı o
dram hakkında biraz daha ayrıntı
vermek gerekirse… CONCACAF final
turunda bitime iki maç kala Panama
ile Meksika’nın sekizer puanı ve eksi
ikişer averajı vardı. Panama ise gol
sayısında üstün olduğu için Mek-
sika’nın üzerinde, dördüncü sırada
yer almaktaydı. İki takım sondan bir
önceki maçlarını kendi aralarında,
Mexico City’de oynayacaklardı. Söz
konusu karşılaşmada Meksika 1-0
öne geçtiyse de Panama, bitime
dokuz dakika kala beraberliği yaka-
lamayı başarmıştı. Ancak bu golden
sadece dört dakika sonra Raul Jime-
nez’in ceza sahası üzerinden attığı
müthiş röveşata şutu ağlarla bulu-
şunca Panama büyük bir darbe alı-
yordu.
Bundan dört gün sonra oynanan
maçlarsa çok daha büyük gerilime
sahne olmuştu. Meksika, Kosta Rika

deplasmanında 2-1 mağluptu ve Pa-
nama ise maçların normal süreleri
sona erdiğinde ABD önünde aynı
skorla galipti. İki maç da böyle so-
nuçlansaydı o zaman iki ekibin de
puanları ve averajları eşitlenecek ve
Panama gol fazlasıyla Meksika’yı
geçerek kıtalararası play-off’ta Yeni
Zelanda’nın rakibi olacaktı. Gelgele-
lim ABD duraklama dakikalarında

peş peşe iki gol bularak karşılaş-
mayı kazandı ve bir bakıma güney
komşusunu da kurtardı. Elemelerin
sonunda CONCACAF’tan ABD, Kosta
Rika ve Honduras direkt olarak tur-
nuvaya katılma hakkı elde ederken
Meksika ise play-off’a kalan taraf
oldu ve Panama’nın Dünya Kupası
hayalleri de dört yıllığına ertelendi.
2018 Dünya Kupası elemelerindeyse



Panama bu kez final turuna iyi bir
başlangıç yapıyor, Honduras ve
Meksika ile oynadığı ilk iki maçtan
dört puan çıkartıyordu. Ancak son-
raki beş maçta galip gelemeyen ve
sadece üç puan toplayabilen takım,
şansını büyük ölçüde tüketme nok-
tasına gelmişti. 5 Eylül’de Trinidad
önünde alınan 3-0’lık galibiyet,
umutların Ekim ayına taşınmasına
yol açmıştı belki ama bu periyottaki
ilk maçta da deplasmanda ABD’ye
4-0 mağlup olunmasıyla birlikte iş
mucizelere kalmıştı.
Buna göre grupta son maçlara giri-
lirken Meksika ile Kosta Rika final-
leri garantilemişti. ABD ise 12 puanla

üçüncü sırada yer alırken Panama
10 puanla dördüncü, Honduras da 10
puan ve averajla beşinci sıradaydı.
ABD’nin son maçında üç puanlı grup
sonuncusu Trinidad’a konuk olması
da Panama’nın üçüncü sıra için şan-
sının büyük ölçüde tükendiğini gös-
terir nitelikteydi. Fakat
beklenmeyen oldu ve ABD, son sıra-
daki rakibi karşısında maçların ilk
yarıları sona erdiğinde 2-0 yenik du-
rumdaydı. Gelgelelim Panama da
evinde Kosta Rika karşısında 1-0
mağluptu. İkinci yarıların başlama-
sıyla birlikte önce ABD, Trinidad kar-
şısında farkı bire indiriyor, ardından
da Panama, Gabriel Torres’in golüyle

Kosta Rika önünde skora dengeyi
getiriyordu.
Öte yandan bir diğer maçta da Hon-
duras, Meksika karşısında 3-2 öne
geçmişti. Karşılaşmaların bu skor-
larla bitmesi halinde Honduras grup
üçüncüsü olarak doğrudan finallere
gidecek, ABD ise dördüncü sırayı
alarak kıtalararası play-off’a kala-
caktı. Ancak Roman Torres’in 88. da-
kikada attığı gol, Panama’nın sadece
Kosta Rika’yı değil, aynı zamanda
makûs talihini de yenmesini sağlı-
yor ve Orta Amerika ekibi böylece
ilk kez dünya futbolunun 1 numaralı
vitrinine çıkma şansını elde edi-
yordu.

32 yıl sonra ABD’siz bir turnuva

Panama’nın hikâyesi, CONCA-
CAF’taki hikâyede aslında madal-
yonun sadece bir yüzüydü. Diğer
yüzündeyse ABD’nin uzun yıllar
sonra ilk kez Dünya Kupası’nın dı-
şında kalması yer alıyor. 1990’dan
itibaren üst üste yedi Dünya Ku-
pası’na katılan ve bu alanda Bre-
zilya, Arjantin, Almanya, İtalya,
İspanya ve Güney Kore ile birlikte
sayılı ülkeler arasına giren
ABD’nin yakalamış olduğu bu
önemli seri, 2018 Dünya Kupası iti-

barıyla son buldu.
1930’da Uruguay’da düzenlenen ilk
Dünya Kupası’nda yer alan ve yarı
final oynayarak aslında tarihinin
de en büyük başarısını elde eden
ABD, 1934 ve 1950’deki turnuva-
larda da yer almış, hatta 1950’de
İngiltere’yi tek golle devirerek çok
büyük bir sürprize de imzasını at-
mıştı. Ancak sonrasında futbolun
ülkede bir türlü yeterli popülariteyi
yakalayamamasının da etkisiyle
ABD 40 yıl süresince Dünya Kupa-

larından uzak kaldı. 1990’da bu
büyük aranın ardından katıldıkları
ilk turnuvadaysa sıfır çekerek
büyük hayal kırıklığı yaşamışlardı.
1994’te ev sahipliğini yaptıkları
Dünya Kupası ile birlikteyse ABD
artık turnuvalarda belli bir stan-
dart tutturmaya başlayacaktı. O
turnuvada son 16’ya kalan ABD,
daha sonra da üç kez daha ilk tur
gruplarından çıkma başarısını
gösterecek, 2002’deyse bir adım
daha ileri giderek çeyrek final oy-

nayacaktı.
Bu noktadan sonra ABD’den asıl
beklenen, ülkede futbolun, geliş-
mekte olan MLS ile birlikte kendi-
sine iyi kötü bir kitle yaratmasının
da etkisiyle Dünya Kupalarında
daha da etkili bir takım haline gel-
mesiydi. Şampiyonluktan veya fi-
nallerden bahsetmek için hâlâ çok

erkendi belki ama ABD en azından
bu turnuvada çeyrek final hatta
yarı final kovalayıp duracak bir po-
tansiyeli fazlasıyla barındırmak-
taydı. Ancak 2018 Dünya Kupası
elemeleri itibarıyla görüldü ki film
sanki ileri saracağına biraz geri
sarmaya başlamış gibi… Panama
ve Honduras gibi şu an neredeyse

hiçbir üst düzey oyuncuya sahip
olmayan iki takımın gerisinde ka-
lınarak CONCACAF elemelerinde
takılmak ve uzun yıllar sonra ilk
kez Dünya Kupası’nın dışında kal-
mak, bakalım Birleşik Devletler’de
zaten ağır aksak gelişmekte olan
futbolun kaderi üzerinde ne gibi
bir etki yaratacak?

Mısır şeytanın bacağını kırdı

Afrika kıtasının kendi içerisindeki
en önemli futbol gücünün Mısır
olduğu söylenebilir. Zira Kuzey
Afrika temsilcisi, Afrika Uluslar
Kupası’nı yedi defayla en çok ka-
zanan takım ve bu alanda en
yakın takipçileri Kamerun’un da
iki şampiyonluk önündeler. Ayrıca
kulüpler düzeyinde de Mısır’ın en
önemli kulübü olan El Ehli, kazan-
dığı sekiz Afrika Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğuyla kıtanın zirve-
sinde yer alıyor.
Ne var ki, iş Dünya Kupası’na gel-
diğinde bugüne dek Mısır’ın basi-
reti sürekli bağlanıyordu. 1934’te
İtalya’da düzenlenen Dünya Ku-
pası’na katılan Mısır, burada ilk
turda Macaristan ile eşleşmiş ve
rakibine 4-2 mağlup olup elenince
de oynadığı bu tek maçın ardın-
dan ülkesine geri dönmek zo-
runda kalmıştı.
Mısır’ın bundan sonraysa yeniden
Dünya Kupası’nda boy gösterebil-
mek için 56 yıl beklemesi gereke-
cekti. 1990’da nihayet bu şansı
tekrar yakaladıklarında da adres,
56 yıl öncesindeki gibi yine
İtalya’ydı. Bu sefer de turnuvadaki
belki de en zorlu ilk tur grubuna
düşmüşler ve İngiltere, Hollanda,
İrlanda Cumhuriyeti üçlüsüne
rakip olmuşlardı. Turnuvadaki ilk
maçında son Avrupa şampiyonu
Hollanda karşısına çıkan Mısır,
güçlü rakibi karşısında sahadan
1-1’lik beraberlikle ayrılmayı ba-
şarıyordu. Bir sonraki maçında da
İrlanda ile golsüz berabere kalan
Mısır, ikinci tur umutlarını İngil-

tere ile yapacağı son maça taşı-
mıştı. Lâkin söz konusu karşılaş-
mayı tek golle kaybeden Kuzey
Afrika ekibi, grubunda son sırada
kalarak ikinci Dünya Kupası ma-

cerasını da erken tamamladı.
Bundan sonrasındaysa Mısır hep
yüzüp yüzüp kuyruğuna geldiyse
de bir türlü o son eşiği atlayıp bir
Dünya Kupası’na gitmeyi başara-
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madı. 2006-2010 arasında üst
üste üç kez Afrika şampiyonu ol-
dukları dönemde dahi bu müm-
kün olmadı. Sonrasındaysa zaten
Mısır futbolu kendisini kısa süreli
bir krizin içinde bulacak ve 2012-
2015 arasındaki üç Afrika Uluslar
Kupası’na da katılmayı başara-
mayacaktı.
2018 elemelerine ilk olarak ikinci
turda Çad ile eşleşerek başlayan
Mısır, rakibine ilk maçta tek golle
kaybetmesine karşın rövanşı 4-0
alarak dörderli gruplar halinde
oynanacak olan üçüncü tura

yükseldi. Bu turda da Gana, Kongo
ve Uganda ile eşleşen Mısır, oyna-
dığı beş maçın dördünü kazanır-
ken sadece deplasmanda
Uganda’ya yenildi ve bitime bir
maç kala Rusya’ya gitmeyi garan-
tileyerek 28 yıllık hasretine son
vermeyi başardı. Bu sonucu res-
miyete döken maçta Kongo’yu
90+5’te Salah’ın golüyle 2-1 mağ-
lup etmiş olmalarıysa adeta film
senaryolarında olacak türden bir
gelişmeydi.
Mısır’ın bundan sonraki hedefiyse
hiç kuşkusuz Dünya Kupaları ta-

rihindeki ilk galibiyetini elde
etmek olacak. Şu ana dek oyna-
dığı dört maçta iki beraberlik ve
iki mağlubiyeti bulunan Kuzey
Afrika ekibi, bu ilki başarabilirse
devamında ikinci tura yükselme
yolunda da çaba sarf edebilir. Öte
yandan Mısır’ın 45 yaşına merdi-
ven dayamış sembol file bekçisi
Essam El Hadari’nin Rusya’da
forma giymesi halinde Dünya Ku-
paları tarihinin en yaşlı oyuncusu
unvanını, Kolombiyalı Faryd Mon-
dragon’dan devralacağını da be-
lirtmeden geçmeyelim.

Suriye’yi rüyadan Avustralya uyandırdı

Suriye, futbolda çok büyük güç-
lere sahip olmayan Asya Konfe-
derasyonu içerisinde dahi bugüne
dek pek fazla kendisini göster-
meyi başaramamıştı. Dünya Ku-
palarına hiç katılamayan Suriye,
Asya Şampiyonası’nda da sadece
beş defa boy gösterebilmiş, üste-
lik bunların hepsinde de ilk tur
sonunda turnuvaya veda etmişti.
2011 yılının Mart ayından itibaren
Suriye’yi saran iç savaş ise sadece
ülkede değil, dünya genelinde son
dönemlerin en büyük insanlık
dramlarından birini ortaya çıkarı-
yordu. 20 milyonluk ülke nüfusu-
nun yaklaşık dörtte biri yurt
dışına iltica etmek, nüfusun üçte
biriyse yurt içinde yaşadığı böl-
geyi değiştirmek zorunda kal-
mıştı. 500 bine yakın insan da
hayatını kaybetmişti. Böylesine
bir cehennem içerisinde futbolu
düşünmek belki de olacak iş de-
ğildi ama Suriye Millî Takımı belki
de tarihinin en anlamlı mücadele-
sini ortaya koyuyor ve insanların
şartlar ne olursa olsun pes et-
mektense hayata tutunması ge-
rektiğini, bunun için de futbolun
aslında hayli önemli bir araç ola-
bileceğini gösteriyordu.
Dünya Kupası Asya elemelerine
ikinci turdan başlayan Suriye, bu
turdaki beş takımlı grupta Ja-

ponya, Singapur, Afganistan ve
Kamboçya’ya rakip olurken Ja-
ponya ile oynadığı maçları kay-
betti fakat diğer altı maçının
hepsini kazanarak puan cetve-
linde Japonya’nın ardından ikinci
sırayı aldı ve en iyi ikinciler ara-
sına girerek üçüncü tura yükseldi.
Üçüncü turda İran, Güney Kore,
Özbekistan, Çin ve Katar’la aynı
gruba düşen Suriye, son maçlar
öncesinde 11 puanla grupta
üçüncü sırada yer alıyordu ve son
maçını da grup liderliğini garanti-
leyen İran’la oynayacaktı. Öte
yandan Suriye’nin averajla geri-
sinde olan Özbekistan ise 14 pu-
anla ikinci durumda olan Güney

Kore’yi ağırlayacaktı. Hesaplar
hayli karışıktı. Özbekistan, Güney
Kore’yi iki farkla yenmesi halinde
altına alacaktı fakat aynı esnada
Suriye de İran’ı yenerse, ikinci sıra
Suriye’nin olacaktı. Özbeklerin
daha farklı bir galibiyet alması
halindeyse Suriye’nin ikincilik için
Özbeklerin attığı farkın en az iki
eksiği bir fark atması gerekecekti.
Maçlar başladığında ilk gol Su-
riye’den geliyordu. Tamer Hac Mu-
hammed’in golüyle İran
deplasmanında 1-0 öndelerdi.
Ancak ilk yarının sonlarında Ser-
dar Azmun, İran adına skora den-
geyi getiriyor, ikinci yarının
ortalarında da yine Azmun, ev sa-
hibi ekibi 2-1 öne geçiriyordu.
Diğer yandaysa Özbekistan-
Güney Kore maçı golsüz devam
etmekteydi. Maçların böyle bit-
mesi halinde Güney Kore ikinci,
Özbekistan ise üçüncü sırayı ala-
caktı. Fakat duraklama dakikala-
rında Ömer El Somah’ın golü,
Tahran’da skoru 2-2’ye getirdi ve
karşılaşmalar da bu skorlarla bi-
tince Suriye grupta üçüncü olarak
diğer grubun üçüncüsü Avus-
tralya ile play-off oynamaya hak
kazandı.

Suriye ile Avustralya arasındaki
ilk maç, 5 Ekim’de, Suriye’nin
savaş nedeniyle iç saha maçlarını
oynamak zorunda kaldığı Malez-
ya’da oynandı. Avustralya maçın
ilk yarısını Kruse’un golüyle 1-0
önde kapadıysa da bitime beş da-
kika kala El Somah penaltıdan at-
tığı golle Suriye’nin maçtan 1-1’lik
beraberlikle ayrılmasını sağladı.
Beş gün sonra Avustralya’da oy-
nanan rövanştaysa ilk gol bu kez
altıncı dakikada Suriye’den geli-
yordu ve golün altında da yine El
Somah’ın imzası vardı. Fakat
Avustralya da bu gole karşılık
vermekte gecikmedi ve 13. daki-
kada yılların tecrübesi Cahill du-
rumu 1-1’e getirdi. 90 dakika da
bu şekilde tamamlanınca el mec-
bur uzatmalara geçiliyordu. İkinci
uzatma devresinin başlarında Ca-
hill bir kez daha sahneye çıktığın-
daysa Avustralya 2-1’lik galibiyete
ve kıtalararası play-off’a uzanan
taraf oluyordu. Suriyeli futbolcular
belki Rusya’ya iki adım kala yarış
dışı kalmışlardı ama elemeler bo-
yunca ortaya koydukları mücade-
leyle de dünya genelinde belki de
en çok takdir toplayan isimler
arasına girmeyi başarmışlardı.
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Portakal çürümeye yüz tuttu

Hollanda, 1970’li yıllara kadar futbol
dünyasında önemli bir güç olmaktan
uzaktı. 1934 ve 1938 Dünya Kupala-
rına katılıp bunların ikisinde de ilk
turda elendikten sonra 1974’e kadar
bir daha bu alanda boy göstermeyi
daha becerememişlerdi. Hatta 1964
Avrupa Şampiyonası elemelerinde
Lüksemburg’a elenmişlikleri dahi
vardı ki herhalde bu hadise, Porta-
kalların futbol tarihlerinde dibe vur-
dukları nokta olarak da görülebilirdi.
1960’ların sonlarından itibarense fut-
bol dünyası bambaşka bir Hollanda
ile karşı karşıya gelecekti. 1969’da
Ajax Şampiyon Kulüpler Kupası’nda
final oynuyordu. Amsterdam ekibi
her ne kadar kupayı Milan’a kaptır-
dıysa da bir sonraki sezon Feyenoord
finalde Celtic’i devirecek ve Avru-
pa’nın kulüpler düzeyindeki bu en
büyük kupasını Hollanda’ya getiren
ilk ekip olacaktı. Bundan sonraki üç
sezondaysa Ajax sazı tamamen eline
alacak ve üst üste üç defa bu büyük
kupada mutlu sona ulaşarak Hol-
landa futbolunun artık Avrupa’daki
başlıca güçlerden biri olduğunu res-
men ilân edecekti. Nitekim Hollanda
1974 Dünya Kupası’na da uzun bir
aradan sonra katılıyor ve katılmakla
da kalmayıp kupayı finalde ev sahibi
Federal Almanya’ya şanssız bir şe-
kilde kaybediyordu. Hollanda, 1978
Dünya Kupası’nda da final oynaya-
cak, bu sefer de bir başka ev sahibi
ekibe, Arjantin’e yenilmekten kurtu-
lamayacaktı. Başta Cruyff olmak
üzere Neeskens, Krol, Rep, Rensen-
brink, Haan ve van Hanegem gibi
büyük oyuncular, Hollanda futbolu-
nun 1970’lere damga vurmasını sağ-
lamışlardı.
Söz konusu jenerasyon sonrasında
Hollanda futbolu ufak çaplı bir kriz
yaşayacak ve 1982 ile 1986 Dünya
Kupalarına katılamayacaktı. Fakat
bunun sonrasında da Portakalların
dönüşü muhteşem oluyor, bu sefer
de Gullit, van Basten, Rijkaard, Koe-
man ve van Breukelen gibi yıldızların

öncülüğünde EURO 88’de tarihlerinin
ilk Avrupa Şampiyonluğunu elde edi-
yorlardı. Hollanda, bu zafer sonra-
sında 2016’ya kadar Avrupa
Şampiyonlarına aralıksız katılacak
ve bunların üçünde yarı finale kadar
gidecekti. Aynı dönemde Dünya Ku-
palarına da 2002 hariç hep katılan
Hollanda, 2010’da final oynarken
2014’teyse üçüncü olmuştu.
Lâkin 2014’teki o üçüncülük, görü-
nen o ki bir dönemin de sonu olmuş.
Zira sonrasında Hollanda önce EURO
2016’ya, ardından da Rusya 2018’e
katılmayı başaramadı ve 32 yıl sonra
ilk defa üst üste iki büyük turnuvayı
kaçırmış oldu. EURO 2016 elemele-
rinde Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve
Türkiye’nin gerisinde kalarak grup-
larını dördüncü sırada tamamladılar
ve 24 takımla düzenlenecek olan
turnuvada kendilerine yer bulamadı-
lar. 2018 Dünya Kupası elemlerin-
deyse A Grubu’nda Fransa, İsveç,
Bulgaristan, Belarus ve Lüksem-
burg’a rakip olan Hollanda, ilk ma-
çında İsveç ile deplasmanda 1-1
berabere kalıp ardından da içerde
Belarus’u 4-1 yenince aslında işleri
biraz rayına oturtmuş bir görüntü
çizmişti. Ancak sonrasında kendi
evinde Fransa’ya tek golle boyun

eğen Hollanda, grup birinciliğini şan-
sını büyük ölçüde tüketiyordu.
Dördüncü maçlarda Lüksemburg
deplasmanından 3-1’lik galibiyetle
dönüldüyse de beşinci maçlarda Bul-
garistan deplasmanında alınan 2-
0’lık mağlubiyet, Hollanda’nın
ikincilik yolunda da elini bir hayli za-
yıflatmaktaydı. Portakallar bir son-
raki maçta Lüksemburg’u 5-0 yenip
az da olsa moral bulmuşlardı belki
ama bunun ardından Fransa’ya dep-
lasmanda 4-0 kaybedilmesi, ülke
futbolunun içine düştüğü krizi özet-
ler nitelikteydi. Hollanda, grupta geri
kalan üç maçında sırasıyla Bulgaris-
tan, Belarus ve İsveç’i mağlup ettiyse
de puan cetvelinde İsveç’in averajla
gerisinde, üçüncü sırada kaldı ve
böylece 2018 Dünya Kupası defterini
de kapatmış oldu. 2010 ve 2014
Dünya Kupası’ndaki başarılarda
aslan payına sahip olan Robben,
Sneijder ve van Persie gibi oyuncula-
rın da artık futbol hayatlarının sonla-
rına geldiği göz önüne alınırsa
Portakalların bundan sonra yeniden
ayağa kalkabilmesi, yeni yetiştire-
cekleri oyuncularla mümkün olacak.
Bu doğrultuda da ne zaman çok etkili
bir jenerasyon yakalayabileceklerini
büyük merak konusu.
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Millî Takımımızın da mücadele
edeceği UEFA’nın ilk kez dü-
zenlediği UEFA Avrupa Uluslar
Ligi grupları belli oldu. Türkiye;
Avusturya, Galler, Rusya, Slo-
vakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda
Cumhuriyeti, Bosna-Hersek,
Kuzey İrlanda, Danimarka ve

Çek Cumhuriyeti ile birlikte 
B Ligi’nde yer aldı. B Ligi’ndeki
12 ülke, üçer takımlı dört gruba
ayrılacak. Gruplarında lider
olan dört ülke, A Ligi’ne yük-
selecek. Grup sonuncusu dört
ülke ise 2020’de oynanacak bir
sonraki turnuva için C Ligi’ne

düşecek. B Ligi’nde en çok
puanı olan ve UEFA EURO
2020’ye katılamayan dört ülke
ise Mart 2020’de Avrupa Fut-
bol Şampiyonası finallerine 
gidecek bir takımı belirlemek
için play-off oynayacak. Grup-
lar, 24 Ocak’ta Lozan’da çekile-

B Ligi’nden başlıyoruz
UEFA’nın ilk kez düzenlediği UEFA Avrupa Uluslar Ligi’nde  Avusturya, Galler, 
Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Kuzey 
İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte B Ligi’nde yer aldık. 

Üçer takımlı dört grubun liderleri A Grubu’na yükselecek. Son sıralardaki dört takım
küme düşecek. En çok puan toplayan ülkeye EURO 2020’ye katılma fırsatı doğacak.

UEFA Avrupa Uluslar Ligi 
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A

cek kurayla belirlenecek. Diğer
grupların statüleri ise şöyle… 

A Ligi

Takımlar, üçerli
dört gruba ayrıla-
cak. Dört grup l
ideri, 2019 Hazi-
ran’da şampiyon
olmak için UEFA
Uluslar Ligi Finalle-
ri’nde (Yarı final,
üçüncülük maçı ve
final) mücadele
edecek. Ev sahibi
ülke, finalistler
arasından 2018 Aralık’ta belli 
olacak. Grup sonuncusu olan dört
ülke, 2020’de düzenlenecek UEFA
Uluslar Ligi’nde B Grubu’na düşe-
cek. UEFA EURO 2020’ye katıla-
mayan en çok puana sahip dört
ülke Mart 2020’de Avrupa Futbol
Şampiyonası finallerine gidecek
bir takımı belirlemek için play-off
oynayacak.

C Ligi

Takımlar, bir grup üç ve üç grup
dörder takımdan olmak üzere

dört gruba ayrılacak. Dört
grup birincisi B Ligi’ne yük-
selecek. Grup sonuncusu
olan dört ülke, 2020’de 
düzenlenecek UEFA Uluslar
Ligi’nde D Grubu’na düşecek.
UEFA EURO 2020’ye katıla-
mayan en çok puana sahip
dört ülke Mart 2020’de Av-
rupa Futbol Şampiyonası 
finallerine gidecek bir takımı
belirlemek için play-off 
oynayacak.

D Ligi

Takımlar dörderli dört gruba ayrı-
lacak. Dört grup lideri C Ligi’ne
yükselecek. UEFA EURO 2020’ye
katılamayan en çok puana sahip
dört ülke Mart 2020’de Avrupa
Futbol Şampiyonası finallerine 
gidecek bir takımı belirlemek için
play-off oynayacak.

Almanya 
Portekiz 
Belçika 
İspanya 
Fransa 
İngiltere 
İsviçre 
İtalya 
Polonya 
İzlanda 
Hırvatistan 
Hollanda

Türkiye 
Avusturya 
Galler 
Rusya 
Slovakya 
İsveç 
Ukrayna 
İrlanda Cum
Bosna-Hersek
Kuzey İrlanda
Danimarka 
Çek Cumhuriyeti 

Macaristan
Romanya
İskoçya
Slovenya
Yunanistan
Sırbistan
Arnavutluk
Norveç
Karadağ
İsrail
Bulgaristan
Finlandiya
Kıbrıs RK
Estonya
Litvanya

Azerbaycan
Makedonya
Belarus
Gürcistan
Ermenistan

Letonya
Faroe Adaları
Lüksemburg
Kazakistan
Moldova
Liechtenstein
Malta
Andorra
Kosova
San Marino
Cebelitarık

A Ligi

C Ligi D Ligi

B Ligi

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018
2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018
4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018
6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018
Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 
Play-Off kurası: 

22 Kasım 2019
UEFA EURO 2020 
Play-Off maçları: 
26-31 Mart 2020

UEFA Uluslar Ligi Takvimi 
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Junior Caiçara

Gözyaşından 

mutluluğa 

28 yaşındaki Brezilyalı, ülkesinden çıktıktan sonra Portekiz,
Bulgaristan ve Almanya liglerinde kazandığı tecrübeleri şimdi

Medipol Başakşehir için sahaya yansıtıyor. Sağ bekteki 
performansıyla ligimizin en başarılı oyuncuları arasına giren
sambacı, futbola başladığı günleri gözyaşlarıyla hatırlarken,

“Bugünkü hayatımı ona borçluyum” dediği futbolun hakkını da
parmaklarına yaptırdığı dövmelerle vermeye çalışıyor. 

Rasim Artagan



2 7 Nisan 1989 Sao Paulo doğum-
lusun. Öncelikle nasıl bir çocuk-
luk geçirdiğini öğrenebilir
miyiz? 
Zorlu bir çocukluk geçirdim.
Baktığınız zaman ailem çok fa-
kirdi. Yoksul bir ailenin çocuğu-
yum. Annem babam sürekli
çalışırlardı. O yüzden zorlu bir
dönem geçirdiğimizi söyleyebili-
rim. Ama çok şükür ki bu dö-
nemi atlattık ve geçti.
Aileni tanıyabilir miyiz? Anne,
baban, kardeşlerin ne işle meş-
gul? 
Annem artık çalışmıyor. Ev ha-
nımı oldu. Babam da emekli.
Daha önce inşaatlarda çalışarak
evimizi geçindiriyordu. Altı kar-
deşiz. İki erkek kardeşim var.

Küçük olanı 21 yaşında. Futbolda
şansını denedi. Ne kadar ileri gi-
debilir bilmiyorum. Diğer karde-
şim de kamyon şoförü. Üç de kız
kardeşim var.
Brezilya’daki okul hayatından
bahseder misiniz? Nasıl bir eği-
tim aldın? 
Önceliğim her zaman futbol oldu.
8. sınıfa kadar okuyabildim. Son-
rası gelmedi. Çünkü futbol oyna-
dığım takım evime uzaktı. Günde
çift idman oluyordu. Okulla aynı
anda yürümesi imkânsızdı. Çok
uğraştım, yürütmeye çalıştım
ama futbol her zaman önceliğim
oldu. 
Brezilya’daki sosyoekonomik
durumdan ötürü futbol herkes
için bir çıkış yolu. Bu durum sa-

nırım senin için de geçerli?  
Brezilyalı çocuklar ana karnın-
dan futbol aşkıyla doğuyor. Ama
şöyle bir gerçek de var tabiî...
Brezilya’daki hayat şartları hiç
kolay değil. Yozlaşma çok. İş im-
kânı çok az. Çünkü ülke büyük
ve nüfus çok fazla. Bundan do-
layı çocuklar tabiî ki futbolu kur-
tuluş olarak görüyor. Kazanılan
meblağlar çok yüksek. İşin
özünde hem anne karnından
futbolu severek doğmaları var
hem de içinde bulundukları eko-
nomik durumdan en hızlı çıkma-
nın yolu yine futbol. 

Futbolla ilk tanışman nasıl oldu
ve seni ilk kim keşfedip de bir
kulübe gitmeni önerdi? 

Babam da kendi zamanında
profesyonel olma şansına eriş-
miş. Ama o dönemki şartlarda
futbolcular bugünkü kadar çok
kazanmıyormuş. Babam da
kendisini riske atmayarak iş
hayatını tercih etmiş. Ama hep
futbol oynuyordu arkadaşla-
rıyla. Ben de babamı izleyerek
büyüdüm. Yine onların oyna-
dığı maçta bir oyuncu eksikti
ve babam, “Oğlumu alabilirsi-
niz” dedi. 12-13 yaşındaydım.
İlk başta onlar tabiî yaşça
büyük oldukları için zordu ama
çok iyi oynamış ve herkesin
dikkatini çekmiştim. Orada bir

kaleci antrenörü vardı. Beni ilk
keşfeden o oldu. Benim şehri-
min takımı Sao Vicente’de ka-
leci antrenörüydü. Onun
önerisiyle Sao Vicente’de oy-
namaya başladım. 
Sao Vicente’deki günlerini
nasıl anlatırsın? 
Bugün ağlamayacağım…  Daha
önce bu soruyla ilgili ağlamış-
tım ama bugün ağlamayaca-
ğım. Zorlu günlerdi. Çünkü hiç
para kazanmıyordum. Bir yan-
dan da hem annemin hem ba-
bamın çırpınmasını
görüyordum aileyi geçindirebil-
mek için… Bir şekilde profesyo-
nel olmam gerekiyordu. Futbol
oynamam ve para kazanmam
gerekiyordu. O günleri geride
bıraktım. Bir şekilde futbolcu
olmayı başardığım için çok
mutluyum. Çünkü babamın
bütün emeklerinin karşılığını

verdim. 
Parmaklarında Foot ve Ball ya-
zıyor. Bunun arkasındaki derin
anlamı bize anlatabilir misin?
Neden bu dövmeleri yaptırdın? 
Bugün sahip olduğum her şeyi
futbola borçlu-
yum. An-
neme,
babama ve
kardeşle-
rime yardım
edebiliyorsam
aynı şekilde ço-
cuklarımın geçimini
sağlayıp onlara iyi bir
gelecek sunabiliyorsam

bunların hepsi futbol saye-
sinde. Ben de futbola olan sev-
gimi vücudumda göstermek
istedim. Futbol oynadığım ku-
lüplerin dövmesini yaptırmaya
kalksam zor olur. O yüzden en
kısa yoldan futbola teşekkü-
rümü bu şekilde sunuyorum.
Santo Andre kulübünde pro-
fesyonel olduğunu görüyoruz.
Ancak çok fazla şans bulama-
dın. 1 maçta 40 dakika oyna-
dın. Bunun nedenleri nelerdi
ve Brezilya’da neden çok kısa
bir süre kaldın? 
4 sene kaldım Santo An-
dre’de… Ama 3 yılı alt-
yapıdaydı.
Profesyonel olarak
1 yıl oynadım.
Santo Andre’deki ilk maçımda
kırmızı kart gördüm. Sorum-
suzluk ya da kavgadan değil;
pozisyon gereği bu kırmızı

Babam futbol oynuyordu
arkadaşlarıyla. Yine onların oynadığı
maçta bir oyuncu eksikti ve babam,
“Oğlumu alabilirsiniz” dedi. 
12-13 yaşındaydım. Çok iyi oynamış
ve herkesin dikkatini çekmiştim. 
Orada Sao Vicente’nin kaleci
antrenörü de vardı ve onun önerisiyle
Sao Vicente’de oynamaya başladım. 

Daha önce bu soruyla ilgili ağlamıştım 
ama bugün ağlamayacağım. Zorlu günlerdi.
Çünkü hiç para kazanmıyordum. 
Bir yandan da hem annemin hem babamın
çırpınmasını görüyordum. Bir şekilde 
profesyonel olmam gerekiyordu. Futbolcu
olmayı başardığım için çok mutluyum.
Çünkü babamın bütün emeklerinin
karşılığını verdim. 

“

“
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kartı gördüm. Hocam benden şikâ-
yetçi değildi; gelişmemi istiyordu. 6
aylığına başka bir takıma kiralık
olarak gittim. Orada oynadım. Ora-
daki futbolum sayesinde Portekiz
kulübü beni gördü ve almak istedi.
Bu şekilde Portekiz’e transfer
oldum. 
2010 yılında Portekiz’e transfer ol-
duğunu görüyoruz. Gil Vicente ku-
lübüne transferin nasıl gerçekleşti? 
Gil Vicente’ye gitme kararını almak
benim için kolay oldu. Çünkü aile-
min hayatını değiştirmek için bir
şans yakalamıştım. Baktığınız
zaman benim San Andre’deki maa-
şım 100 euroydu. Orada kalsam ne
yapacaktım? Sonuçta Portekiz Ligi,
bir Avrupa ligi… Orada herkesin

beni izleme şansı vardı. Bugün hâlâ
insanlar inanmıyor ama oraya git-
tiğimde de aslında hayatım çok de-
ğişmedi. Oradaki maaşım 500
euroydu. Portekiz 2. Ligi’nde 500
euroya oynuyordum. Ama işler
benim adıma çok iyi gitti. Takım
çok iyiydi. Bir üst lige çıktı. Ondan
sonra da zaten her şey çok daha
farklı oldu. 
2012-2013 sezonunda Bulgaristan
takımlarından Ludogorets’e trans-
fer oldun ve kariyerin yükselişe
geçti. İlk sezonunda Bulgaristan
Süper Kupası’nı kazanma mutlu-
luğunu ve Şampiyonlar Ligi tecrü-
besi yaşadın. 3 sezonluk

maceranda 3 kez şampiyon-
luk gördün. Bu tecrübeler

kariyerine nasıl bir yön
verdi?
Ludogorets’te 3 Lig Şam-

piyonluğum, 2 kupam, 2

de Süper Kupam var… Aslında beni
futbol dünyasında herkesin tanıdığı
bir insan haline getiren Ludogo-
rets’ti… Çünkü Gil Vicente ne kadar
Avrupa da olsa sonuçta 2. Lig’den
yeni çıkmış bir takımdı. Bütün bu
scoutlar, futbol adamları gelip de iz-
lemiyordu. Ama Ludogorets öyle
değildi. Herkes takip ediyordu.
Benim tanınmamı sağlayan kulüp
oldu. Kupalar kazandım, Avrupa’da
kupalarında önemli tecrübeler
edindim. Bence kariyerimin en
güzel zamanlarıydı. Beni ben yapan
kulüp orası oldu. Sonrasında zaten
Avrupa futbol piyasasında tanın-
dım. 
Buradaki başarın seni Bundesli-
ga’ya taşıdı. Schalke 04’e transfe-
rin nasıl gerçekleşti?
Aslında anlatacak çok şey yok
çünkü kısa bir zaman yaşadım.
Şöyle söyleyeyim. Edindiğim en

büyük tecrübeydi. Çünkü
baktığınız zaman Schalke’yi
tüm dünya tanıyor. UEFA
tecrübesini de burada edin-
dim. UEFA’da önemli maçlar
oynadım. İlk sene her şey
iyiydi. 34 maç oynadım.
Ama kaderin cilvesi, hem
teknik ekip hem de yönetim
değişti. Bizim oynadığımız-
dan çok daha farklı bir sis-
teme döndüler. Bundan
dolayı da sonrasında çok
fazla şans bulamadım.
Benim için yine de çok güzel
bir tecrübe oldu. 
Almanya’daki futbol sevi-
yesinden ve kültüründen
bize söz edebilir misin? 
Orada futbol seviyesi çok
çok yukarıda… Dünyanın en
iyisi demek çok iddialı olur
ama iki veya üçüncü sıraya

koyabilirim. Bir futbolcunun
Bundesliga’da oynayabil-
mesi için fiziksel, mental ve
taktiksel olarak hazır ol-
ması lâzım. Baktığınız
zaman ben de Bulgaristan
Ligi’nden Almanya Ligi’ne
gittim. O yüzden ilk başlarda
zor geldi. Ama zamanla ho-
calar da beni sistemin içine
koyup alıştırdı. O seviye-
lerde oynayabilmeniz için
her anlamda hazır olmanız
lazım. Hazır olmazsanız bu
seviyelerde oynama şansı-
nız yok. 
Geçen sezonun devre ara-
sında Medipol Başakşehir’e
transfer oldun. Transferin
nasıl gerçekleşti? 
Bence yaptığım mükemmel
bir tercih oldu. Şu ana kadar
en ufak bir sıkıntı yaşama-
dım ve en ufak bir pişmanlı-
ğım yok. Çünkü baktığınız
zaman Başakşehir artık sü-
rekli ilk dörtte kendisine yer
bulmaya çalışan bir takım.
Hedefimiz tabiî ki şampi-
yonluk. Ama ilk dördün al-
tına düşmeyecek bir takıma
sahibiz. Onun dışında hem
organizasyon anlamında
hem de yapısal anlamda
taşlar yerine oturmuş bir
kulüp. Bundan dolayı çok
güzel bir tercih yaptım. Bun-
dan sonra umuyorum ki
daha da gelişip, iyi yerlere
geleceğiz. 
Avrupa’nın ve Brezilya’nın
farklı kültürlerini görmüş
bir oyuncu olarak Türki-
ye’nin futbol kültürünü
nasıl anlatırsın? 
Türkiye Ligi de bence çok
çekişmeli ve iyi bir lig. Özel-
likle şunu söylemek istiyo-
rum. Geçen sene 6 ay
oynamış birisi olarak şu an
takımları çok daha iyi bir
seviyede görüyorum. Lig
daha da zor bir hale geldi.
Türkiye Ligi gelişiyor. Daha

Gil Vicente’ye gitme
kararını almak benim için
kolay oldu. Çünkü ailemin
hayatını değiştirmek için
bir şans yakalamıştım. 
San Andre’deki maaşım
100 euroydu. Orada kalsam
ne yapacaktım? Sonuçta
Portekiz Ligi, bir Avrupa
ligi… Orada herkesin beni
izleme şansı vardı. 

“
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Bugün hâlâ insanlar inanmıyor ama
Gil Vicente’ye gittiğimde de aslında
hayatım çok değişmedi. Oradaki
maaşım 500 euroydu. Portekiz 
2. Ligi’nde 500 euroya oynuyordum.
Ama işler benim adıma çok iyi gitti.
Takım çok iyiydi. Bir üst lige çıktı.
Ondan sonra da zaten her şey çok
daha farklı oldu. 

Ludogorets’te 3 Lig Şampiyonluğum,
2 kupam, 2 de Süper Kupam var…
Aslında beni futbol dünyasında
herkesin tanıdığı bir insan haline
getiren Ludogorets’ti… Bence 
kariyerimin en güzel zamanlarıydı. 
Beni ben yapan kulüp orası oldu. 

UEFA tecrübesini Schalke’de
edindim. UEFA’da önemli maçlar 
oynadım. İlk sene her şey iyiydi. 
34 maç oynadım. Ama kaderin 
cilvesi, hem teknik ekip hem de
yönetim değişti. Bizim 
oynadığımızdan çok daha farklı 
bir sisteme döndüler. Bundan dolayı
da sonrasında çok fazla şans 
bulamadım. 

Türkiye Ligi de bence çok çekişmeli
ve iyi bir lig. Özellikle şunu söylemek
istiyorum. Geçen sene 6 ay oynamış
birisi olarak şu an takımları çok
daha iyi bir seviyede görüyorum. 
Lig daha da zor bir hale geldi. 
Türkiye Ligi gelişiyor. Daha da
geliştiğinde çok daha iyi yerlere
geleceğine inanıyorum. 

Bizim takımımızdaki bütün 
oyuncuları çok beğeniyorum. 
Rakip takım oyuncularından ise 
dört farklı isim vereceğim size.
Fenerbahçe’den Valbuena…
Galatasaray’dan N’diaye… 
Beşiktaş’tan Quaresma ve 
Trabzonspor’dan da Burak… 
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da geliştiğinde çok daha iyi yerlere
geleceğine inanıyorum. 
Adebayor ve Clichy gibi dünya yıl-
dızlarının gelmesinin ardından tkı-
mın havası sence nasıl değişti? 

Bunun takıma çok önemli etkisi
oldu. Çünkü kimse onların geçmi-
şini yadsıyamaz. İkisi de çok büyük
oyuncu. Çok iyi takımlarda önemli
başarılara imza attılar. Onun dı-
şında Emre Belözoğlu da var...
Emre’nin oynadığı seviye ve takım-
lar belli. Emre’yi de büyük yıldızla-
rın içerisine koyabiliriz rahatlıkla…
Aynı zamanda takımın tanınırlığı
açısından da önemli. Takımı takip
eden birçok insan var. Bu sayı hep
artıyor. Takımın artık bir hedefi ol-
duğunu ve sıradan bir takım olma-
dığını bizi takip edenler de çok iyi
biliyor. Onun dışında altyapıdan
gelen genç oyuncular da rol model
isimleri örnek alıyor. Bu yüzden

böyle büyük yıldızlar takımımız için
çok önemli… 
Kulübün stadı, tesisleri ve imkân-
ları parmak ısırtıyor. Sen bu durum
hakkında ne düşünüyorsun? 
Öncelikle tabiî ki bu yatırımı yapan
başkanımızı, yöneticilerimizi, idari
anlamda katkıda bulunan insanları
tebrik etmek lâzım. İnanıyorum ki
diğer kulüpler de burayı örnek alıp
girişimde bulunurlarsa çok iyi yer-
lere gelecekler. Çünkü bu iyi yatı-
rımda futbolcular da kendilerini çok
rahat ve güvende hissediyor.
Süper Lig’de en beğendiğin oyun-
cuları öğrenebilir miyiz?  
Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim
takımımızdaki bütün oyuncuları
çok beğeniyorum. Rakip takım
oyunculardan ise dört farklı isim
vereceğim size. Fenerbahçe’den
Valbuena… Galatasaray’dan
N’diaye… Bence Galatasaray için çok
kilit bir oyuncu. Orta sahada önemli

işler yapıyor. Beşiktaş’tan Qua-
resma zaten herkesin beğendiği bir
oyuncu… Trabzonspor’dan da
Burak… 
Süper Lig’de futbolunu izlemekten
keyif aldığın takımlar hangileri? 
Türkiye Ligi’ni izlerken öncelikle üç
büyük olarak adlandırılan takımla-
rın maçlarını izliyor ve keyif alıyo-
rum. Bu sene bambaşka bir
Galatasaray var. Oynadığı futbol
keyif veriyor. Onlarla iki maçımız
var. Birisi içerde; birisi dışarda. Zor
maçlar olacak. Ama dışardan izler-
ken keyif veriyorlar. Beşiktaş da
aynı şekilde keyif veriyor. Son ola-
rak Fenerbahçe iyi başlamadı ama
gelişim içerisindeler. Türkiye’de bu
üç takımın maçlarını izlerken keyif
alıyorum. Tabiî ki Galatasaray’ın ba-
şarısına saygı duymak lâzım ama
diğer takımların hepsi; biz de dâhil
Avrupa’da oynuyoruz. Galatasa-
ray’ın dinlenme şansı var ama bizim
yok. Biz sürekli maç oynuyoruz

ama onlar dinlenme şansı bulabili-
yor. Bu durumu da göz önünde bu-
lundurmak gerekiyor. 
Seni en fazla zorlayan sol kanat
oyuncusu kim? 
Teker teker o maçlara bakmam
lâzım ama ilk aklıma gelen Trab-
zonsporlu Castillo… Çünkü o maçta
zaten sakatlanıp sezonu kapatmış-
tım. O maçta onu durdururken çok
zorlanmıştım. Vardır başka zorlan-
dığım oyuncular ama beni en çok
Castillo zorlamıştı. 
Takımdaki genç oyuncularla nasıl
bir ilişkin var? 
Bir zamanlar ben de gençtim. Çok
şey yaşadım. Bu tecrübeleri genç-
lere anlatmaya çalışıyorum. Genç
oyuncularla çok iyi bir ilişkim var. 
28 yaşındasın ve kulübünle 2020
yılına dek sözleşmen var. Nasıl bir
kariyer planlıyorsun bundan son-
rası için? 
Başakşehir artık büyük bir kulüp.
Türkiye’nin önemli kulüplerinden

birisi… Artık kendimizi ispat ettik
bu konuda… 28 yaşındayım ve ken-
dime çok güveniyorum. Daha da iyi
olacağıma inanıyorum. Burada çok
mutluyum. Ayrılmak gibi bir düşün-
cem yok. Sakatlık falan yaşamaz ve
gücümü gösterebilirsem çok daha
iyi bir takıma gidebilirim. Ama şu an
için gitmek gibi bir düşüncem yok.
Kendime sadece bir transfer daha
yapabilecek şansı tanıyorum. 
Futbolu bırakınca ne yapacaksın? 
Şu anda aklımda antrenörlük yok.
Hayat ne getirir bilemem ama hoca
olmayı düşünmüyorum. Brezilya’da
kendi yaptığım ticari işlerle de ilgi-
leniyorum bir yandan. Futbolun
içinde kalmak isterim. Belki de fut-
bol içinde kalmanın en kolay yolu
futbolcu menajeri olmak… Tabiî
bunu da zaman gösterecek.
İstanbul’da nasıl bir hayatın var?
Futbol harici zamanlarda neler ya-
pıyorsun? 
Boş olduğum zamanlarda dolu dolu

yaşıyorum İstanbul’u… Eşimle sü-
rekli dışarı çıkıyoruz. Çocuklarımızı
da alıyoruz yanımıza… Çok güzel
restoranlar var İstanbul’da… Geze-
cek çok yer var. İstanbul’un keyfini
çok güzel çıkartıyorum diyebilirim… 
Bizim unuttuğumuz senin eklemek
istediğin bir şey var mı?  
Sizin aracılığınızla şunu söylemek
isterim. Sosyal medyadan farklı ta-
kımın taraftarları olmasına rağmen
Türkler bana çok destek veriyor.
Onlara bu destekleri için çok teşek-
kür etmek istiyorum.

Bugün sahip
olduğum her şeyi
futbola borçluyum.
Anneme, babama ve
kardeşlerime yardım
edebiliyorsam aynı
şekilde çocuklarımın
geçimini sağlayıp
onlara iyi bir gelecek
sunabiliyorsam 
bunların hepsi futbol
sayesinde. Ben de
futbola olan 
sevgimi vücudumda
göstermek istedim.

Bu sene bambaşka
bir Galatasaray var.
Oynadığı futbol keyif
veriyor. Beşiktaş da
aynı şekilde keyif
veriyor. Son olarak
Fenerbahçe iyi
başlamadı ama
gelişim içerisindeler.
Türkiye’de bu üç
takımın maçlarını
izlerken keyif 
alıyorum.

“
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EFA U21 2019 Avrupa Şampiyo-
nası elemelerinde 6. Grup’ta
mücadele eden Abdullah Ercan
yönetimindeki Ümit Millî Takı-
mımız, Ekim ayında oynadığı
iki maçtan 1 puan çıkardı. İtalya
ve San Marino’nun ev sahipli-
ğini yapacağı UEFA U21 2019

Avrupa Şampiyonası’nın ele-
meleri 54 takımın katılımıyla
6’şarlı 9 grup üzerinden oyna-
nıyor. Ev sahiplerinden İtalya,
şampiyonaya direkt katılacağı
için elemelerde yer almıyor. 
9 grubun birincileri, Avrupa
Şampiyonası finallerine direkt

katılacak. Gruplarını en iyi 
durumda bitiren dört ikinci de
karşılıklı iki maç üzerinden
play-off oynayacak ve kaza-
nan iki takım daha ev sahibi
İtalya ve 9 grup birincisiyle 
birlikte finallere katılacak 12
takımı oluşturacak. En iyi grup

İşler şimdi daha zor
2019 Avrupa Şampiyonası elemelerine Eylül ayında deplasmandaki Belçika beraberliğiyle

başlayan Ümit Millî Takımımız, Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanından mağlubiyetle 
döndükten sonra İstanbul’da Macaristan’la berabere kaldı. Belçika’nın 4 maçta 8 puanla 
birinci, İsveç’in 3 maçta 7 puanla ikinci olduğu grupta Millî Takımımız 3 maçta 2 puanla

beşinci sırada yer alıyor. Ümitlerimiz bu ay önce deplasmanda Malta, sonra da İstanbul’da
Belçika ile karşı karşıya gelecek.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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ikincileri belirlenirken, bu takımla-
rın grup sonuncuları ile oynadık-
ları maçların sonuçları dikkate
alınmayacak. 
Ümit Millî Takımımız, İsveç, Bel-
çika, Macaristan, Kıbrıs Rum Ke-
simi ve Malta ile birlikte yer aldığı
6. Grup’taki ilk maçını Eylül’de Bel-
çika ile oynamış ve güçlü rakibi ile
deplasmanda golsüz berabere 
kalarak iyi bir başlangıç yapmıştı.
Ancak Ekim ayındaki maçlar hiç
de beklediğimiz gibi geçmedi.
Ümitlerimizin Ekim’deki ilk rakibi
Kıbrıs Rum Kesimi’ydi. İki takım, 
5 Ekim günü Larnaka’daki AEK
Arena’da karşı karşıya geldi. Ümit
Millî Takımımızın daha etkili oyna-
dığı maçta kaleyi bulan dört şutu-
muzdan biri gol olurken, Kıbrıs
Rum Kesimi, iki isabetli vuruştan
iki gol çıkardı ve maçı kazandı.
Ümitlerimiz, maçın 41’inci dakika-
sında Orkan Çınar’ın frikikten 
attığı şık golle 1-0 öne geçti ve
devreyi bu skorla tamamladı. İkinci
yarıya hızlı giren Kıbrıs Rum Ke-
simi, 53. dakikada Antreas Karo ve
58. dakikada da Kostas Soteriou ile
bulduğu gollerle skoru 2-1’e ge-

tirdi. Kalan bölümde takımımızın
çabaları sonucu değiştirmeye 
yetmedi. Bir gün sonra oynanan
grubun önemli maçında ise 
Belçika ile İsveç 1-1 berabere kaldı.
Ümit Millî Takımımız, gruptaki
üçüncü maçını 10 Ekim’de 
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Stadı’nda Macaristan ile oynadı.
Karşılaşmayı A Millî Takım Teknik
Direktörü Mircea Lucescu ile 
yardımcısı Tayfur Havutçu da 
tribünden takip etti. Takımımız
maça, Kıbrıs’taki mücadelenin on
birinden iki değişiklikle çıktı. Sağ
bekte Alperen Babacan’ın yerine
Kerim Alıcı, sol açıkta da Oğulcan
Çağlayan’ın yerine Deniz Hümmet
görev almıştı. İlk tehlike Macarlar-
dan geldi. 10’uncu dakikada altı
pasın sağ çaprazından Dominik
Szoboszlai’nin attığı sert şutta top
direğe takıldı. İki dakika sonra ise
Kubilay Kanatsızkuş’un kafa 
vuruşunda Bence Lenzsér topu
çizgiden çıkartıp golümüzü önledi.
24. dakikada ceza sahası yayı
önünde kazandığımız serbest 
vuruşu Orkan Çınar kullandı
ancak top direğe çarpıp geri döndü.

Takımlar O G B M A Y P    
Belçika 4 2 2 0 5 2 8 
İsveç 3 2 1 0 8 2 7 
Kıbrıs RK 4 2 0 2 5 8 6 
Macaristan 2 1 1 0 2 1 4 
Türkiye 3 0 2 1 1 2 2 
Malta 4 0 0 4 3 9 0 

Oynanan Maçlar
Belçika-Malta: 2-1 

Kıbrıs RK-Malta: 2-1 
Belçika-Türkiye: 0-0 
İsveç-Kıbrıs RK: 4-1 

Macaristan-Malta: 2-1 
Kıbrıs RK-Türkiye: 2-1 

Belçika-İsveç: 1-1 
Kıbrıs RK-Belçika: 0-2 

Türkiye-Macaristan: 0-0 
İsveç-Malta: 3-0 

Kalan Maçlar
9 Kasım 2017

Belçika-Kıbrıs RK
10 Kasım 2017 

Macaristan-İsveç 
Malta-Türkiye 
14 Kasım 2017 

Türkiye-Belçika 
Kıbrıs RK-Macaristan 

22 Mart 2018 
Macaristan-Kıbrıs RK 

23 Mart 2018 
Türkiye-İsveç 
26 Mart 2018 

Belçika-Macaristan 
27 Mart 2018 

Kıbrıs RK-İsveç 
Türkiye-Malta 
7 Haziran 2018 

Malta-İsveç 
7 Eylül 2018 

Malta-Belçika 
Türkiye-Kıbrıs RK 
İsveç-Macaristan 

11 Eylül 2018 
İsveç-Türkiye 

Macaristan-Belçika
12 Ekim 2018

Malta-Macaristan 
16 Ekim 2018 

Malta-Kıbrıs RK 
İsveç-Belçika 

Macaristan-Türkiye 

6. GrupKıbrıs Rum Kesimi - Türkiye: 2-1

2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Maçı 
5 Ekim 2017 - AEK Arena/Larnaka 

Hakem: Daniel Siebert (Almanya)
Kıbrıs Rum Kesimi
Andreas Christodoulou - Antreas Karo, Ioannis Kousoulos, Panagio-
tis Artymatas, Christos Wheeler - Kostas Soteriou, Matija Špoljaric
(Leonidas Kyriakou dk. 76), Andreas Fragkou (Georgios Christodou-
lou dk.68) - Kyriakos Panagi, Nikolas Matthaiou (Marios Ilia dk. 65),
Ioannis Pittas 
Türkiye
Muhammed Şengezer - Alperen Babacan (Kerim Alıcı dk. 77), Er-
tuğrul Ersoy, Merih Demiral, Mehmet Zeki Çelik - Doğan Erdoğan,
Doğanay Kılıç (Dorukhan Toköz dk. 57), Abdülkadir Ömür - Orkan
Çınar, Kubilay Kanatsızkuş, Oğulcan Çağlayan (Deniz Hümmet dk.
61)
Goller: Orkan Çınar (dk. 41), Antreas Karo (dk. 53), 
Kostas Soteriou (dk. 58)



35. dakikada Dorukhan Toköz’ün
ortaladığı topu Kubilay Kanatsız-
kuş kafayla kaleye gönderdi, ka-
leci Patrik Demjén topu güçlükle
kontrol etti. Macarların son 
bölümdeki iki atağını kalecimiz
Muhammed Şengezer önledi ve
devre golsüz sona erdi.  İkinci 
yarıya hızlı giren Ümit Millî Takı-
mımızda kaleciyle karşı karşıya
kalan Deniz Hümmet’in vuruşunu
Patrik Demjén ayaklarıyla önledi.
73’te gelişen Macar atağında ise
Dániel Gazdag’ın kafa şutunda 
savunmamız topu çizgi üzerinden
çıkardı ve maç 0-0 sona erdi. 
Ümit Millî Takımımız dördüncü
maçında 10 Kasım 2017 tarihinde
deplasmanda Malta ile karşılaşa-
cak, 14 Kasım’da ise İstanbul’da
Belçika’yı ağırlayacak. 

Ercan: “Yolumuza devam 
edeceğiz”

Ümit Millî Takım Teknik Direktörü
Abdullah Ercan maç sonunda
yaptığı değerlendirmede, “İyi baş-
ladık. Özellikle ilk yarıda çok
pozisyona girdik. Direkten
dönen bir topumuz
var, gol çizgisinden
çıkarılan bir topu-
muz var. İkinci yarı-
nın hemen başında Deniz’in bir
pozisyonu var. Onu atabilseydik
galip gelebilirdik. Maalesef Güney
Kıbrıs’ta da 7-8 net pozisyona 
girdik ama atamadık. Bugün de
keza öyle oldu. İkinci devre 
özellikle 60. dakikadan sonra
oyunun kontrolü rakibe geçti. 
Yolumuza devam edeceğiz. Grup
zorlu bir grup. Önümüzdeki ayın
ortasında Malta ile oynayacağız.
Şimdi o maça hazırlanacağız.
Kaybetmemek de önemli. Onu da
söylemek lâzım. Son dakikalarda
da oyunun kontrolü bizden gitti;
problem yaşayabilirdik. Sonuç
olarak ilk yarıya bakarak konu-
şursak umut verici bir futbol var”
ifadelerini kullandı.

Türkiye - Macaristan: 0-0

2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu Maçı 
10 Ekim 2017 - Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı

Hakem
Kai Erik Steen (Norveç) 
Türkiye
Muhammed Şengezer - Kerim Alıcı, Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral,
Mehmet Zeki Çelik - Doğan Erdoğan, Dorukhan Toköz, Abdülkadir
Ömür - Orkan Çınar (Alican Özfesli dk. 76), Kubilay Kanatsızkuş
(Melih Okutan dk. 71), Deniz Hümmet (Oğulcan Çağlayan dk. 66)
Macaristan
Patrik Demjén - Donát Szivacski, Ákos Kecskés, Bence Lenzsér, 
Attila Szalai (Csaba Spandler dk. 90), Máté Vida, Dominik Szoboszlai
(Bence Toth dk. 57), Dániel Gazdag - Donát Zsótér, Bence Bíró 
(Gabor Makrai dk. 75), Kevin Korozmán
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Türkiye, Ekim ayında Ampute Millî Takımımızın Avrupa Şampiyonluğu ile mutlu oldu. 
İstanbul’da 12 takımın katılımıyla düzenlenen şampiyonada müthiş bir performans
gösteren Ampute Millî Takımımız, futbol sevgisi ve millî ruhunu Vodafone Arena’da 

42 bin kişinin önünde cisimleştirerek şampiyonluk kupasıyla taçlandı. 

Tek ayaklı kahramanlar

70 71

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası 



kim ayı Türk futbolu açısından
parlak sonuçlar getirmedi. Bir
yanda A Millî Takımımız, bir yanda
Ümit Millî Takımımız, diğer yanda
U17 Millî Takımımız çıktıkları 
uluslararası sahnelerden boyun-
ları bükük inerken, Türkiye, 
“Tek Ayaklı Kramponlar”ın 
destansı zaferiyle coştu. 
TFF’nin “Türkiye Futbol Oynuyor”
projesi kapsamında destek ver-
diği, Bedensel Engelliler Spor Fe-
derasyonu bünyesinde bulunan,
Turkcell ana sponsorluğundaki
Ampute Futbol Millî Takımımızın
da katıldığı EAFF Avrupa Ampute
Futbol Şampiyonası, ilk kez 
düzenlendi ve bu şampiyonaya
Türkiye ev sahipliği yaptı. Finale
kadar bütün maçlar, TFF’nin
Riva’daki Hasan Doğan Millî 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-

leri’nde oynandı.
Şampiyonaya katılan 12 takım,
dörderli üç gruba ayrılmıştı. 
A Grubu’nda Türkiye’nin yanı sıra
Almanya, İspanya ve Gürcistan, 

B Grubu’nda Polonya, İtalya,
Fransa ve Belçika, C Grubu’nda da
Rusya, İngiltere, İrlanda Cumhuri-
yeti ve Yunanistan yer alıyordu.
Gruplarında ilk iki sırayı alan altı

takımın yanı sıra en kötü üçüncü 
dışındaki diğer iki üçüncü de çeyrek
finale yükselecekti. 
Ampute Millî Takımımız, gruptaki ilk
maçını açılış günü olan 2 Ekim’de 
Almanya ile oynadı. Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım Demi-
rören, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri
Cengiz Zülfikaroğlu ile Ali Düşmez,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa
Çağlar ve Alaattin Aykaç ile Genel
Sekreter Kadir Kardaş da açılış ma-
çını tribünden izleyerek Ampute Millî
Takımımıza destek verdi. Ay-yıldızlı-
lar ezici bir üstünlük kurduğu maçı 
6. dakikada Rahmi Özcan, 19. daki-
kada penaltıdan Fatih Şentürk, 
25+5. dakikada Serkan Dereli, 28, 30
ve 50. dakikalarda Barış Telli ile 
49. dakikada Kemal Güleş’in golle-
riyle 7-0 kazanarak adeta şampi-
yonluğun sinyallerini verdi. 
3 Ekim’de Millî Takımımız dinlenir-
ken, grubumuzda yer alan İspanya,
Gürcistan’ı 4-0 yeniyor, B Grubu’nda
Polonya, Fransa’yı 5-1, İtalya, Bel-
çika’yı 4-0, C Grubu’nda ise İngiltere,
Yunanistan’ı 8-0, Rusya da İrlanda
Cumhuriyeti’ni 2-0’lık skorlarla
mağlup ediyordu. 

4 Ekim maçlarında da Millî Takımı-
mızın gol şovu devam etti. Rakibimiz,
grubun en zayıfı olarak görülen 
Gürcistan’dı ve bu maçın kazanıl-
ması, gruptan çıkışımızın garantilen-
mesi anlamına gelecekti. Tek ayaklı
kahramanların bu fırsatı geri çevir-
meye hiç niyeti yoktu. Henüz 3. daki-
kada Muhammet Yeğen’le başlayan
gol yağmuru 8 ve 24. dakikalarda
Barış Telli, 14 ve 20. dakikalarda Fatih
Şentürk, 25 ve 40. dakikalarda
Rahmi Özcan, 45. dakikada Serkan
Dereli ve 46. dakikada Kemal Güleş’le
devam edince ortaya 9-0’lık devasa
bir fark çıktı. Diğer yanda da İspanya,
Almanya’yı 2-1 yenmiş ve Boğalarla
oynayacağımız son maç adeta gru-
bun finali haline dönüşmüştü. 
B Grubu’nda Polonya, Belçika’yı 4-0
yenerken, Fransa-İtalya maçı golsüz
sona eriyor, C Grubu’nda ise Rusya,
Yunanistan’ı 10-0, İngiltere de İrlanda
Cumhuriyeti’ni 1-0 mağlup ediyordu. 
Gruplardaki son maçlar 5 Ekim’de
oynandı. Millîlerimizin rakibi İs-
panya’ydı ve kazanan grup birincisi
olacaktı. Ay-yıldızlılar bu maçı da gol
yemeden 4-0 kazanmayı bildi ve
grup birinciliğin elde etti. Gollerimizi
ise 11. dakikada Ömer Güleryüz, 22.
dakikada Serkan Dereli, 27. dakikada
Barış Telli ve 30. dakikada Fatih Şen-

türk kaydetmişti. Grubun diğer ma-
çında ise Almanya ile Gürcistan 
1-1’lik skorla yenişemiyordu. B Gru-
bu’nda Fransa, Belçika’yı, Polonya da
İtalya’yı 3-0’lık skorlarla yeniyor, 
C Grubu’nda ise İrlanda Yunanistan’ı,
4-0, İngiltere de güçlü rakibi Rusya’yı
1-0 mağlup ediyordu. 
Üç maçta üç galibiyet alan ve attığı
20 gole karşılık kalesinde gol görme-
yen Millî Takımımız, çeyrek finalde
çok zor bir rakiple, dünya şampiyonu
Rusya ile eşleşmişti. Diğer çeyrek
final maçları ise Polonya-İrlanda, 
İngiltere-Fransa ve İspanya-İtalya
arasında oynanacaktı. 
7 Ekim’deki Rusya maçı çok zorlu
geçti. Millî Takımımız, Sulambek Mu-
taev’den yediği golle yenik duruma
düştüğü maçı kaybetmek üzereydi.
Maçın 50 dakikalık normal süresi
sona ermiş, hakem kayıp süreleri
oynatıyordu ve o sürede de 6 dakika
geride kalmıştı ki takımımız kazan-
dığı penaltıyı Rahmi Özcan’la gole çe-
virerek maçı uzatmalara taşıdı. 10’ar
dakikalık iki uzatma devresine geçil-
dikten sonra Fatih Şentürk, 61. daki-
kada Millî Takımımızı 2-1 öne geçiren
golü kaydetti. Sonrasında ise saha
karıştı. Rusya’dan Aslanbek Shak-
blulatov, kırmızı kartla oyundan
ihraç edilmesinin ardından hakeme
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fiili saldırıda bulunduğu için karşı-
laşma 69. dakikada tatil edildi.  Millî
Takımımız bu zorlu mücadeleyi 2-1
kazanarak yarı finale yükselmiş,
Rusya ise turnuvadan ihraç edilmişti.
Diğer çeyrek final mücadelelerinde
ise Polonya, İrlanda’yı 5-1, İngiltere,
Fransa’yı 2-0 ve İspanya da İtalya’yı
2-1 yenerek yarı finale yükseldi. 
Ampute Millî Takımımız, yarı final

maçına 8 Ekim’de çıktı. Öyle görünü-
yordu ki, Rusya maçının kazanılma-
sından sonra millîlerimizin önünde
kimse duramayacaktı. Nitekim bek-
lendiği gibi oldu. Ay-yıldızlılar, Kulüp-
ler Birliği ve Galatasaray Kulübü
Başkanı Dursun Özbek, Bedensel
Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
Arif Ümit Uztürk,  TFF Engelliler Ko-
ordinasyon Kurulu Başkanı Ömer

Gürsoy’un da izlediği yarı finali 3. da-
kikada Rahmi Özcan ve 50. dakikada
Serkan Dereli’nin kaydettiği gollerle
2-0 kazanıp finale yükseldi. Rakibi-
miz ise İspanya’yı 3-0 yenerek gol
yemeden finale gelen İngiltere’ydi. 

Vodafone Park’ta 
müthiş atmosfer

Rusya maçının ardından takım kap-
tanı Osman Çakmak’ın TV kamera-
larına yaptığı konuşmada finali
Vodafone Park’ta oynamak istedik-
lerini söylemesi karşılığını bulmuş,
Beşiktaş Kulübü, stadın kapılarını
Ampute Millî Takımımıza açmıştı.
Maç TRT Spor’dan naklen yayınlana-
cak ve ayrıca stada gelen futbolse-
verler tarafından ücretsiz olarak
izlenebilecekti. 
Ampute Millî Takımımızın gönlün-
deki amatör futbol aşkı ve insanımızı
coşturan millî ruhu karşılığını bula-
cak ve Vodafone Park 42 bin futbol-
severle tıklım tıklım doldurularak
tek ayaklı kahramanlara müthiş bir

destek sağlanacaktı. Vodafone
Park’ta bir gün maç izlemek için kur-
dukları hayallerini çok daha ötelere
taşıyarak kendilerini sahanın içinde
bulan oyuncularımız, İngiltere karşı-
sında çok üstün bir futbol ortaya
koydu. Tribünlerdeki 42 bin kişi de
ekranları başındaki milyonlar da tek
ayakla atılan çalımları, verilen usta
işi pasları, inanılmaz voleleri, topun
oyunda kalabilmesi için yapılan 
fedakârca koşuları, tekmeye uzatılan
kafaları gördükçe, sahada cisimleş-
miş millî ruhla bütünleşti, atılan 
gollerle coştu, taştı ve zaferi 
gözyaşlarıyla kutladı. 
Millîlerimiz, kalesinde gol görmemiş
İngiltere karşısında oyunun ilk anın-
dan itibaren büyük bir baskı kurdu.
Ancak girilen pozisyonlara rağmen
gol uzun süre gelmedi. İlk yarının son
anları oynanır ve kronometreler
25’inci dakikayı gösterirken, Ömer
Güleryüz, sağdan gelen ortayı kaleci-
nin uzanamayacağı köşeye plasele-
yerek takımımızı 1-0 öne geçirdi.
İkinci yarıda da takımımızın oyunu

İngiltere kalesinin önüne yıkıyor ve
ikinci golü arıyor, bu arada gelişen İn-
giliz kontrataklarına da savunmada
Muhammet Yeğen çok kritik müda-
halelerde bulunuyor, onu geçen nadir
pozisyonlarda ise kalecimiz Selim
Karadağ gole geçit vermiyordu. 
Tribünlerin şampiyonluk şarkıları
söylediği son dakikada ise İngilizler
herkesi şoke eden bir gol atacaktı.
50. dakikada kullandıkları serbest
vuruşu Westbrook kafayla ağları-
mıza gönderiyor ve Vodafone Park
bir anda sessizliğe bürünüyordu. 
Maç 10’ar dakikalık uzatmalara mı
gidecekti? Bu sorunun cevabı gel-
mekte gecikmedi. Santranın ardın-
dan İngiltere kalesine yüklenen
millîlerimiz, Barış Telli’nin sıfırdan 
dışarıya çıkardığı topu müthiş bir 
füzeye dönüştüren kaptan Osman
Çakmak’ın golüyle kazanıyor ve 
Avrupa şampiyonluğu apoletini
omuzlarına takıyordu. 
Vodafone Park tam bir bayram ye-
rine dönmüş, şampiyon kahraman-
ları sevinç gözyaşları içinde ayakta

alkışlıyordu. Millî Takım’a şampiyon-
luk kupası ve madalyalarını Gençlik
ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan-
vekili Hüsnü Güreli verecekti. Bu za-
ferin anlamını belki de en iyi anlatan
olay ise Millî Takım Teknik Direktörü
Mircea Lucescu’nun Turku’daki 
Finlandiya beraberliğinden sonra
sözlerine Ampute Millî Takımı’nı 
kutlayarak başlamasaydı. Lucescu,
“Riva’da bir ay beraber yaşadığımız
ekip; hemen hemen tüm oyuncuları
tanıyorum. Ne kadar zor şartlar al-
tında çalıştıklarını çok iyi biliyorum.
Karakterlerini ortaya koyacakların-
dan emindim. Avrupa şampiyonu
olacaklarından emindim, buradan
onları tekrar tebrik ediyorum. Hep-
sini öpüyorum, bütün kalbimle tebrik
ediyorum. Başardıkları hepimiz için
çok güzel bir örnek oluşturdu” diye-
rek önemli bir mesajı hafızalara kazı-
yordu. 
Teşekkürler Tek Ayaklı Kahraman-
lar… Şimdi sizden dünyayı da bize ge-
tirmenizi bekliyoruz…
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Uğur Özcan (Baş Antrenör) 
1994’te Şırnak Cudi Dağı’nda mayına
basarak gazi oldu. Sol bacağını diz 
altından kaybetti. 2003’te TSK 
Rehabilitasyon Merkezi’nde ampute
futbola başladı.

Şampiyonların kısa künyesi
Rahmi Özcan              
27 Şubat 1990 Manisa doğumlu. Doğuştan
sağ dizüstü ampütasyonu var. 2005’te am-
pute futbola başladı. Ampute Futbol Ligi’nde
üst üste 8 lig şampiyonluğu, 4 kez gol kral-
lığı yaşadı. 2014 ve 2015’te Avrupa’nın en iyi
oyuncusu seçildi. Evli, bir kızı var.

Muhammet Yeğen       
12 Ağustos 1995 Erzurum doğumlu. Bir
bacağı kısa doğdu. TSK Rehabilitasyon
Engelliler Spor Kulübü oyuncusu. 2014
yılından itibaren Ampute Futbol Millî
Takımı forması giyiyor. 

Fatih Şentürk                         
15 Kasım 1988 Ankara doğumlu. 2007’de
geçirdiği trafik kazasında sol bacağını diz
altından kaybetti. 2010’da Arjantin’de
millî formayı giyip dünya üçüncülüğü
yaşadı ve bu sayede Gazi Üniversitesi
SBF’ye girdi.

Osman Çakmak                                  
16 Ocak 1977 Tokat doğumlu. Şırnak Besta 

Vadisi’nde vatani görevini yaparken mayına 
basarak sol diz altından ampute oldu. Millî Takım

kaptanı olarak vatani görevine devam ediyor. 
Evli ve üç çocuk babası.

Barış Telli
20 Ağustos 1989 Kırıkkale doğumlu. 4 yaşında 
futbol topunun peşinden koşarken bir aracın 
altında kalarak sağ ayağını kaybetti. 5 Dünya 
Şampiyonası’na katılıp 3 dünya üçüncülüğü 

yaşadı. Gazi Üniversitesi BESYO Antrenörlük 
Bölümü mezunu. Yüksek atlamada Avrupa ikincisi. 

Kemal Güleş               
2011’de Şırnak’ta yol çalışmasını
izlerken kepçenin üzerine düşmesi
sonucu sol bacağını kaybetti. Bilkent
Rehabilitasyon Merkezi’nde Osman
Çakmak ve ampute futboluyla tanıştı.
TSK Ampute Futbol Takımı’nda oynuyor. 

Alican Kuruyamaç                              
3 Temmuz 1992 yılında Antalya’da
dünyaya geldi. 1998 yılında geçirdiği
trafik kazasının ardından ampute
oldu. 2010’da spora başladı. 
2014’ten itibaren Millî Takım 
forması giyiyor. 

Ömer Güleryüz        
6 Temmuz 1997 doğumlu. Bebekken
geçirdiği havale sonucu sol bacağı
gelişmedi. 3 yıldır Millî Takım forması
giyiyor, İstanbul Üniversitesi Spor 
Bilimleri Fakültesi’nde okuyor.

Selim Karadağ             
29 Ocak 1978 Malatya doğumlu.
Çocukken yapılan yanlış iğne sebebiyle
bir kolu gelişmedi. Futbol hayatını 
Osmanlı Engelli Spor Kulübü’nde
sürdürüyor ve Millî takımımızın kalesini
koruyor.

Serkan Dereli                     
20 Haziran 1996 Tekirdağ doğumlu.
Doğuştan bir bacağı yok. 11 yıl önce
beden eğitimi öğretmeni sayesinde
ampute futbola başladı ve Millî
Takım’la Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Feyyaz Gözüaçık                                
26 Temmuz 1990 Erzurum doğumlu. 
Anne karnında radyasyondan etkilen-
mesinden dolayı doğuştan dizüstü 
ampütasyon engeline maruz kaldı.
2008’de ampute futbola başladı. 
Evli ve beden eğitimi öğretmeni.

Fatih Karakuş                           
3 Temmuz 1981 doğumlu. 1988’de 
elektrik çarpması sonucu sol kol 
dirsek altından kolunu kaybetti. 
Ampute futbol sayesinde Gaziantep’te
ismi parka verildi. Evli ve üç çocuk
babası.

Mehmet Yunsur                       
18 Nisan 1987 Çorum doğumlu. 1999’da
ayağını tarlada saman makinasına kaptırdı.
2007’den beri ampute futbol oynuyor. 
Üç dünya üçüncülüğü, 1 Dünya Kupası
şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği yaşayan
takımlarda yer aldı.
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Demirören ve şampiyonlar huzura çıktı    

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa
Şampiyonu olan Ampute Futbol A Millî Takımı ile
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı’nı
kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ger-
çekleştirilen ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören’in yanı sıra yetkililerin
de yer aldığı kabulde Ampute Millî Takım kaptanı
Osman Çakmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile
sohbetinde takım halinde verdikleri sözü yerine
getirdiklerini söyledi. Avrupa şampiyonluğunu
kazanan Ampute Millî Futbol Takımı oyuncuları,
kabulde Erdoğan’a, üzerinde adının yazılı olduğu
1 numaralı Millî Takım formasını hediye etti.  
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Millî ruhunuz örnek olsun  
Avrupa şampiyonu Ampute

Millî Takımımız, TFF Başkanı
Yıldırım Demirören’le Riva’da

bir araya geldi. Başkan
Demirören, engelli futbolu için

TFF’nin verdiği desteği 
anlattığı konuşmasında

“Kimse yokken biz vardık”
derken, Ampute Millî

Takımı’nın sahip olduğu millî
ruhun örnek olmasını diledi. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği Beden-
sel Engelliler Spor Federasyonu
bünyesinde bulunan Turkcell ana
sponsorluğundaki Ampute Millî 
Takımı, TFF Başkanı Yıldırım 
Demirören’le bir araya geldi.
Beykoz-Riva’daki Hasan Doğan
Millî Takımlar Kamp ve Eğitim 
Tesisleri’ndeki buluşmaya Avrupa
şampiyonu Ampute Millî Takım tek-
nik heyet ve sporcularının yanı sıra
TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Yöne-
tim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz
Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim
Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı ve
Mustafa Çağlar ile Genel Sekreter
Kadir Kardaş, Bedensel Engelliler
Spor Federasyonu Başkanı Arif
Ümit Uztürk ile A Millî Takım Teknik
Direktörü Mircea Lucescu da katıldı.
Başkan Yıldırım Demirören, buluş-
mada yaptığı konuşmada Ampute
Millî Takımı’nın onur şampiyonu ol-
duğunu belirterek, şunları söyledi: 
“Sevgili şampiyonlar; değerli Yöne-

tim Kurulu Üyesi arkadaşla-
rım; Sayın Bedensel Engelliler
Federasyonu Başkanı ve 
değerli yöneticileri; hepiniz
hoş geldiniz…
Bugün burada yürekleriyle
tarih yazıp, tüm Türkiye’nin
kalbini fetheden kahraman-
larla bir araya gelmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. 
Öncelikle, futboldan basket-
bola, voleyboldan güreşe,
halterden boksa, tüm spor
branşlarına gösterdiği ilgiyle
tam bir sporsever olan Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’a Ampute
Millî Takımı’na verdiği 
destekten dolayı sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum... 
Futbol Federasyonu olarak
ben ve Yönetim Kurulu Üyesi
arkadaşlarım, Ampute başta
tüm Özel Millî Takımlarımızın
hep yanında olduk, onları 
kucakladık… Tesislerimizi
açtık… Maddi ve manevi 
elimizden geleni yapmaya
çalıştık. Görev yaptığımız 
5 yılda kimse yokken biz
vardık.  Bu süreçte, Bedensel
Engelli, İşitme Engelli, Görme
Engelli ve Özel Sporcular 
federasyonlarına toplam 
11 milyon 400 bin lira destek
verdik. Bu rakam son on
yılda 15 milyon 200 bin lira ki,
bu tablo sağlanan katkının
önceki yönetimlere göre
bizim dönemimizde 3 kat
artması anlamına geliyor.
Ayrıca başarılı takımlarımıza
toplamda 420 bin lira prim
verdik. Toplamda 13 milyon
120 bin lira katkı yaptık… Bu
sporcularımız, daha fazlasını

Yıldırım Demirören



başarıya giden yolda, hep siz-
lerin yanındaydık… Osman
Kaptan son uzatma dakikala-
rında o golü atmasa, Allah
göstermesin siz şampiyon ol-
masanız, biz yine yanınızda
olacaktık... Ancak bir konu
bizi üzüyor… Bir atasözü var-
dır... ‘Tenceredeki yemekten
pişiren değil, tabaktakini
yiyen faydalanır…’  Kimse
görmek istemese de, biz Fut-
bol Federasyonu olarak 5 yıl-
dır yemeği yiyen değil, hep
pişiren olduk. Takdir beklemi-
yoruz ama iyi şeyler yapar-
ken bile bu kadar acımasız
eleştiriyi de hak etmiyoruz. 
Sporcu kardeşlerim; gelecek
yıl katılacağınız Dünya Kupa-
sı’nda sizlere şimdiden başa-

rılar diliyorum. Osman Kaptan
yine aynı kupayı bekliyoruz.
Bizlere millî ruh örneği gös-
terdiğiniz için teşekkür 
ediyorum. Bu ruhun A Millî
Takımımız ve diğer branşlara
örnek olmasını temenni 
ediyorum. Ayrıca engelliler
federasyonlarını üzerine ala-
rak tüm özel sporcularımızla
bire bir ilgilendiği, sizlerin hep
yanında olduğu için sevgili
dostum Cengiz Zülfikaroğ-
lu’na teşekkürü bir borç bili-
yorum. Davetimizi kırmayıp
gelen sevgili dostlarımıza,
tüm basın mensubu arkadaş-
larıma saygı ve sevgiler 
sunuyorum. Tekrar Dünya
Kupası’nda başarılar 
diliyorum.”

hak ediyor. Elbette desteğimiz
artarak devam edecek. 
Kurduğumuz Engelliler Koordi-
nasyon Kurulu Avrupa’da örneği
bulunmayan, UEFA bünyesin-
deki diğer ülke federasyonları
için bir rol model olmuştur. 
Tesislerimizi sporcularımızın
rahat kamp yapması için, 
huzuru için seferber ettik.
Bunun ödülünü aldık… Hatırla-
yın… İşitme Engelliler Millî Takı-
mımız tüm hazırlıklarını Riva’da
yaptı, Samsun’da olimpiyat
şampiyonu oldu. Ampute Millî
Takımımız da Avrupa şampiyon-
luğuna giden yolda 5 kez Riva’da
kampa girdi. Değerli sporcu kar-
deşlerim. Sizler için bu şampiyo-
nayı Antalya’dan Riva’ya aldık…
Sizler burada sahaya çıkarken, 

A Millî Futbol Takımımız İzlanda
maçımız için Antalya’ya kampa
gitti. Evimizi boşalttık, ev sahibi
sizleri yaptık... Sizler bizi, bizim
duygularımızı, gururumuzu 
yücelten kişilersiniz… Sizler onur
şampiyonlarısınız… Şu an dün-
yanın konuştuğu örnek sporcu-
larsınız… Daha önce başarılı
takımlarımızı ödüllendirdiğimiz
gibi sizleri de ödüllendireceğiz…
Bunun adı prim değil… Alın teri-
nizin, emeklerinizin takdir 
edilmesidir… İlk Yönetim Kurulu
toplantımızda Ampute Millî 
Takımımızın bu başarasıyla 
ilgili gerekli kararları önceki 
yıllarda olduğu gibi muhakkak
çıkaracağız…
Sevgili sporcu arkadaşlarım;
Şunu bilin ki, başarıda değil, 
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Dünya Şampiyonası da düzenleyebiliriz

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif
Ümit Uztürk, Ampute Millî Takımıyla TFF’yi ziya-
retinde önemli açıklamalar yaptı ve şükranlarını
iletti. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı
önce Antalya’da düzenlemeyi kararlaştırdıklarını
belirten Uztürk, şöyle konuştu: “Avrupa Şampi-
yonası tanıtımı için Dublin’e gitmeden önce Sayın
Cengiz Zülfikaroğlu Beyle yapmış olduğumuz
toplantıda şampiyonada destek talebimizi dile
getirirken, Cengiz Başkan, şöyle bir ifade kul-
landı: ‘Ne yapacaksınız Antalya’da! Burada Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun Riva gibi muhteşem
tesisi var. Gelin burada biz size her türlü desteği
vereceğiz.’ O anda Antalya’yı bir kalemde sildik
ve iptal ettik. Fantastik bir şampiyonaya imza
attık. Belki önümüzdeki yıllarda Ampute Futbol
Dünya Şampiyonası’nı da rahatlıkla yapabilece-
ğimizi bu iş birliği ortaya koymuştur. Başta Tür-
kiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım
Demirören ve yönetimine, ayrıca Engellilerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cengiz 
Zülfikaroğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.” 
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı
Arif Ümit Uztürk, konuşmasının ardından 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım 
Demirören ile Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi 
Cengiz Zülfikaroğlu’na plaket takdim etti.



Borussia Dortmund geri dönüyor 
sağladı. Tabiî ki bu da hemen
olmadı. Sağlam ve mantıklı
adımlar atıldı. Sağlıklı bir
sistem kuruldu. Bu sistemin
başına da Hans-Joachim
Watzke geçti. 2005 yılından
bu yana takımın tüm işleyi-
şini yöneten Watzke, hem
ekonomik olarak hem de
sportif açıdan ekibiyle 
birlikte harika kararlar aldı.
Bu kararlar da Dortmund’u,
o kara günlerden çıkarmayı
başardı. Aldığı en önemli
kararların başında da kulü-

bün transfer politikasının
değişmesi ve takımın ba-
şına Jurgen Klopp’un getiril-
mesi geliyordu. 
Takım artık alt yapıdan po-
tansiyeli yüksek oyuncuları
A takımda kullanabiliyor,
aynı zamanda da tüm dünya
çapında genç ve ucuz mâli-
yetli oyuncuları takıma 
kazandırıyordu. Takımın 
başında da gözü pek ve 
gelecek vadeden harika bir
teknik direktör vardı. Gerçi
ilk başlarda ne kadar iyi bir
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Dortmund sezona harika bir giriş yaptı. Bayern’in de kötü gidişatı göz önüne alınırsa 
bu sezon onların geri dönüşü olabilir. Geçmişte bunu harika bir şekilde başarmışlardı. 

Bu sezon tarih tekerrür edecek mi, göreceğiz.

Bundesliga
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Borussia Dortmund geri dönüyor 

Yıl: 2017Yıl: 2011

Mustafa Koç

Dün...
Borussia Dortmund harika geçirdiği
90’ların ardından 2000’li yıllara
muhteşem bir giriş yapmıştı. Kaza-
nılan lig şampiyonluklarının yanı
sıra Avrupa arenasında da kupa
kaldıran sarı-siyahlılar, bunları 
başarırken harika da bir kadroya
sahipti. Ancak 2000’li yıllar tüm 

bunların acısını alırcasına kâbus
dolu günlerle onları karşıladı. 2001
yılındaki şampiyonluk ve UEFA 
Kupası’nda oynanan finalden sonra
işler ters gitmeye başladı. Tabiî her
şey bir anda olmadı. Yüksek trans-
fer mâliyetleri ve geçirilen başarısız
sezonlar, sonu yavaş yavaş hazır-
ladı ve en sonunda kulüp mâli bir
çıkmaza sürüklendi. Ancak bu, 
ilerideki mutlu günlere gidecek

yolun bir başlangıcı oldu. 
Malûm, Almanlar bir şeyi en baştan
yapmakta, yeniden inşa etmekte
çok mahirdir. Sporda da 2000’li yıl-
ların başında yapılan atılım, ligi ve
Almanya Millî Takımı’nı bambaşka
bir seviyeye çıkarmayı başarmıştı.
2006 yılından sonra Dortmund’un
içine girdiği yapılanma da sarı-si-
yahlıların yeniden doğmasını, tek-
rardan harika bir takım olmasını



için kolları sıvadı. İlk hedef Nice ile
Ligue 1’de iyi işler yapan İsviçreli
Lucien Favre’dı. Ancak Fransızlar,
Favre’ı takımda kalmaya ikna etti
ve bu transfer yattı. Daha sonra
geçtiğimiz sezon Ajax’ı UEFA Av-
rupa Ligi’nde finale kadar taşıyan
Hollandalı Peter Bosz için girişimler
başladı. Ajax’la iki yıl daha sözleş-
mesi bulunan Bosz için kulübü 
5 milyon euro tazminat talep etti.
Dortmund bu talebi hemen karşı-
ladı ve sarı-siyahlıların yeni teknik
direktörü, Peter Bosz oldu. Ajax ile
sadece bir sezon geçiren Bosz, ülke
dışına da daha önce sadece bir kez
çıkmış ve İsrail’de Maccabi Tel Aviv’i
çalıştırmıştı. Tel Aviv’in başında sa-
dece 19 maç kalabilen Hollandalı
teknik adam ilk başlarda tüm fut-
bolseverlerde soru işaretleri yarattı. 

Bosz ilk önce bu soru işaretlerini
ortadan kaldırmak, daha sonra ta-
kıma yepyeni bir oyun anlayışı aşı-
lamak için tüm yaz boyunca mesai
harcadı. Ancak takımda geçtiğimiz
sezondan kalan problemler de
vardı. Birincisi Nisan’da takım oto-
büsüne yapılan bombalı saldırı ve
takım üzerindeki psikolojik etkiydi.
Bu saldırıda yaralanan Marc Bartra
takıma dönmüştü ancak tüm takım
bu olaydan psikolojik olarak 
etkilenmiş, hemen sonrasında
Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya
elenmişler ve ligde de işler pek yo-
lunda gitmemişti. Bunun yanı sıra
Emre Mor ve Ousmane Dembele
tüm yaz transfer dönemi boyunca
kulübün başını ağrıtan isimler oldu.
Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve
genç yaşına rağmen sarı-siyahlı-
larda harika bir sezon geçiren Dem-
bele, tüm büyük kulüplerin transfer
listesine girmeyi başarmıştı. Özel-
likle de Barcelona’nın... Paris Saint-
Germain’in Barcelona’dan Neymar’ı
almasından sonra, Katalanlar onun
yerini Dembele ile doldurmak istedi

ve 96.7 milyon euroya bu transfer
gerçekleşti. Ancak Dortmund 
yönetiminin Dembele sonrası için
planı hazırdı. Dinamo Kiev’in yıldız
futbolcusu Andriy Yarmolenko
hemen kadroya katıldı. Hâlihazırda
kadroda bulunan Christian Pulisic
de zaten bu pozisyonun oyuncu-
suydu. Peter Borsz da hücum 
hattının ileri üçlüsünün sağına
Amerikalı futbolcu Pulisic’i monte
etti. Yarmolenko ise hâlâ ısınma
turlarında. Ancak bu turlara da çok
iyi başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.
Dortmund, Dembele operasyonun-
dan önce de iki harika yeteneği
kadroya katarak yeni sezona 
hazırlanmıştı. Bunlardan ilki Frei-
burg’dan Maximilian Philipp... Bun-
desliga’nın en potansiyelli orta saha
oyuncularından olan Philip, 20 mil-
yon euro bedelle takıma katıldı. Bir
diğeri ise Borussia Mönchenglad-
bach’tan Mahmoud Dahoud. Philipp
gibi Dahoud da orta saha oyuncusu
ve potansiyeliyle tam bir Borussia
Dortmund futbolcusu. 
Tüm bu transfer hengâmesi ara-

teknik direktör olduğu tüm Avrupa
tarafından bilinmiyordu ancak Ma-
inz’ın başındayken gerçekleştirdik-
leri potansiyelini çoktan ortaya
çıkarmıştı. Kulübün transfer politi-
kası tuttu. Klopp da sahaya karak-
terli, mücadeleci ve heyecan verici
bir futbol oynayan takım çıkardı.
İşler yolunda gitti ve Bayern Mü-
nih’in Bundesliga’da kurduğu hege-
monya bir süreliğine durdurulmuş
oldu. Hem de birkaç yıl önce iflâs
etmiş ve çok kötü günler geçirmiş
bir takım tarafından. Borussia Dort-
mund, 2010-11 ve 2011-12 sezonla-
rında art arda iki sezon Almanya’da
şampiyon olmayı başardı. 
2011-12’de Almanya Kupası’nı da
kaldırdılar. Ama tüm bunların yanı
sıra 2012-13 sezonunda Şampiyon-
lar Ligi’nde finale kadar ulaşarak,
Bayern Münih’in rakibi oldular. 
Finalde şans ayaklarına kadar gelse
de Bayern maçın sonunda kupaya
ulaştı. Ancak, sarı-siyahlılar muh-
teşem bir başarıyla futbolseverleri
mest etmişti bile.
Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi,
bu harika birlikteliğin de bir sonu
vardı. Özellikle 2012-13 sezonundan
sonra takım performansında bir
düşme yaşandı. Bunda takımın en
önemli oyuncularının daha büyük
kulüplere transfer olmasının da
payı vardı elbette. Bayern Münih de
kaybettiği iki şampiyonluğun acı-
sını alırcasına Robert Lewandowski
ve Morio Götze’yi transfer etmiş ve
Pep Guardiola ile özellikle ligde ha-
rika bir ivme yakalamıştı. 2014-15
sezonu ise çöküşün yaşandığı yıl
oldu. Lige Almanya Süper Kupası
kazanılarak başlansa da işler hiç
yolunda gitmedi. Son iki sezonunda
toplamda 13 mağlubiyet alan takım,
o sezon 14 mağlubiyetle sezonu
7’inci sırada tamamladı. Nisan
ayında ise Jurgen Klopp, sezon so-
nunda takımdan ayrılacağını açık-
lamıştı. Sezonun sona ermesiyle
birlikte de Dortmund’a veda etti. 
Klopp’un ayrılışı takımda neredeyse
hiçbir şeyi değiştirmedi. Çünkü hâ-

lihazırda harika bir sistemle yöneti-
len takım için ayrılan bir dişlinin 
yerine sadece uygun olanı yerleş-
tirmek gerekiyordu. Yönetim de
aynı yolu izledi ve Jurgen Klopp 
ayrıldıktan sonra Mainz’da göreve
gelen Thomas Tuchel, bu kez de
Klopp, Dortmund’dan ayrıldıktan
sonra sarı-siyahlıların başına geti-
rildi. Oyun anlayışları ve karakter-
leri birbirine benzeyen iki teknik
adam birbirlerinin yerini bir kez
daha doldurdu. Tuchel, ilk sezo-
nunda Dortmund’u tekrar ligin ilk
iki sırasına taşımayı başardı. Hatta
Bayern’in önceki iki sezonda olduğu
gibi puan farkını açarak rahat şam-
piyonluklar yaşamasını engelledi ve
ciddi bir şampiyonluk mücadelesi
verdi. Geçtiğimiz sezon ise işler o
kadar da iyi gitmedi. Bayern-Pep

Guardiola işbirliği sona erdi ve takı-
mın başına Carlo Ancelotti getirildi.
Ancelotti her ne kadar Şampiyonlar
Ligi’nde takımı üst seviyeye taşıya-
masa da ligde işleri sıkı tuttu ve lig
ikincisine 15 puan fark atarak şam-
piyon olmayı başardı. Dortmund ise
ligi Bayern’in 18 puan gerisinde
üçüncü bitirdi. Şampiyonlar Ligi’nde
gelen erken ayrılıkla beraber bu so-
nuçlar bir vedanın daha kapıya da-
yanmasına neden oldu. Geçtiğimiz
sezon sonunda Alman teknik adam
Thomas Tuchel’le yollar ayrıldı.

Bugün...
Tomas Tuchel’in takımdan ayrılma-
sından sonra Dortmund yönetimi
vakit kaybetmeden yeni teknik 
direktörü takımın başına getirmek
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sında iyi bir hazırlık dönemi geçiren
Dortmund, sezona da harika bir
başlangıç yaptı. Lige ilk yedi haf-
tada altı galibiyet, bir beraberlik
alarak başladılar ve 21 gol atıp kale-
lerinde sadece iki gol gördüler. Evet,
tipik bir Bayern Münih başlangıcı
gibi görünüyor değil mi? Ancak bu
başlangıcı Peter Bosz yönetimin-
deki Borussia Dortmund gerçekleş-
tirdi. Hem de sahada güçlü bir oyun
ortaya koyarak. 
“Koş, koş, koş, agresif ol. Gol at, hiç
yeme.” Nuri Şahin, yeni oyun anla-
yışlarını bu şekilde tarif etmişti ilk
haftalarda. Aslında şu sıralar sa-
hada olan da bu. Klopp dönemin-
deki enerjisini tekrar kazanan
takım, rakip yarı sahada daha agre-
sif ve daha da önemlisi tüm bunları
topu ayağında daha fazla tutarak
yapıyor. Rakipten kapılan topları
hızlı ve etkili bir şekilde tehlikeye
çevirmesiyle nam yapan Dortmund
artık bunu topu kendi ayağında 
tutarak yapmaya çalışıyor. Şimdiye
kadar bu plan da tutmuş görünüyor.
Hem de bu kadar kısa bir sürede.
Belki de Hollandalı teknik adam
Bosz bile oyuncularının sisteme bu
kadar çabuk uyum sağlamalarını
beklemiyordu. Ancak esnek, genç
ve potansiyelli kadro şu ana kadar
bunu başarmış görünüyor. Fakat
Bosz hâlâ ihtiyatlı. Takımın kaydet-
tiği gelişim hakkında sorulan bir
soruya, “ Bu devam eden bir süreç.
Asla sonu yok”  şeklinde cevap 
vererek daha çok yolları olduğunu
vurgulamıştı.
Önceki sezonlarla kıyaslandığında
Dortmund’u bu sezon farklı kılan
noktalardan biri de kadro derinliği.
Geçtiğimiz sezon kadroya katılan
Andre Schürrle, Mario Götze, 
Raphael Guerreiro’nun yanı sıra bu
sezon takıma Andriy Yarmolenko,
Maximilian Philipp, Mahmoud Da-
houd gibi isimler de eklendi. Kaptan
Nuri Şahin eski günlerine döndü ve
artık çok daha fazla süre alarak 
takımına katkı sağlıyor. Geçtiğimiz
sezon yaptığı harika çıkışla takımın

önemli isimlerinden biri haline
gelen Christian Pulisic, bu sezon
hücum hattının en önemli silahla-
rından biri konumunda. Takımın
yıldız oyuncusu Marco Reus’u daha
saymadık bile... Hollandalı teknik
adamın rotasyonda kullanabileceği
her bölgede harika oyuncuları var
ve bu da onun elini uzun lig ve Av-
rupa kupaları yolunda rahatlatacak
gibi görünüyor. Dortmund’un bu
sezon yaptığı çıkışın yanı sıra ligi
sonuna kadar götürebileceği 
fikrinin temel dayanaklarından 
en önemlisi bu. Diğer dayanaksa
Bayern Münih... 
Bundesliga’da şampiyon olmak isti-
yorsanız, ligin “bölüm sonu cana-
varı” Bayern’i alt etmeniz gerekir.
Ya da onların o sezon çok kötü 
olması... Bu sezon başlangıcında 
Bayern, Dortmund’a gerekli karşı-
lığı saha sonuçlarıyla veremedi.
Oyuncu tercihleri nedeniyle alttan
alta sürekli eleştirilen Carlo Ance-
lotti, yavaş yavaş istenmeyen adam
ilân edildi. Sonunda da görevine son
verildi. Ligde Dortmund’un gerisin-
den kalmanın yanı sıra Şampiyon-
lar Ligi’nde Paris Saint - Germa-
in’den alınan ağır yenilgi bardağı
taşıran son damlalar oldu. Boşalan
göreve ise daha önce Bayern’le
büyük başarılar kazanan ve Ba-
yern’i kurtarma uzmanı olan Jupp
Heynckes getirildi. Heynckes, bu
dalgalanmanın takımı kendine ge-
tireceğine ve onların yararına oldu-
ğunu düşünüyor ancak hâlihazırda
Dortmund’un kazandığı hava ve 
sahada ortaya koyduğu oyun ibreyi
Dortmund lehine çeviriyor. Fakat
kurt hocayı emekliliğinden döndü-
ren sihrinin takım üstünde ne
kadar sürede etki edeceği ve yansı-
masının nasıl olacağı da ligin seyri
yönünden çok önemli. Ancak şu var
ki, Bayern bu sezon yenilmez değil
ve daha ligin hemen başında bu çok
net bir şekilde göründü.
Tüm bunların yanı sıra yarış sadece
bu iki devin arasında da geçmeye-
cek gibi görünüyor. Üst sıraların ge-

diklisi haline gelen Hoffenheim ve
Bundesliga’nın yeni belalısı RB Le-
ipzig, bu iki takım için ortalığı karış-
tıran ekipler olacaklardır. Belki de
Borussia Dortmund’a şampiyonluk
yolunda bu iki rakibi en büyük kat-

kıyı Bayern’i alt ederek yapacak.
Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz.
Ancak sarı-siyahlılar için de her ne
kadar iyi bir başlangıç yapılsa bile
sert Şampiyonlar Ligi fikstürü de
düşünülürse yol hiç de düzlük gö-

rünmüyor. Hele ki kadronun yaş 
ortalamasının 24 olduğu da düşü-
nülürse. Takımda hâlihazırda şam-
piyonluk görmüş tecrübeli isimler
olsa da kadronun geneli genç ve
tecrübeyi oynayarak kazanan 
futbolculardan oluşuyor. 
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 
Tottenham ve Real Madrid 
maçlarında bu tecrübe eksikliği 
bir şekilde ortaya da çıktı. 
Dortmund’un dişli rakiplere karşı
sahada tecrübesizlik nedeniyle ya-
şayabileceği kırılganlıklar sezonun
gidişatını da belirleyecektir. 

Yarın...
Eğer Dortmund için bu başlangıç
gerçekten bir geri dönüş ise, gele-
cek şimdiden çok daha parlak 
görünüyor. Hâlihazırda müthiş 
potansiyelli bir kadroya sahip olan
kulüp, takımın başına da bu kad-
royu şekillendirebilecek bir teknik
adamı getirmeyi bildi. Şekillendir-
menin yanı sıra yarışmacı kimliği
de olan Peter Bosz bir sezonluk da
olsa Ajax’ta yaptıklarıyla bize bunu
kanıtladı. Watzke yönetiminde yıl-
lardır süregelen transfer politikası,
kulübe şampiyonlukların yanı sıra
büyük paralar da kazandırdı. En son
örneği de geçtiğimiz yaz Ousame
Dembele transferiyle gördük. Dem-
bele, bir sezonluk yatırımla takıma
96.7 milyon euro kazandırdı. Gerçi
kulüp onu daha uzun yıllar takımda
tutmak istiyordu ancak oyuncunun
da gitmek istemesi bu transferin
gerçekleşmesini hızlandırdı. 
Henüz Dembele etkisi yaratmasa
da Dortmund’un kadrosunda 
potansiyeli yüksek genç yetenekler
bulunmakta. Maximilian Philipp 
bu örneklerin en başında geliyor.
Dembele’nin gidişinden sonra 
endişeye hiç gerek olmaması ge-
rektiğini teknik direktörünün ona
verdiği güvenle hemen gösterdi.
Hücum hattının sağ tarafında görev
yapmaya başlayan Alman futbolcu
daha 23 yaşında ve bu sezon ba-

şında takıma katıldı. Altyapıdan ye-
tişen ve özellikle geçtiğimiz sezon
büyük bir çıkış yaşayan Pulisic de
takımın geleceği açısından en
önemli isimlerin başında geliyor.
Henüz 18 yaşında olan ve takıma bu
yaz katılan Fransız Dan-Axel Zaga-
dou da sol bekteki yerini şimdiden
kapmış durumda. Formayı vermeye
de hiç niyeti yokmuş gibi görünü-
yor. Tüm bunların yanı sıra İngiltere
U17 Millî Takımı’nın önemli oyuncu-
larından Jadon Sancho, Borussia
Dortmund için Manchester City’den
ayrıldı ve geçtiğimiz yaz takıma ka-
tıldı. Ocak ayında ise İsveçli harika
genç yıldız Alexander Isak da ta-
kıma katılacak. Isak, Real Madrid’i
sarı-siyahlılar için geri çevirdi. 
Dortmund’un genç ordusu takımın
geleceğini şimdiden güvence altına
almış durumda. Kulüpte bu futbol-
cular en yüksek seviyede oynamak
için şans buluyor ve kendilerine
gerçekten güveniliyor. O yüzden de
ilk tercihleri Dortmund oluyor.
Dortmund sahip olduğu sistem 
sayesinde genç oyunculara en 
yüksek seviyede oynama imkânı
veriyor. Zamanı geldiğinde de veda
etmesini biliyor. Kimseyi üzmeden... 
Evet, Borussia Dortmund’un sezon
başlangıcı harika görünüyor. Bun-
desliga’nın da buna ciddi derecede
ihtiyacı vardı. Ancak her şey için
çok erken olduğunun da farkında
olmak gerekir. Klopp yönetiminde
sahada heyecan verici oyunla fut-
bolseverleri keyiflendiren “o” Dort-
mund geri dönmüş gibi görünüyor.
Bu durum da Bayern’in bu sezon
çelme yiyeceği anlamına geliyor ki,
bu da rekabeti daha da heyecan ve-
rici hale getiriyor. Sezonun geri ka-
lanı neler getirecek göreceğiz. Fakat
Borussia Dortmund’un geleceğinin
çok aydınlık olduğunu şimdiden 
öngörebiliyoruz. Biz biraz temkinli
olsak da takımın kaptanlarından
Marco Reus, bu sezonki güçlü baş-
langıca inanıyor ve “Borussia Dort-
mund, Bundesliga’yı kazanacak!”
diyerek net bir mesaj veriyor.
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guay, Mali ve Yeni Zelanda ile pay-
laştığımız grupta bize umut veri-
yordu. Ancak kâğıt üzerindeki bu
umut, aslında biraz da bilgi eksikli-
ğinden kaynaklanıyordu. Evet, 
rakiplerimizden Yeni Zelanda belki
kapalı kutuydu ama Mali, son
Dünya Kupası’nda Nijerya ile final
oynamış, Paraguay ise Arjantin gibi
bir devi arkasında bırakıp Hindis-
tan’daki finallere gelmişti. Mali ve
Paraguay, fiziksel güçlerine ekle-
dikleri teknik kaliteleriyle oldukça

tehlikeli iki rakip olarak karşımızda
dururken, Yeni Zelanda da fiziksel
gücüne takım olabilme alışkanlığını
eklemiş bir rakip olarak gençleri-
mize dur diyecekti. 
Finallere 6 Ekim’deki Yeni Zelanda
maçıyla başlayacaktık. Bu maçın
öncesinde bir basın toplantısı 
düzenleyen teknik direktörümüz
Mehmet Hacıoğlu, en büyük zorluk-
lardan birinin de Hindistan’daki
iklim şartları olduğunu belirtiyor ve
“Planlarımızı buna göre yaptık. Hin-

distan’a erken bir tarihte gelmemi-
zin sebebi de buydu. Daha önce-
sinde de sıcak bir iklime sahip olan
Katar’da ilk hazırlıklarımızı gerçek-
leştirdik. Hava şartları bizi olumsuz
etkileyecektir mutlaka. Ancak bu
şartlar, tüm rakiplerimiz için ge-
çerli. Yaptığımız adaptasyon çalış-
malarıyla, bu şartların üstesinden
gelebileceğimizi söyleyebilirim.
Grubumuzda yer alan Yeni Zelanda,
Mali ve Paraguay ekipleri fiziksel
anlamda bizden daha güçlü durum-
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Tarihinde üçüncü kez 
Dünya Kupası finallerine
katılma hakkını elde eden
U17 Millî Takımımız, 
Hindistan’daki 
organizasyonda grubundan
çıkamadı. Yeni Zelanda 
beraberliği ile başladığı
turnuvada Mali ve
Paraguay’a mağlup olan
gençlerimiz, Dünya Kupası
defterini erken kapattı. 

2017 FIFA U17 Dünya Kupası

92

U
17 Millî Takımımız, Hindistan’da
düzenlenen 17. Dünya Kupası fi-
nallerine grup aşamasında veda
etti. Ay-yıldızlı gençler, ilki 1985
yılında düzenlenen ve iki yılda
bir organize edilen Dünya Kupa-
sı’na geçmişte 2005 ve 2009 
yıllarında olmak üzere iki kez
katılmış, birincisinde yarı final
oynarken, ikincisinde ise çeyrek
finali görmüştü.  Bu defa Avrupa
Şampiyonası’nda dördüncü sı-
rayı alan 2000 doğumlu oyun-

culardan oluşan U17 Millî 
Takımımız, Mehmet Hacıoğlu
yönetiminde Hindistan’daki 
17. Dünya Kupası’nda mücadele
edecekti. 
24 takımın katıldığı Dünya Ku-
pası finallerinde takımlar 4’erli 6
gruba ayrılmıştı ve gruplarında
ilk iki sırayı alan takımlarla en
iyi dört üçüncü de son 16 turuna
yükselecekti. Yani ilk turda, 
katılan 24 takımın sadece 8’i
elenecekti ki bu statü de Para-

Hindistan’a erken veda



dalar. Ancak bizim de teknik 
kapa-site anlamında rakiplerimize
göre artılarımız var. Fiziksel 
farklılıkları dengelemek adına uzun
ve verimli bir hazırlık kampı 
geçirdik. Akademi liglerimizi de bu
sezon daha erken bir tarihte 
başlatmamız, bu fiziksel farklılığın
kapanmasına etki edecektir” 
değerlendirmesini yapıyordu. 
Tecrübeli teknik adamın “Hindistan
vatandaşlarına şu ana kadar gös-
terdikleri misafirperverlikten,
FIFA’ya da organizasyondan ötürü
teşekkür ediyorum. Biz, her şeyden
önce rakiplerimize son derece saygı
duyuyoruz. Rakiplerimizle yapaca-
ğımız mücadeleler sonucunda
oyuncularımızın gelişebileceğine
inananlardanız. Teknik direktör
olarak daimi önceliğim insan yetiş-
tirmek oldu. Burada da öncelikle
oyuncularımdan rakibe saygılı birer
futbolcu olmalarını istiyorum. 
Başarı ondan sonra gelsin. Çünkü
rakibine saygı gösterilmeden elde
edilecek başarı, benim gözümde
hiçbir zaman başarı değildir” sözleri
de alkışa değer bulunuyordu.

Fırsatı kaçırdık 

Altı üçüncüden dördünün son 16 tu-
runa kalacak olması, bir galibiyetin
bile gruptan çıkmayı sağlayacağı
anlamına geliyordu. Hatta grup
maçları sona erdiğinde E Grubu’nda
2 puanla üçüncü sırayı alan Meksi-
ka’nın bile son 16 takımdan biri ola-
cağı düşünüldüğünde, Yeni Zelanda
maçının kazanılmasının ne kadar
önemli olduğu iyice ortaya çıka-
caktı.  Millî Takımımız, Yeni Zelanda
karşısına kalede Berke Özer, 
savunma dörtlüsünde Ramazan
Emirhan Civelek, Ozan Muhammed
Kabak, Şahan Akyüz, Bekir Melih
Gökçimen, ön liberoda Sefa Akgün,
Kerem Atakan Kesgin, sağ kanatta
Ahmet Kutucu, forvet arkasında
Atalay Babacan, sol kanatta Recep
Gül ve santrforda da Malik Karaah-
met on biriyle çıktı. TFF Futbol Geli-

şim Direktörü ve Genç Milli Takım-
lar Sorumlusu Tolunay Kafkas’ın da
takip ettiği müsabakaya başarılı bir
başlangıç yapan gençlerimiz, 
oyunun başından itibaren teknik
üstünlüklerini sahaya yansıtan bir
görüntü çizdi ve 18’inci dakikada
Ahmet Kutucu’nun attığı golle de ilk
yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ancak
ikinci yarıda artan yağışın ağırlaş-
tırdığı zeminle birlikte Yeni Zelan-
dalıların fiziksel üstünlükleri ağır
basmaya başladı. Özellikle kaptan-
ları Max Mata ile tehlikeli pozisyon-
lar üreten Yeni Zelandalılar, 58’de
bu oyuncunun attığı golle skorda
dengeyi sağladı. Teknik direktörü-
müz Mehmet Hacıoğlu, gol bulma
adına 63’üncü dakikada oyuna mü-
dahale ederek Ahmet Kutucu’nun
yerine Yunus Akgün’ü, Malik Kara-
ahmet’in yerine de Embiya Yıldız’ı
sahaya sürdü ancak son bölümdeki
çabalar da sonucu değiştirmeye
yetmedi. Bu arada sol bekimizin
Melih Gökçimen de 68’de sakatlanıp
yerini Berk Çetin’e bırakıyor, uzat-
malarda ise Yeni Zelanda’nın kap-

tanı Max Mata ikinci sarı kartını
görüp oyundan ihraç ediliyordu.
Grubun diğer maçında ise Paraguay
ile Mali arasındaki gol düellosundan
Güney Amerikalılar 3-2 galip ay-
rıldı. Paraguay’ın gollerini 12. daki-
kada Antonio Galeano, 17. dakikada
Leonardo Sanchez, 55. dakikada ise
penaltıdan Alan Rodriguez kayde-
derken, Mali’nin gollerini 20. daki-
kada Hadji Drame ile 34. dakikada
Lassana N’Diaye kaydetti.
Teknik direktörümüz Mehmet 
Hacıoğlu, basın toplantısında, 
beklentilerinin altında bir oyun 
sergilediklerini belirtiyor ve 
“Rakibin fiziksel üstünlüğünden
dolayı değil, kendi oyunumuzu 
sahaya yansıtamadığımız için bu
sonucun oluştuğunu düşünüyorum.
Bizim her zaman en pozitif yönü-
müz, topu ayağımızda tutmamız ve
geçiş hücumlarını hızlı yaparak 
pozisyona girmemiz ve bu pozis-
yonları sonuçlandırmamız oldu.
Bugün, bunları sahada sergileye-
medik ve topu hücuma ulaştırmada
geç kaldık. Maç saatinde yağmur

oldukça fazla olmasına rağmen,
zemin gayet iyiydi. Antrenmanlarda
dahi, oyuncularıma top oyunda 
değilken bile topa sırtlarını 
dönmemeleri gerektiğini söylüyo-
ruz. Bugün, yediğimiz golde 
maalesef böyle bir konsantrasyon
eksikliği yaşadık. Bu konsantras-
yon eksikliğinin iklim şartlarından
da kaynaklandığını belirtebilirim.
Oyuncularımız, hâlâ Hindistan’ın
iklimin adapte olmaya çalışıyor.
Ancak, oyuncularıma güvenim
sonsuz. İleriki maçlarda bu eksik-
liklerimizi gidermiş olacağız” 
diyordu. 

Fırtınaya tutulduk

U17 Millî Takımımızın ikinci rakibi
Mali’ydi ve son Dünya Kupası’nda
Nijerya ile final oynayıp kaybeden
Afrika temsilcisi ilk maçında Para-
guay’a yenildiği için tıpkı bizim gibi
bu maça kazanmak parolasıyla 
çıkıyordu. Navi Mumbai şehrindeki
Dr. DY Patil Stadyumu’nda oynanan

karşılaşmada Millî Takımımızın 
kalesini Berke Özer koruyor, sağ
bekte bu defa İsmail Çokçalış forma
giyerken, savunmanın göbeğinde
Ozan Kabak-Şahan Akyüz ikilisi
görevlerine devam ediyor, sol bekte
ise ilk maçta oyuna sonradan giren
Berk Çetin oynuyordu. Teknik 
direktör Mehmet Hacıoğlu, orta 
sahada Kerem Atakan Kesgin’in
partneri olarak Sefa Akgün’ün 
yerine Umut Güneş’e şans tanımış,
sol kanatta ise Recep Gül’ün yerine
Yunus Akgün’e görev vermişti. Sağ
kanatta Ahmet Kutucu, forvet ar-
kasında Atalay Babacan ve santrfor
olarak da Malik Karaahmet ilk on
birdeki yerlerini koruyordu. 
Sağanak yağış altında oynanan
maçta Mali fiziksel üstünlüğüne
teknik kapasitesini de ekleyerek 
oldukça üstün bir futbol sergiliyor
ve ilk yarıyı da 38’inci dakikada
Djemoussa Traore’nin attığı golle 
1-0 önde tamamlıyordu. Mehmet
Hacıoğlu, 43’te Ahmet Kutucu’nun
yerine Sefa Akgün’ü oyuna alarak

orta sahadaki direnci arttırmaya
çalışmış, ikinci yarıya ise Atalay Ba-
bacan’ın yerine Recep Gül’le başla-
mıştı. Ancak Mali’nin hızı kesilmek
bilmiyor, Afrika temsilcisi 68’de
Lassana N’Diaye, 86’da ise Fode Ko-
nate ile iki gol daha bulup sahadan
3-0’lık galibiyetle ayrılıyordu.
Grupta oynanan günün diğer 
karşılaşmasında ise Paraguay, Yeni
Zelanda’yı 4-2 mağlup etmişti. Pa-
raguay’ın gollerini 2. dakikada Alan
Rodriguez, 75 ve 78. dakikalarda
Anibal Vega ile 90+1. dakikada 
Blas Armoa kaydederken, Yeni 
Zelanda’nın golleri ise 20 ve 34. 
dakikalarda Paraguaylı Alexis 
Duarte’nin kendi ağlarını havalan-
dırması sonucu gelmişti. 
İkinci maçların sonunda 6 puana
ulaşan Paraguay gruptan çıkmayı
garantilemiş, son maçını 1 puanlı
Yeni Zelanda ile oynayacak 3 puanlı
Mali de ikinci sıra için avantaj elde
etmişti. 1 puanda kalan Millî Takı-
mımız için ise şans hâlâ sürmek-
teydi. İşini garantilemiş Paraguay’ın94 95



mağlup edilmesi halinde, Mali son
maçını kazansa bile en iyi üçüncü-
ler arasından son 16’ya kalabilmek
mümkündü.  
Teknik direktörümüz Mehmet Ha-
cıoğlu da Mali karşısındaki oyunu
değerlendirirken “Turnuvadan önce
en çok çekindiğimiz şey, rakipleri-
mizle olan fiziksel güç farklılığıydı.
Korktuğumuz da başımıza geldi 
diyebilirim. Bugün, sahada fiziksel
anlamda çok zayıf kaldık. Bizim ta-
kımımızın en önemli özelliği teknik
kapasitesi. Ancak fiziksel olarak 
rakipten çok geri kalırsak, bu özelli-
ğimizi de maç içinde kaybedebiliyo-
ruz. Bugün de bu durum gerçekleş-
ti. Mali, top ayağımızdayken bize
sürekli baskı yaptı. Teknik direktör
olarak, oyuncularıma her zaman
pozitif futbol oynatmayı aşılayan
biriyim. Bugün de baskı yediğimiz
anlarda geriye yaslanıp, kontratak-
larla atağa çıkmak yerine, topu 
ayağımızda tutup pas yapmayı 
tercih ettik. Ancak oyunun yönünü
değiştirme konusunda sıkıntılar
yaşadık, bu da kötü oyuna sebebi-
yet veren nedenlerden biriydi. 
Son maçımızda Paraguay ile 
oynayacağız. Eksikliklerimizi 
gidermemiz için süremiz az, ancak
Paraguay’ı yenip en azından en iyi
üçüncüler arasına girerek kupada
yolumuza devam etmek istiyoruz”
sözleriyle oyuncularına bu hedefi
gösteriyordu. 

Yolun son Paraguay

Ancak Paraguay maçı da hiç bekle-
diğimiz ve istediğimiz gibi geçme-
yecek, rakibimiz 3-1’lik galibiyetle
üçte üç yapıp grup birincisi olurken,
bize tek puanla evimize dönmek
düşecekti. Türkiye-Paraguay maçı
da ilk iki müsabaka gibi Navi Mum-
bai’deki Dr. DY Patil Stadyumu’nda
oynandı. Teknik direktör Mehmet
Hacıoğlu iki değişiklikle ilk maçın
kadrosuna dönüş yapmıştı. Kaleyi
Berke Özer koruyor, savunmada
Ramazan Emirhan Civelek, Ozan

Muhammed Kabak ve Bekir Melih
Gökçimen’in arasında Şahan Ak-
yüz’ün yerine Abdussamed Kar-
nuçu oynuyor, orta sahayı Sefa
Akgün ve Kerem Atakan Kesgin
kontrol ederken, sağ kanatta
Ahmet Kutucu’nun yerine Yunus
Akgün forma giyiyor, Atalay Baba-
can, Recep Gül ve Malik Karaahmet
de takımdaki yerlerini koruyordu.
Oyuna çok etkili başlayan Paraguay
daha 36’ncı saniyede penaltı ka-
zandı. Blas Armoa’nın Abdussamed
Karnuçu tarafından ceza sahasında
düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı
Anibal Vefa kullanıyor, ancak kale-
cimiz Berke Özer, soluna gelen topa
harika uzanarak Paraguay’ın maça
1-0 galip başlamışını önlüyordu.
Lâkin rakip pek durdurulacak gibi
de görünmüyordu. Fizik gücü ol-
dukça yüksek bir takım görünü-
mündeki Paraguay, hızlı hücum
çıkışlarıyla takımımızı zor durum-
lara düşürüyor ve 41’de Giovanni
Bogado, 43’te de Fernando Cardozo

ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0
önde tamamlıyordu. Paraguay, 61.
dakikada Antonio Galeano ile farkı
üçe çıkartacak, gençlerimizin 
çabası 90+3’te Kerem Atakan Kes-
gin’le şık bir gol getirecek ve maç 
3-1’lik yenilgimizle sona erecekti.
Grubun diğer maçında ise Mali, Yeni
Zelanda’yı 3-1 mağlup ediyor, bu
sonuçların ardından Millî Takımı-
mızla birlikte Yeni Zelanda da 
turnuvaya veda ediyordu. 
Maçın ardından konuşan teknik di-
rektörümüz Mehmet Hacıoğlu, “Ye-
nilmek her zaman kötü hissettirir.
Fizik gücü farklılıklarından ötürü
rakibimize boyun eğdik. Paraguay
hücuma son derece hızlı çıkan bir
ekip. Fizik gücü farklılığının yanı
sıra bugün bu özelliklerini de engel-
leyemeyince mağlup olduk. İlk golü
yemeden önce, bulduğumuz gol fır-
satları vardı. Ancak, rakibimize de
çok pozisyon verdik. Her şeye rağ-
men, oyuncularımı tebrik ediyo-
rum” ifadelerini kullanıyordu. 

24 takımın katılımıyla Hindistan’da
düzenlenen FIFA U17 Dünya Ku-
pası’nda İngiltere şampiyon oldu.
234 takımın 6 grupta mücadele ede-
rek başladığı turnuvada ilk iki sırayı
alan 12 takımın yanı sıra en iyi dört
üçüncü de son 16 turuna yüksele-
cekti. A Grubu’nda Gana, Kolombiya,
ABD, B Grubu’nda Paraguay, Mali, C
Grubu’nda İran, Almanya, D Gru-
bu’nda Brezilya, İspanya, Nijer, E
Grubu’nda Fransa, Japonya, Hondu-
ras, F Grubu’nda da İngiltere, Irak ve
Meksika son 16 turuna kalan takım-
lar oldu. Paraguay, İran, Brezilya,
Fransa ve İngiltere, grupta oynadık-
ları üçer maçı da kazanarak fire ver-
meden son 16’ya yükseldi. Son 16
turunda Almanya, Kolombiya’yı 4-0,
Brezilya, Honduras’ı 3-0, ABD, genç-

lerimizin bulunduğu gruptan ilk sı-
rada çıkan Paraguay’ı 5-0, Mali,
Irak’ı 5-1, Gana, Nijer’i 2-0, İspanya,
Fransa’yı, İran da Meksika’yı 2-1 ye-
nerek çeyrek finalist oldu. Turnuva-
nın sonunda şampiyonluk kupasını
kaldıracak İngiltere ise Japonya’ya
golsüz biten mücadelenin ardından
penaltılarla 5-3 üstünlük sağlaya-
rak son 8 takım arasına kalabildi.
İngilizler, güç gösterilerini çeyrek 
finalde ABD karşısında yaptı ve 
4-1 kazanarak yarı finale çıktı. Diğer
yarı finalistler ise Almanya’yı 2-1
yenen Brezilya, Gana’ya aynı skorla
üstünlük sağlayan Mali ve İran’ı 3-1
mağlup eden İspanya oldu. Yarı fi-
nalde Avrupalıların üstünlüğü vardı.
İngiltere Brezilya’yı, İspanya da
Mali’yi aynı skorla 3-1 yenerek 

finale isimlerini yazdırdı.
Finalist iki takım, Mayıs’ta Avrupa
Şampiyonası finalinde de karşı kar-
şıya gelmiş, 2-2 sona eren maçın ar-
dından penaltılarda 4-1 üstünlük
sağlayan İspanya şampiyonluğu
elde etmişti. Dünya şampiyonunu
belirleyecek final maçı ise 28
Ekim’de Kalküta’da oynandı. İspan-
yollar 10 ve 31’inci dakikalarda 
Sergio Gomez’in golleriyle 2-0 öne
geçse de bu seviyede skorların ne
kadar çabuk değişebileceğinin bir
örneği daha yaşandı ve tarihinde ilk
kez final oynayan İngiltere 44’te
Rhian Brewster, 58’de Gibbs White,
69 ve 88’de Philip Foden, 84’te de
Marc Guehi’nin golleriyle sahadan
5-2’lik üstünlükle ayrılarak şampi-
yon oldu. 
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Hindistan İngilizlerin!
FIFA U17 Dünya Kupası’nda şampiyonluğu, tarihinde ilk defa final oynayan İngiltere elde etti.

İngilizler, 2-0 geriye düştükleri finalde, Avrupa Şampiyonası finalinde penaltılarla 
kaybettikleri İspanya’yı taihi bir geri dönüşle 5-2 mağlup etti. 
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Musa Araz

Ayaklarım 

yerden kesilmiyor

Bursa kökenli bir ailenin üç evladından biri olarak İsviçre’de
doğdu. Futbol altyapısını Basel’de aldı ve U15’ten U21’e kadar

İsviçre Millî Takımlarının formasını giydi. Sezon başında geldiği
Atiker Konyaspor’da Süper Kupa zaferiyle başladığı sezonda

harika bir çıkış yakaladı. Süper Lig’de defansif orta sahadan bir
forvet arkası oyuncusuna dönüşürken, Atiker Konyaspor’un
tarihindeki ilk Avrupa Ligi galibiyetinde ilk golü atarak tarihe

geçti. “Nerden geldiğimi biliyorum ve bunu hiçbir zaman 
unutmuyorum” diyen genç oyuncunun en büyük hayali ise 

A Millî Takım formasını giyebilmek. 

Seyit Ali Gülcan

17 Ocak 1994 İsviçre Fribourg 
doğumlusun. Öncelikle 
öğrenmek istediğimiz nasıl 
bir çocukluk geçirdiğin?
Evet, Fribourg doğumluyum. 

Çocukluğum hep İsviçre’de 
geçti. 15 yaşına kadar hep 
Fribourg’daydık. Daha sonra 
Basel’e gittik. Sadece tatillerde
ailemle birlikte memleketimiz
olan Bursa’ya geliyorduk. Çevre-
mizde çok Türk vardı. Hedefim
bir gün mutlaka çok sevdiğim
futbolu Türkiye’de oynamaktı.
Bunu başardım. Çok mutluyum.

Ailen İsviçre’ye ne zaman göçtü?
Onları tanıyabilir miyiz? Annen,
baban, varsa kardeşlerin şu an
neler yapıyorlar? 
Babam fabrikada işçi olarak çalı-
şıyor. Annem İsviçre’de bir üni-
versitede temizlik görevlisi. İki
ablamdan biri bir eczanede diğeri
de bir firmada çalışıyor. 
Futbola olan ilgini ve yeteneğini
kim keşfetti ve yeşil sahalara ilk
adımı nasıl, nerede attın? 
5 yaşındaydım. Mahalle arkadaş-
larımla beraber hep futbol oy-
nardık. Mahallemizde bir çocuk

vardı. Haftanın 2-3 günü Fribo-
urg’da bir kulübün altyapısına 
gidiyordu. Bir gün “Nereye gidi-
yorsun?” diye sordum. O da fut-
bol oynamaya gittiğini söyledi.
Babası benim de gelip gelmeye-
ceğimi sordu. Ben de seve seve
kabul ettim ve çok sevdiğim 
futbola kulüp altyapısında 
başlamış oldum.
Basel’in altyapısında oynadığını
görüyoruz. Nasıl bir altyapı 
eğitimi aldın? 
Basel’e geldiğimde 15 yaşınday-
dım. Gerçek anlamda çok profes-



yonel bir kulüp. Oraya gittiğimde
sadece Fransızca konuşuyordum.
Almanca öğrenmeye başladım ve 
6 ay sonra çok iyi Almanca konuş-
maya başladım. Basel altyapısı için
okul ve eğitim çok önemliydi. 
Haftanın her günü eskiden futbol
oynamış kaliteli ve bilgili antrenör-
ler eşliğinde antrenmanlar yapıyor-
duk. Tesisler ve antrenman yapılan
sahalar başta olmak üzere futbolcu
olmanız için her türlü imkân vardı.
Bu da kendinizi geliştirme adına
önemli bir fırsattı.
Basel’de 7 yıl geçirdin. Sana neler

kattı ve sonrasında Le Mont’a
transferin nasıl gerçekleşti? 
18 yaşına kadar Basel’in U21 takı-
mındaydım. Daha sonra Murat
Yakın beni A takıma aldı. Gençtim
ve takım gerçekten kaliteli oyuncu-
lardan kurulu olduğu için çok az 
oynama fırsatım olmuştu. Kulüp
yönetimi genç oyuncuları tecrübe
kazanmaları adına kiralık olarak
başka kulüplere gönderebiliyor. 
Le Mont’a gittim. Orada her maçta
oynadım. Kendimi gösterdiğimi 
düşünüyorum. Bu benim adıma
gerçekten çok iyiydi.
Seninle birlikte futbola başlayan
birçok arkadaşın büyük ihtimalle
bugün futboldan koptu ama sen bu
noktaya gelmeyi başardın. Seni di-
ğerlerinden ayırıp bugün futbolcu
olmanı sağlayan faktörler nelerdi? 
Çocukluğumdan beri futbolcu
olmak benim için hayatımın en
önemli hedeflerinden biriydi. Bu dü-
şüncemi hiçbir zaman unutmadım.
Önce İsviçre’de, ardından da Türki-
ye’de oynamak ve sonrasında da
Avrupa’da forma giymek hedefimdi.
İlk iki hedefim gerçekleşti. İnşallah
üçüncü hedefime de göstereceğim
performansla önümüzdeki yıllarda
ulaşırım. 
Le Mont’un ardından Winterthur’a
transfer olduğunu ve 1 sezon bu-
rada kaldığını, ardından 1 sezon da
Lausanne Sports’ta forma giydiğini
görüyoruz. İsviçre’de bu kadar çok
takım değiştirmenin sebebi neydi? 
Bu durum orada normal karşılanan

bir durum. Çünkü genç oyuncuların
kendilerini geliştirmeleri ve tecrübe
kazanmaları için oynamaları ve
maç sayılarını arttırmaları gerekir.
Ben de böyle yaptım. Gittiğim 
takımlarda oynadığım maç sayıları
fazla oldu. Bu da benim hem 
İsviçre’nin değişik yaş grupların-
daki millî takımlarına gitmeme 

hem de tecrübe kazanmama büyük
fayda sağladı.
Avrupa’da büyüyen her Türk 

çocuğu bir gün millî takımı seçme
ayrımına geliyor. Sen İsviçre U21
Millî Takımı’nda da forma giydin.
Bu konudaki tercihlerin neler ve bu
tercihleri hangi kriterlere bakarak
belirliyorsun?
İsviçre’de U15’ten U21’e kadar tüm
yaş gruplarında millî takımlarda
oynadım. Bu her futbolcunun haya-
lidir. Orada millî takımlarda herkesi
tanıyordum. Altyapı eğitimi daha
sağlam temeller üzerinden yapıldığı
ve davranışlar kendinizi çok iyi bir
birey olarak hissettirdiği için İs-
viçre’de millî takımlarda oynamak
güzeldi. Ama yurt dışında yaşayan
ve futbolla ilgilenen her Türk 
futbolcunun hedefi ve hayalidir 
A Millî Takım formasını giymek.
A millî forma hakkındaki düşünce-
lerin neler? Türkiye’den bir teklif

““

““

““

““““
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Çocukluğum hep İsviçre’de
geçti. Sadece tatillerde ailemle
birlikte memleketimiz olan
Bursa’ya geliyorduk. 
Çevremizde çok Türk vardı.
Hedefim bir gün mutlaka çok
sevdiğim futbolu Türkiye’de
oynamaktı. Bunu başardım.
Çok mutluyum.

Basel’e gittiğimde sadece
Fransızca konuşuyordum. 
6 ay sonra çok iyi Almanca
konuşmaya başladım. 
Haftanın her günü eskiden
futbol oynamış kaliteli ve 
bilgili antrenörler eşliğinde
antrenmanlar yapıyorduk.
Tesisler ve yapılan sahalar
başta olmak üzere futbolcu
olmanız için her türlü imkân
vardı. 

İsviçre’de U15’ten U21’e kadar
tüm yaş gruplarında millî
takımlarda oynadım. Altyapı
eğitimi daha sağlam temeller
üzerinden yapıldığı ve
davranışlar kendinizi çok iyi
bir birey olarak hissettirdiği
için İsviçre’de millî takımlarda
oynamak güzeldi. Ama her
Türk futbolcunun hedefi ve
hayalidir A Millî Takım
formasını giymek.

İsviçre’de ligler başlamıştı 
ve biz 4. hafta maçlarını
oynuyorduk. FC Zürih maçı
öncesinde Konyaspor’dan bir
transfer teklifi gelmişti Bülent
Akın aracılığıyla… Her şey bir
anda çok hızlı gelişti. Beş-altı
gün içerisinde görüşmeler
sonuçlandı ve takımın 
Avusturya kampına katıldım.

Hayalinizi süsleyen
Avrupa arenasında 
oynamak, 1-2 sene
öncesinde 2. Lig’de 
mücadele ederken
Avrupa maçlarında 
sahaya çıkmak… 
Çok güzel duygular.
Bununla birlikte kulüp
tarihinin ilk Avrupa
galibiyetinin bizim
dönemimizde alınması,
benim o maçta gol
atmam unutulmayacak
hatıralar.

“



aldığında nasıl bir karar vereceksin?
Az önce de söylediğim gibi yurt 
dışında olan her Türk oyuncunun 
hedefidir bir gün A Millî Takım 
formasını giymek. Bu inanılmaz
güzel bir duygu ve gurur verici bir
durum. Ben de inşallah bir gün 
ay-yıldızlı formayı giymek ve 
Türkiye için, ülkem için mücadele
etmek istiyorum. 
İsviçre’deki kariyerine baktığımız
zaman her takımda 20 maçın üze-
rinde forma giymişsin ve istikrarlı
bir oyuncusun. Bu durumdan yola
çıkarak kendi futbolunu hangi 
seviyede görüyorsun? Beğendiğin
ve eksik bulduğun yönlerin neler?
İsviçre’de daha defansif bir oyun
oynuyordum. Buraya geldiğimde
daha çok ileriye dönük oynamaya
başladım ve goller attım. Açıkçası
bu durum daha çok hoşuma gitti.
Geliştirmem gereken yönlerimin ol-
duğunu biliyorum. İsviçre’de her ta-
kımda 20 maçın üzerinde oynadım.
Tecrübe kazanmak için bu şart. Oy-
nadığım takımlarda daha çok takım
başarısı için belirlenen bir sistem
dahilinde mücadele ediyordum. 
Buraya geldiğimde daha çok topla
oynayabilmeye başladım. Goller 
atıyorum, pozisyonlar hazırlıyorum.
Bu da benim hoşuma gidiyor.
İsviçre’de yoluna devam ederken
karşına Atiker Konyaspor çıktı.
Konyaspor’a gelmeden önce Türki-
ye’de forma giyme ihtimalini nasıl
değerlendiriyordun? Ligimizi takip
ediyor muydun? 
Tabiî ki de kendime çizdiğim hedef-
lerden biri bir gün gelip ülkemde
oynamaktı. Konyaspor ile bana bu
fırsat geldi. İsviçre’de çevremizde
Türkler çoktu. Televizyon yayınla-
rından dolayı çok fazla maç izleme
imkânımız yoktu. Sadece derbi
maçları izleyebiliyorduk. Ama Türk
futbolunun yapılan transferlerden
dolayı bir yükseliş içerisinde 
olduğunun herkes gibi ben de 
farkındaydım.
Atiker Konyaspor ile yolun nasıl
kesişti? Transfer hikâyeni 
öğrenebilir miyiz? 

İsviçre’de ligler başlamıştı ve biz 
4. hafta maçlarını oynuyorduk. 
FC Zürih maçı öncesinde Konya-
spor’dan bir transfer teklifi gelmişti
Bülent Akın aracılığıyla… Her şey 
bir anda çok hızlı gelişti. Beş-altı
gün içerisinde görüşmeler 
sonuçlandı ve takımın Avusturya
kampına katıldım.
Atiker Konyaspor’a gelişinle 
birlikte Beşiktaş karşısında Süper
Kupa şampiyonluğu yaşadın. Genç
yaşta böylesine önemli bir kupayı
kaldırmak nasıl bir duygu? 
Evet, haklısınız. Geldikten çok kısa
bir süre sonra herkesin gözünün
üzerinizde olduğu bir kupa maçına
çıktık. Her futbolcunun hayali 
şampiyon olarak kupa kaldırmak-
tır. Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir
mücadele oldu. 2-1 kazanıp şampi-
yon olmuştuk. Kaç futbolcuya böyle
güzel şeyler nasip olur ki? Ben bu
güzel duyguyu çok kısa bir sürede
yaşamıştım. Tarif edilmesi imkân-
sız ve hayatım boyunca unutama-

yacağım güzel bir duyguydu.
UEFA Avrupa Ligi’nde üç maçta
forma giydin. Uluslararası arenada
boy gösterme tecrübesini bize nasıl
anlatırsın? 
Çok önemli bir tecrübe. Çocukluğu-
nuzda izlediğinizde ve müziklerini
dinlediğinizde hayalinizi süsleyen
Avrupa arenasında oynamak, 1-2
sene öncesinde 2. Lig’de mücadele
ederken Avrupa maçlarında sahaya
çıkmak… Çok güzel duygular. 
Bununla birlikte kulüp tarihinin ilk
Avrupa galibiyetinin bizim dönemi-
mizde alınması, benim o maçta gol
atmam, taraftarımızın önüne ilk kez
çıkmamız ve onların bize verdiği
muhteşem destek hiç unutulmaya-
cak hatıralar.
Atiker Konyaspor’da artık düzenli
olarak forma giyiyorsun. Röportaj
yaptığımız bugüne kadar üç gole
imza attın. İstikrarlı çıkışını nasıl
değerlendiriyorsun? 
Benim için gerçek anlamda önemli
olan, takımın başarısı. Takım başa-

rılı olduğunda siz de başarılısınız
demektir. Geldiğim zaman açıkçası
bu kadar istikrarlı bir performans
göstereceğimi ve sürekli oynayaca-
ğımı düşünmüyordum. Her maç 
oynamak bir futbolcu için gerçek
anlamda pozitif bir durum. Oyna-
mayı hak ettiğimi düşünüyorum.
Nerden geldiğimi biliyorum ve bunu
hiçbir zaman unutmuyorum. 
Ayaklarım yerden kesilmiyor. 
Daha sağlam yere basıyorum.
Süper Lig’de ve dünyada kendi
mevkiinde beğendiğin oyuncular
kimler?
Küçüklüğümden beri takip ettiğim
ve bana göre mevkiimin en iyi Türk
oyuncusu Emre Belözoğlu. Bize
karşı da İstanbul’daki lig maçında
gerçekten çok iyi oynadı. Çok iyi bir
profesyonel ve çok iyi bir rol model.
Dünyada ise herkes Ronaldo ve
Messi diyebilir ama ben tercihimi
kendi mevkiimden ve Luka Mod-
ric’den yana kullanıyorum. 
Süper Lig’de oynanan futbolu 
Avrupa’nın büyük ligleriyle 
kıyaslarsak nerede olduğumuzu
söyleyebiliriz? 
Süper Lig’de oynanan futbol kesin-
likle Avrupa’nın diğer liglerinden
aşağı kalmaz. Üst düzeyde bir futbol
oynanıyor. Taraftarın ilgisi birçok
ülkeye göre çok yüksek. Taraftarlar
takımlarına gönülden bağlılar. 
Futbol burada hayatın bile önüne

geçebilecek düzeyde çok seviliyor.
Türkiye’de bazen saha içerisinde
taktikten çok sertlikler oluyor.
Ancak aşırıya gitmediği sürece
bunu kötü bir durum olarak 
görmüyorum. 
Kulübünle 2022’ye kadar sözleş-
men var ve futbol kariyerinin daha
çok başındasın. Gelecekte kendine
nasıl bir kariyer planlıyorsun? 
5 yıllık sözleşme sürem içerisinde
Konyaspor için elimden gelenin en
iyisini yapmak tabiî ki öncelikli 
düşüncem. Daha sonra Avrupa’da
oynamak herkes gibi benim de 
hedefim. Bununla birlikte Türkiye
için ay-yıldızlı formayı giymek 
istiyorum. İnşallah oynadığım süre
içerisinde bu hedeflerimin hepsine
ulaşırım. 
Yıllarca Avrupa’da yaşamış bir
Türk olarak, Türkiye’deki hayata
uyum sağladın mı? Konya’da 
nasıl bir hayatın var? 
Neler yapıyorsun? 
Zorluk çekmedim. Çünkü İsviç-
re’de bulunduğum çevrelerde
Türkler çok fazlaydı. Burada 
olmaktan dolayı gerçekten çok
mutluyum. Uzun zamandır birlikte
olduğum kız arkadaşımla birlikte
Konya’ya geldim. Kendisi burada
Türkçe öğreniyor. Yeni aldığımız bir
köpeğimiz var. Fırsat buldukça 
gezmeyi ve yeni yerler keşfetmeyi
seviyoruz. Birlikte yemek yapıyo-
ruz. Doğru bir tercih yaptığım ve
Konya’ya geldiğim için mutluyum.
Hobilerin neler? 
Yemek yapmayı, Play-Station 
oynamayı seviyorum. Tenis, masa
tenisi, kısacası içerisinde topun 
olduğu her sporu yapmayı ve 
izlemeyi seviyorum. 
Bizim unuttuğumuz senin eklemek
istediğin bir şey var mı?
Dışarıda gezdiğim zaman gösterilen
ilgiden dolayı Konya’da Konya-
spor’un ve futbolun çok sevildiğini
iyi biliyorum. Alınan 5 maçlık ceza-
dan dolayı lig maçlarında seyirci-
mizden mahrumuz. Ancak en kısa
sürede onların desteğini yanımızda
yeniden göreceğimiz günlere kavu-

şacağımızı biliyoruz. Taraftarlarımız
için kazanmak ve başarılı olmak is-
tiyoruz. Ligdeki kötü gidişimize son
verip hem lig hem Avrupa Ligi hem
de Türkiye Kupası’nda iyi sonuçlar
alacağımıza inanıyoruz. Taraftarla-
rımızın ve camiamızın da bu ko-
nuda bize güvenmesini istiyoruz. 

Bana göre mevkiimin
en iyi Türk oyuncusu
Emre Belözoğlu. Bize
karşı da İstanbul’daki
lig maçında gerçekten
çok iyi oynadı. Çok iyi
bir profesyonel ve çok
iyi bir rol model.
Dünyada ise herkes
Ronaldo ve Messi
diyebilir ama ben 
tercihimi kendi
mevkiimden ve 
Luka Modric’den yana
kullanıyorum. 

“
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Barcelona’nın evi Camp Nou 60 yaşında. Nasıl ki Barça 
kendini ‘Bir kulüpten daha fazlası’ olarak nitelendiriyorsa,

Katalan ekibinin mabedi de orada oynanan efsanevi maçlar,
sahaya çıkan dünya yıldızları ve tabiî ülkedeki siyasi 

tartışmalardaki rolüyle ‘Bir stadyumdan daha fazlası.’

Camp Nou 60 yaşında

104

İbrahim Koçyiğit

Bir stadyumdan daha fazlası 
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Efsanevî bir kulüp olmak için
birçok şeye ihtiyaç var… Hiçbir
zaman takımı desteklemekten
vazgeçmeyen sadık taraftarlar,
altyapıdan takımın renklerine
gönülden bağlı yetişen genç
futbolcular ile sonradan trans-
fer olmalarına rağmen altyapı-
dan yetişmiş gibi kulübü
sahiplenen yıldızlar, takımın
başarısı uğruna gecelerini gün-
düzlerine katıp saçlarını ağar-
tan teknik direktörler, her ne
kadar Finansal Fair Play ile bu
durum biraz değişse de gerek-
tiğinde kişisel servetlerini
kulüp için fedâ etmekten çe-
kinmeyen başkanlar, güzel bir
oyunla ve istikrarlı bir şekilde
müzeye katılan kupalar ve tabiî
ki sahaya çıkan rakip futbolcu-
ların ayaklarını titretecek bir
atmosferin yaşatılabileceği bir
stadyum... Tarih boyunca çok
az kulüp sadece bir bölümünü

sayabildiğimiz bu faktörlerin
tümüne aynı anda sahip ola-
bildi. Kuşkusuz, Barcelona bu
kulüplerin en önemlilerinden
biri ve yine kuşkusuz, Camp
Nou onların efsaneleşmesinde
en büyük paya sahip faktörler-
den...
Bu efsanevi stadyum, 24 Eylül
2017’de 60’ıncı yaş gününü
kutladı. Barcelona, maçlarını
Camp Nou’da oynadığı bu son
60 yılda 18 La Liga, 16 Kral 
Kupası, 5 de Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğu tattı. Sadece
Barça formasıyla değil başka
kulüp ve millî takım formala-
rıyla da sayısız dünya yıldızı
Camp Nou’nun çimlerine ayak
bastı. Dünya Kupası, Olimpiyat
ve Şampiyonlar Ligi’nde 
unutulmayacak maçlar burada
oynandı. Ve tabiî stadyum, 
İspanya’nın bol tartışmalı siyasi
ortamında politik bir figür ola-

rak da yerini almayı sürdürü-
yor. Dilerseniz, Camp Nou’yu
efsanevi yapan tüm bu faktör-
lere bakalım...

60 binlik kapasite 
yetmeyince...

1899 yılında kurulan Barcelona,
1922’ye kadar maçlarını farklı
stadyumlarda oynadıktan
sonra, o sene açılan yeni evi
Camp de Les Corts’a taşındı.
1925’te Barcelona’lı taraftarla-
rın İspanya Millî Marşını ıslıkla-
ması yüzünden verilen 6 aylık
saha kapatma cezası,  Katalan
kimliğinin önemli bir sembolü
haline gelen kulübün mabedi-
nin siyasi tartışmalardan asla
azade olamayacağının ilk örne-
ğiydi. Kuruluşundan bu yana
en kritik dönemlerde kulübün
ayakta kalmasını sağlayan ef-
sanevi başkan Joan Gamper bu

olayın ardından sürgüne gönde-
rildi. Buna yaşadığı maddi sıkıntı-
lar da eklenince 1930’da intihar
eden Gamper’in ölümü, kulüp için
de bir gerileme döneminin baş-
langıcı oldu. Evet, belki kulüp hâlâ
hemen her sene Katalonya şam-
piyonu oluyordu ama 1929’da 
alınan La Liga şampiyonluğu bir
türlü tekrarlanamıyor, iç savaşa
sürüklenen ülkenin siyasi atmos-
feriyle meşgul olan Katalanların
yolları da 20 bin kapasiteli Camp
de Les Corts’a bir türlü düşmü-
yordu. Dahası, 1938’deki İtalyan
bombardımanı Barselona’da 
3 binden fazla kişinin ölümüne
neden olmuş ve kulübün üye 
sayısı 4 binin altına inmişti. 
Barcelona’nın yeniden ayağa 
kalkışının, Katalan dili, bayrağı ve
bölgesel milliyetçiliğin tüm sem-
bollerinin yasaklanmasıyla müm-
kün olduğu iddia edilebilir. Keza
bu yasaklarla birlikte, sadece 
Katalanlar değil, faşist Franco 
yönetiminin karşısında duran öz-
gürlükçü İspanyollar da Barça’nın
yanında saf tutmaya başladı.
1943’te bugünün Kral Kupası olan
General Kupası yarı finalindeki
Barcelona-Real Madrid eşleşmesi,
Franco’nun Real’e açık desteği
nedeniyle, herkesin gözünde
Franco karşıtları ile yanlılarının
eşleşmesi haline geldi. Camp de
Les Corts’ta 3-0 kazanan Barce-
lona, Madrid’de 11-1 yenilmişti

belki ama arkasındaki destek
azımsanmayacak bir biçimde 
artmıştı. Bu da kulübün sportif
olarak da ayağa kalkmasını, 1945,
1948, 1949, 1952 ve 1953’te La
Liga’yı kazanmasını sağladı.
1950’de efsanevi Ladislau Ku-
bala’nın da transferiyle seyirci 
ilgisi muazzam biçimde artınca,
Barcelona taraftarları, kapasitesi
kademeli olarak 60 bine yükselti-
len Camp de Les Corts’a sığma-

maya başlamıştı. Artık yeni bir
stadyum inşa etme vakti gelmişti.
Üç yıl süren inşaatın ardından, 
93 bin 53 seyirci kapasiteli Camp
Nou’nun açılışı 24 Eylül 1957’de,
Barcelona ile Polonya’nın Varşova
takımı arasında oynanan dostluk
maçıyla yapıldı. Eulogio Martinez
11’inci dakikada stadyumda atılan
ilk golün sahibi oldu ve Barcelona
karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. 

O maçtan bugüne dek Camp Nou
hafızalardan çıkmayacak birçok
maça, futbol tarihinin en büyük
oyuncularına ve tabiî ki selefin-
den miras aldığı siyasi tartışma-
lara sahne oldu.

Unutulmaz maçlar

Camp Nou’da oynanan ilk Avrupa
kupası finali, Rangers’ın Dinamo
Moskova’yı 3-2 yendiği Avrupa
Kupa Galipleri Kupası finaliydi.
1982 Dünya Kupası ev sahipliğinin
İspanya’ya verilmesinin ardından,
Camp Nou’nun kapasitesi 115 bine
yükseltildi. Belçika’nın Arjantin’i
tek golle yendiği açılış maçı ve
İtalya’nın Polonya’yı iki golle geç-
tiği yarı final dâhil olmak üzere
beş müsabakaya ev sahipliği
yapan Camp Nou, bu istatistikte
ülkenin diğer tüm statlarını geride
bıraktı. 
1989’da Milan’ın Steaua Bükreş’i
4-0 yendiği Şampiyon Kulüpler
Kupası Finali ve 1992 Yaz Olimpi-
yat Oyunları’nda İspanya’nın 
Polonya’yı son dakika golüyle 
3-2 yenerek altın madalyaya
ulaştığı karşılaşma da Camp
Nou’da oynanan en üst seviye
maçlar arasında yer alıyor. 
Ama geriye dönüp baktığımızda
özellikle iki karşılaşma, sadece
parçası oldukları turnuvanın 
seviyesiyle değil, sahada 
yaşananlarla da öne çıkıyor.

Camp Nou’da ilk golü atan 
Eulogio Martinez

Camp Nou’nun açılış töreninden görüntüler
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İlk maç hafızalarımızda çok taze.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geçen
sezon Barcelona son 16 turu ilk
maçında Fransa’da Paris Saint-
Germain’e 4-0 yenilmiş ve kâğıt
üzerinde tüm çeyrek final umut-
larını yitirmişti. Ne var ki 8 Mart
2017’de Camp Nou’da oynanan 

rövanş, futbol tarihinin en büyük
mucizesine sahne oldu. 3’üncü
dakikada Suarez, 40’ta Kurzawa
(kk) ve 50’de Messi ile 3-0’ı bulan
Barcelona, artık maçı uzatmalara
götürmek için yüklenirken 62’de
Cavani’nin golüyle büyük şok ya-
şadı. Maçın uzamayacağı kesindi

ve Barça, eğer çeyrek final gör-
mek istiyorsa, kalan yarım saatte
yemeden üç gol daha atmalıydı.
Ama dakikalar 88’i gösterdiğinde
skorboardda hâlâ 3-1 yazıyordu.
Ne olduysa bu dakikadan itibaren
oldu ve Neymar 88 ve 90+1’de
skoru 5-1’e getirdi. Camp Nou’nun
tribünlerinin ve dünyanın dört bir
köşesindeki nice kafe ve oturma
odasının altını üstüne getiren
golse 90+5’te Sergi Roberto’dan
geldi. Barcelona, futbol tarihinde
bu seviyede görülmemiş bir geri
dönüşe imza atmış ve adını çey-
rek finale yazdırmayı başarmıştı.
Bu mucizevi geri dönüş, özellikle
Manchester United taraftarlarının
zihnindeki harika bir anının can-
lanmasını da sağladı. 1999’da yine
Camp Nou’da oynanan UEFA
Şampiyonlar Ligi Finali de des-
tansı bir sona sahne olmuştu.
90+1’inci dakikaya 1-0 geride
giren Manchester United bu daki-
kada David Beckham’ın korneri-
nin ardından Ryan Giggs’in zayıf
vuruşunu tamamlayan Teddy
Sheringham ile skora denge ge-
tirdi. Santradan 30 saniye sonra
ManU aynı kanattan bir köşe 
vuruşu daha kazandı. Yine Beck-

ham’ın kullandığı kornerde top bu
kez önce Sheringham’ın kafasıyla,
ardından Ole Gunnar Solskjaer’in
ayaklarıyla buluştu ve Bayern
Münih filelerine gitti. Bu destansı
zafer de 8 Mart 2017 akşamına
kadar UEFA Şampiyonlar Li-
gi’ndeki en nefes kesici geri dönüş
olarak tarihteki yerini aldı.
Manchester United taraftarları
için durum tabiî ki farklı ama PSG
zaferi, Barcelona taraftarlarının
Camp Nou’da elde ettikleri tek
geri dönüş değil. 2013’te Milan
karşısında Şampiyonlar Ligi’nde
(bugünkü formatıyla) iki farklı
yenilginin ardından tur atlayan ilk
takım olmalarını sağlayan 4-0’lık
galibiyet de, 2000’de Chelsea kar-
şısında 3-1 ile maçı uzatıp 120 
dakikayı 5-1 kazandıkları maç da,
1994’te Kupa 1’in ilk turunda 
Dinamo Kiev’i 3-1’lik yenilginin
rövanşında 4-1 devirdikleri karşı-
laşma da, 1986’da Kupa 1 yarı 
finalinde Göteborg’a, 1979 Kupa
Galipleri Kupası ikinci turunda ise
Anderlecht’e karşı 3-0’lık mağlu-
biyetlerin rövanşlarında penaltı-
larla turu geçtikleri mücadeleler
de Camp Nou’da oynandı.

El Clasico zaferleri 

Barcelona taraftarları için yuka-
rıda andığımız geri dönüşlerin her

biri çok kıymetli kuşkusuz. Ama
El Clasico zaferlerinin yeri her
zaman ayrıdır. Bugüne dek iki
takım arasında oynanan toplam
269 maçta Barça’nın 111-99’luk
üstünlüğü var. Sadece resmi
maçlara baktığımızda ise 235 kar-
şılaşmanın 95’i Real Madrid, 91’i
ise Barça üstünlüğüyle bitmiş.
Camp Nou öncesini bir kenara 
bırakırsak, iki ekip arasında 
oynanan maçlarda alınan en
farklı skor 5-0. Barcelona bunu
ikisi Camp Nou’da birini de dep-
lasmanda olmak üzere üç kez 
başardı. Bu zaferlerden ilki 1994
yılında La Liga’da gelmiş ve Ro-
mario’nun hat-trick yaptığı maçta
Koeman ve Ivan da birer gol at-
mıştı. Real Madrid bu hezimetin

acısını bir sene sonra evinde aynı
skorla çıkarmayı bildi ancak iki
ekip arasındaki son 5-0’lık maç
hâlâ Barcelona’nın...
29 Kasım 2010’da La Liga’da oy-
nanan El Clasico öncesi Jose Mou-
rinho’nun Real Madrid’i tarihinin
en iyi lig başlangıcını yapmıştı ve
Camp Nou’ya çıkarken yenilgi-
sizdi. Ama bu unvanı çok acı bir
şekilde kaybettiler. Maçın henüz
10’uncu dakikasında ekürisi Ini-
esta’nın harika ara pasıyla savun-
manın arkasına sarkan Xavi,
Casillas’ı çaresiz bıraktı. Sekiz da-
kika sonra bu kez Pedro sahneye
çıktı ve skoru 2-0’a getirdi. İkinci
yarının başında sıra Messi-David
Villa ortaklığına gelmişti. Villa, 
Arjantinli yıldızın iki güzel pa-
sında da Casillas’ı mağlup etti.
Real Madridli oyuncuların sert
oyunuyla çileden çıkan taraftar-
ların yüreklerine su serpen son
sözü ise 90+1’de Jeffren söyledi 
ve Barcelona sahadan 5-0’lık 
destansı bir zaferle ayıldı.

Yeniden siyasetin 
merkezinde

Son dönemde Katalonya’da ba-
ğımsızlık taleplerinin daha gür
çıkmasıyla, Camp Nou da tekrar
güçlü bir siyasi arena haline geldi.
2015 yılında Barcelona ile Bask
Bölgesi temsilcisi Athletic Bilbao
arasında oynanan ve İspanya

PSG karşısında muhteşem bir geri
dönüşle kazanılan zaferin sevinci

Barcelona, Real Madrid karşısındaki üç adet 
5-0’lık skorun ikisini Camp Nou’da elde etti.

Camp Nou’da tarih yazan sadece Barcelona değil. Manchester United da 1999’da Bayern karşısında 
son anlarda bulduğu iki golle giden maçı geri çevirip Avrupa Şampiyonu olmuştu.
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Kralı VI. Felipe’nin de izlediği 
Kral Kupası finali öncesi çalınan
İspanya Millî Marşı, ıslıklar nede-
niyle zar zor duyuldu. Kulübün,
verilen 66 bin euro para cezasına
tepkisi, taraftarlarının arkasında
durmak oldu. Katalanların siyasi
arenadaki bağımsızlık talepleri-
nin dozu yükseldikçe, Camp
Nou’daki “In, inde, independencia”
tezahüratlarının sıklığı ve bağım-
sızlık yanlısı Katalanların sem-
bolü olan Estelada’nın (Yıldızlı
Bayrak) sayısı da artıyordu. 
Juventus ile oynanan Şampiyon-
lar Ligi Finali de bu tezahürat 
ve bayraklara sahne olmuştu. 
İspanya Futbol Federasyonu gibi
UEFA da devreye girdi ve kulübe
30 bin euro para cezası verdi. Baş-
kan Josep Maria Bartomeu’nun
cezaya yanıtı ise şöyleydi: “Bunlar
bizim kulüplerimizin değerleri.
Taraftarlarımıza ‘Kusura bakma-
yın, bayraklarınızı stada getire-
mezsiniz’ demeyeceğim. Bu, ifade
hürriyetidir ve futboldan öte bir
şeydir. Ayrıca stadımızda uzun
süredir bu bayraklar dalgalanıyor.
Niye şimdi ceza veriyorsunuz?”
Katalanların çoğunluğu bağımsız-
lık istiyor, Barcelona da taraftar-
larının arkasında durmakla
kalmıyor, aynı talebin sözcüsü ol-

mayı seçiyor. Gerek yöneticile-
riyle gerekse sık sık politik açık-
lamalar yapmaktan çekinmeyen
ve geçen ayki referandum döne-
minde İspanya Millî Takımı an-
trenmanında ıslıklanan Gerard
Pique gibi futbolcularıyla... 
Referandum, İspanya Hüküme-
ti’nin daha sonra özür dilemesine
neden olacak polis şiddeti eşli-
ğinde 1 Ekim’de düzenlendi. 
Kentteki olayların Camp Nou’ya
sıçramasından endişe eden 
La Liga yönetimi, o günkü Barce-
lona-Las Palmas maçının seyirci-
siz oynanmasına karar verdi.
Camp Nou’nun önü dâhil tüm
şehre yayılan olaylar yüzünden
referanduma katılım düşük kaldı.
Ama oy kullanmayı seçen ve 
polisleri aşıp bunu başarabilen
yüzde 40’lık kesimin yüzde 90’ı
bağımsızlığı seçti. 27 Ekim’de ise
Katalonya Özerk Yönetimi Parla-
mentosu tek taraflı  bağımsızlık
ilân etti. Camp Nou’yu dolduran
taraftarların da bu süreçte siya-
setten uzak kalmayı seçmeye-
cekleri kesin.

Stadyumun geleceği

Camp Nou’nun kapasitesi, 1999
yılında, UEFA’nın tüm tribünlerin

koltuklu olmasını şart koşmasıyla
bugünkü sayıya, yani 99 bin 354’e
düşürülmüştü. Stadyumun 50’inci
yaşını kutladığı günden itibaren
kapasitenin artırılması için birçok
proje geliştirildi ve nihayet son
proje için onay süreci tamamlandı.
Stadyumun sezon sonundan 
itibaren yenileme sürecine 
girmesi ve 2021’de 105 bin 
kapasiteye kavuşması planlanı-
yor. 600 milyon euro olarak 
öngörülen maliyetin üçte ikisi
krediyle, üçte biri ise isim 
sponsoru tarafından 
karşılanacak.
Avrupa’nın en büyük stadyumu
unvanını açıldığı günden bu yana
elinde tutan Camp Nou belki bu
sürecin ardından Kuzey Kore’deki
114 bin kapasiteli Rungrado 
1 Mayıs Stadyumu’nu geçip dün-
yanın en büyük futbol stadyumu
olamayacak, ama Maradona’dan
Cruyff’a, Ronaldinho’dan Messi’ye
dünyanın en büyük futbolcularını
Barcelona, daha birçoklarını ise
başka formalarla ağırlayan stat,
futbolun en görkemli mabetlerin-
den biri olmayı sürdürecek. Üste-
lik Camp Nou, köklerinde siyaset
yatan bir kulübün evi olduğu
müddetçe de “Bir stadyumdan
daha fazlası” olarak kalacak.

Camp Nou, 60 yıllık ömründe sadece futbol
maçlarına ev sahipliği yapmadı. 1982’de Papa II.
John Paul’ün burada düzenlediği ayine 121 bin kişi
katıldı. Michael Jackson, U2, Sting, Bruce Spring-
steen, Julio Iglesias ve Tracy Chapman gibi birçok
efsanevi müzisyen burada konser verdi. Üstelik
U2’nun 2009’daki konseri için tam 182 bin 55 bilet
satıldı! Efsanevi stat ayrıca, en fazla seyircinin
izlediği ulusal ragbi maçının da oynandığı yer. Zira
2015-16 takvimi 2015 Ragbi Dünya Kupası ne-
deniyle sarkınca, Fransa Ulusal Ragbi Ligi Final-
i’nin geleneksel ev sahibi Stade de France’ın EURO
2016 yüzünden bu maçı ağırlayamayacağı açık-
landı. Camp Nou’ya alınan ve 24 Haziran 2016’da
oynanan finalde tribünlerde tam 99 bin 124 seyirci
vardı ve bir yıl önce 84 bin 68 kişiyle Wembley’de
kırılan “Ulusal bir ragbi maçında en fazla seyirci”

rekoru da tarihe karıştı. Bir başka deyişle Fransı-
zlar, ezeli rakipleri İngilizlerin icat ettiği bir oyuna
dair böylesine önemli bir rekoru Camp Nou
sayesinde kırmış oldu!

Sadece futbol ağırlamadı 
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Bayern Münih altı buçuk yıl aradan sonra ilk defa sezon bitmeden bir teknik direktörün görevine son
verdi. Takımı geçen sezon şampiyon yapan Carlo Ancelotti’nin Bayern tarihinde hiç görülmemiş

biçimde daha Eylül bitmeden kovulması ve yerine sezon sonuna kadar Jupp Heynckes’in getirilmesi
birçok tartışmayı alevlendirdi.

Bayern Münih

112

İbrahim Koçyiğit

ayern Münih’te sezon bitmeden görevine son verilen
son isim, Nisan 2011’de gönderilen Louis van Gaal’di.
Bayern o sezon unvan koruma hedefiyle çıktığı ligde
üçüncülüğü bile kaçırmak üzereydi. Bu yüzden,
zaten şampiyonluk kaybedildiğinde sezon sonu gön-
derileceği açıklanmış olan Hollandalı teknik adamın
uçak biletinin iki ay erkene alınması kimse için
büyük bir sürpriz olmamıştı. Ardından Jupp Heync-
kes ve Pep Guardiola’nın gelişleri ve gidişleri de
planlı programlıydı. Tıpkı Carlo Ancelotti’nin gelişi
gibi. Ne var ki İtalyan teknik adamın 28 Eylül’de 
kovulması, sadece saha içi sonuçlarına bakılırsa bir
sürprizdi. Zaten Ancelotti’nin böyle garip bir zaman-
lamayla gönderilmesine anlam verebilmek için saha
içinden fazlasına bakmak gerekiyor.
Önce Carlo Ancelotti’nin göreve geldiği zamanki or-
tamı hatırlayalım. 2015’in sonlarına doğru Pep Guar-
diola, sezon sonunda görevden ayrılacağını yönetime
bildirdi. Katalan teknik adam üçüncü sezonunda
üçüncü Bundesliga şampiyonluğunu kutladıktan
sonra da takıma veda etti. Evet, belki Guardiola, Ba-
yern’i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmayı başara-
mamıştı fakat takımın futboluna seviye atlatmıştı.
Guardiola’nın Bayern’ini izlemek neredeyse Guardio-
la’nın Barcelona’sını izlemek gibiydi. Topu tutmayı
seven, bolca pas yapan, pas isteyen oyuncuların topa
sahip arkadaşlarından daha fazla koştuğu, taktik
olarak en üst seviyede ve estetik bir futboldu bu. Sırf
bu yeni futbol stili sayesinde, kibriyle nam salmış
Bayern Münih’i sempatik bulmaya başlayanlar
azımsanmayacak kadar çoktu. Sadece genç oyuncu-
lar değil, kadronun “ağabeyleri” de Guardiola ile 
çalışmaktan, ondan öğrenmekten memnundu.
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gibi saha içine dair
olanlar hariç, Guardiola dönemindeki eksiklere 
bakacak olursak, bunların hepsi Bayern Münih’in ve
Katalan teknik adamın karakterlerinin uyuşmadığı
noktalarla ilgiliydi. Uli Hoeness’in hapiste olduğu dö-

nemde kulüpte kararları veren Karl-Heinz Rumme-
nigge ile Pep Guardiola’nın araları profesyonel an-
lamda iyiydi ama bu, mükemmeliyetçi Guardiola’nın
bitmek bilmez talepleriyle, disiplinleriyle nam salmış
Almanları bile çileden çıkardığı haberlerinin yapıl-
masına engel de olmuyordu. Üstelik Guardiola, Bav-
yera’nın en popüler sivil toplum örgütü gibi hareket
eden Bayern’in, Oktoberfest’te ya da taraftar grubu
ziyaretlerinde boy göstermek gibi geleneksel faali-
yetlerinde yer almıyordu. Tamam, Guardiola’nın 
verdiklerinin yanında bu eksikler görmezden geline-
bilirdi ama hazır gideceğini açıklamışken, yerine ge-
lecek teknik adamı biraz daha “rahat” karakterliler
arasından seçmek belki de daha iyi olacaktı.
Öyle de oldu. Guardiola’nın sezon sonu takımdan ay-
rılacağını açıklamasından kısa bir süre sonra, yerine
geçecek isim belirlendi: Teknik direktörlük döne-
minde Milan ve Real Madrid ile toplam üç Şampiyon-
lar Ligi şampiyonluğu yaşayan, hem kadrolardaki
hem de yönetim kurullarındaki büyük egolarla nasıl
çalışılacağını bildiğini kanıtlayan ve Guardiola’ya 
kıyasla daha “rahat” bir karaktere sahip Carlo Ance-
lotti. Rummenigge de Ancelotti’nin sezon sonunda
göreve geleceğini açıklarken İtalyan teknik adamın
“sakin” yapıda olduğunun altını çiziyordu.

Eylül’de kovulan ilk Bayern hocası

Ancelotti-Bayern birlikteliği daha ilk resmi maçında
kupa getirdi. Borussia Dortmund’a karşı alınan 
2-0’lık galibiyetle Almanya Süper Kupası müzeye
dâhil edildi. İlk lig maçında ise Werder Bremen 
6-0’lık hezimete uğratıldı. 29 Nisan geldiğinde, Ba-
yern Münih, Bundesliga şampiyonluğunu ilân etmişti
bile. Ne var ki kupada yarı finalden, Şampiyonlar
Ligi’nde çeyrek finalden ötesini göremediler. 
Ancelotti yeni sezona da Almanya Süper Kupası’nı
Borussia Dortmund’un ellerinden kaparak başladı.

Ancelotti tarihe geçti! 
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Bundesliga’da altı hafta geride kaldı-
ğında dört galibiyet, bir beraberlik ve
bir yenilgi almışlardı. Ardından Şam-
piyonlar Ligi’nde deplasmanda Paris
Saint-Germain karşısında alınan 
3-0’lık yenilgi, hemen hemen kimse-
nin beklemediği bir sonuç doğurdu;
Ancelotti’nin görevine 28 Eylül’de son
verildi. 
“Kimsenin beklemediği” diyoruz, zira
Bayern Münih tarihinde hiçbir teknik
direktör daha Eylül ayında kovulma-
mıştı. “Hemen hemen” dememizinse
ilginç bir sebebi var. PSG maçı öncesi
düzenlenen basın toplantısında bir
gazeteci ile Carlo Ancelotti arasında
geçen diyalog. Almanya’da yaşayan
Nijeryalı gazeteci Oma Akatugba, maç
önü basın toplantısında sorusuna,
“Hoffenheim’a kaybettiniz ve
Wolfsburg’la berabere kaldınız” di-
yerek başlayınca Ancelotti araya
girip, “Evet ama Dortmund’u,
Mainz’ı, Anderlecht’i ve Schalke’yi
yendik, unutmayın” dedi. Akatugba
ise “Doğru. Ama ben bu maç öncesi
artan baskı ve eleştiriden söz edi-
yorum. Yarın PSG’ye yenilirseniz
işinizi kaybedeceğinizden korkuyor
musunuz?” diyerek devam etti. Bu
soruyu diğer gazeteciler gibi gülerek
karşılayan Ancelotti, “Bu çok sert bir
soru. Nerelisiniz?” diye sordu. Cevabı
öğrenince de, “Nijeryalıların beni kol-
lamasına sevindim. Evet, yarınki maç
önemli bir maç ama hayatî değil. Daha 
sezonun başındayız” yanıtını verdi. 
Hikâyenin sonunu ise hepimiz 
biliyoruz.
Dürüst olmak gerekirse, Ancelotti’nin
yerinde hangi teknik direktör olursa
olsun benzer bir yanıt verir ve PSG
maçının işini kaybetme açısından
“hayatî” olmadığını söylerdi. 
Belki başkası biraz daha az alaycı 
görünmeyi seçebilirdi, o kadar. Peki,
neden böyle oldu? Neden hemen
hemen kimsenin beklemediği bir
karar alındı?
Yorumcular ağırlıklı olarak bunu 
iki sebebe bağlıyor. Aralarında Al-
manya’da yaşayan ve Bayern Münih’i
çok yakından takip eden Fatih Demi-
reli’nin de bulunduğu birçok isme

göre, vergi kaçakçılığından 2014’te
hapse giren Uli Hoeness’in hapisten
çıktıktan sonra yeniden başkanlığa
gelmesi, kulübün son yıllarda geçir-
meye başladığı dönüşümü tersine çe-
virdi. Rummenigge ile yakın çalışarak
kulübün çehresini değiştiren Matt-
hias Sammer ve Michael Reschke’nin
ayrılmaları ve Rummenigge’nin de
daha geri plana çekilmesi, Bayern’in
yeniden artık 90’larda kalmış bir 
futbol aklıyla yönetilmeye başladığı
anlamına geliyordu. Bu futbol aklı da
dereyi geçerken ilk sıkıntıda at 
değiştirmeyi sorun olarak görmüyor.
Peki, ama Hoeness’i Ancelotti’nin
mevcut sorunları çözemeyeceğine
ikna eden neydi? İşte burada da İtal-

yan teknik adamla futbolcular ara-
sındaki problemler devreye giriyor.
Ancelotti yaşlı bir takıma geldi. Her ne
kadar kadroda gençler yer alsa da
kadronun iki büyük yıldızı Arjen 
Robben ve Franck Ribery 30’larını 
geçeli çok oldu. İkisi de her sezon üç
kulvarda da sonuna kadar gitmeye
alışmış bir takımın ağır maç tempo-
sunu kaldıramıyor ve yine ikisi de
buna rağmen oyundan alınmayı ya da
daha kötüsü ilk 11’de başlamamayı iç-
lerine sindiremiyor. Eh, “Bayern kibri”
olarak bildiğimiz o tavrın, takımın en
büyük iki yıldızına sirayet etmiş 
olması şaşırtıcı da değil hani. 

Heynckes tercihi 
ne ifade ediyor?

Şaşırtıcı olmayan fakat Bayern’in ge-
leceğine dair soru işaretleri uyandıran
diğer önemli nokta ise Hoeness’in ve
yönetimin, Ancelotti’nin değil ondan
şikâyetçi olan futbolcuların yanında
saf tutmuş olmaları. Bu önemli bir

nokta, zira Guardiola sadece Bayern
Münih’i değil, dolaylı olarak Bundes-
liga takımlarının çoğunu değiştirdi.
Bundesliga, genç ve cesur teknik
adamların keyifli futbol oynatarak
başarılı olduğu, kulüplerinin çapında
devrimler başlattıkları bir lig haline
geldi artık. Ancelotti’nin kovulmasın-
dan sonra takımın başına geçeceği
düşünülen iki isim de yani Julian 
Nagelsmann ve Thomas Tuchel de
Guardiola geleneğinden gelen teknik
adamlardı. Bir başka deyişle, futbol
aklı 90’lara ait yönetimlerle değil, 
teknik direktörüne kulüp gelenekle-
rine karşı çıkmaları pahasına bile olsa
sınırsız özgürlük veren yönetimlerle
verimli çalışabilecek isimler artık 
Avrupa arenasında söz sahibi.
Bu yüzden, Ancelotti’nin yerine gö-
reve gelecek ismin belirlenme süreci
yakından takip edildi. Hatta yönetim
Guardiola’yı Münih’e davet edip yeni
teknik direktörün kim olması gerek-

tiğiyle ilgili ondan görüş aldı. O gün-
lerde Guardiola’nın yönetime Tuchel’i
tavsiye edeceği konusunda bir fikir
birliği vardı. Öte yandan Dortmund’da
Tuchel ile sorunlar yaşayan Hum-
mels’in bu tavsiyeye karşı çıkacağı ve
muhtemelen takım arkadaşlarının da
onun yanında duracağı da iddia 
ediliyordu. Kapalı kapılar ardında
neler konuşulduğunu bilmiyoruz.
Ama bu konuşmalardan çıkan sonuç
belli. Bayern Münih teknik direktör
tercihini, sadece sezon sonuna kadar
olsa bile, tanıdık bir isimden, Jupp
Heynckes’ten yana kullandı. 2013’te
takımdan ayrılırken, “Ben ‘asla’ 
demeyi sevmem ama sizi temin 
ederim, bir daha teknik direktörlük
yapmak gibi bir niyetim yok” diyen
Heynckes, eski göz ağrısı için 
emeklilikten döndü ve Hertha 
maçına takımı hazırlayan Willy 
Sagnol’den görevi devraldı.
Bugün hâlâ Tuchel’in sezon sonunda

Bayern Münih’e gelebileceği konuşu-
luyor. Hatta Heynckes’in bile yöne-
time bu doğrultuda rapor verdiği iddia
edildi. Halen boşta olan Tuchel’in
neden Ancelotti’den hemen sonra 
göreve getirilmediğiyle ilgili ise 
iddiaların merkezinde şaşırtıcı 
olmayan bir biçimde Hoeness var. 
Yönetim kurulu üyelerinin çoğunun
Tuchel’i istediği ama başkanın ikna
olmadığı konuşuluyor. Bayern Münih’i
yakından tanıyanlar için bunlar gayet
inandırıcı iddialar.
Evet, Bayern Münih şimdilik krizi
atlatmış görünüyor. Heynckes yöne-

timinde ligde Freiburg’u içeride 5-0,
Hamburg’u ise deplasmanda 1-0 yen-
diler ve lider Borussia Dortmund’u
yakaladılar. Bu sezon ipi göğüsler-

lerse Bundesliga’yı art arda altı kez
kazanan ilk takım olacaklar. Şampi-
yonlar Ligi’nde ise Ancelotti’nin işine
mal olan PSG yenilgisinin ardından
Celtic’i içeride 3-0 yendiler ve üç
maçta 6 puana ulaştılar. Başlarındaki
Heynckes’in onlara Şampiyonlar
Ligi’ni kazandıran son teknik adam
olduğunu düşünürsek, Guardiola ve
Ancelotti dönemlerinde hasret kalı-
nan Avrupa şampiyonluğuna ulaşma
ihtimallerini de yabana atmamak 
gerekir. Belki de sezonu üç kupayla
tamamlarlar, kim bilir? Fakat Bayern
açısından gerçekten de mesele bu 
sezonu üç kupayla tamamlamak mı,
yoksa bir türlü tam olarak başarama-
dıkları jenerasyon geçişine odaklan-
mak ve önümüzdeki yılların
Bayern’inin temellerine odaklanmak
mı? Uli Hoeness’in aldığı kararlar, 
şaşırtıcı olmayan bir biçimde, o eski
Bayern Münih’in geri gelmesini istedi-
ğini gösteriyor. Bırakalım Avrupa’yı,
son yıllarda değişen Bundesliga bile o
eski Bayern’in boyunu aşmış olabilir.
Zaten sezonun geri kalanı tam da bu
yüzden Bayern için sezonun geri 
kalanından çok daha uzun bir 
döneme dair işaretler verecek.
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Manchester United, futbol tarihine yön vermiş bir kulüp ve Avrupa’nın sayılı 
elitlerinden biri. Neredeyse 140 yıla dayanan mazisinde her daim hatırlanacak

mihenk taşları mevcut. Kasım ayı ise bu dönüm noktaları arasında 
belki de en yoğun olanı.
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Kasım’da Manchester başkadır 

Mustafa Akkaya

ir kulübün büyüklüğünü tak-
vimden sadece belli bir ayı seçe-
rek nasıl anlatabilirsiniz? Bu
sorunun öznesi Manchester Uni-
ted olunca aslında cevaplamak
biraz kolaylaşabiliyor. Ancak
United’ın köklü geçmişinde öyle
değerli Kasım ayları var ki, bir-
çok kulübün bütün tarihini an-
latmak için bile bu kadarı fazla
gelebilir.

Newton Heath günleri

Futbolun henüz emekleme dö-
neminde olduğu yıllar… İngil-
tere’nin dört bir yanında işçiler
demiryollarından, limanlardan
ve fabrikalardan ipini kopardığı
anda birer meşin yuvarlağın 
peşinden koşmaya yeni yeni
başlamaktadır. Kısa süre sonra
rüzgâra, zamanla fırtınaya evri-
lecek olan futbol meltemi, Manc-
hester şehrinin Newton Heat
bölgesine de uğrar. Bu muhitteki
Lancashire & Yorkshire tren 
garının “yolcu ve yük vagonu”
adlı departmanında çalışan işçi-
ler de modaya kendilerini kaptır-
maktan uzak kalamaz. Böylece
Manchester United’ın temelleri,
Newton Heat Futbol Kulübü 
sıfatıyla atılmış olur. 
United’ın ataları, kuruluşunu
takip eden ilk yıllarında aynı çatı
altındaki diğer departmanların
veya başka demiryolu şirketleri-

nin takımlarıyla maçlara çıkar.
Yoğun ve yer yer insanlık dışı
mesai ortamında futbol onlar
için eşi bulunmaz bir kaçış 
noktasıdır. Takvimler 20 Kasım
1880’i gösterdiğinde ise Newton
Heat ilk kez resmî bir müsabaka
için sahaya çıkar. Demiryolu 
şirketinin yeşil ve altın sarısı
renkli formalarını giyen ekip,
Bolton Wanderers’ın rezerv 
takımına 6-0 ile boyun eğerek
pek de iç açıcı bir siftah yapmaz.
Yine de bu maç ayrıcalıklı bir 
tarihin olduğu kadar Kasım 
ayının sihrinin de başlangıcıdır.

Busby’nin Bebekleri

Kuruluş yılları ağır ağır geçer,
endüstriyel devrim yerini millî
hırslara bırakır ve güç sahibi 
ülkeler iki devreden oluşan bir

dünya savaşına tutuşur. Yeni adıyla
Manchester United, ilk dünya sava-
şına girilirken iki lig şampiyonlu-
ğuna sahiptir ancak cephe onları
derinden etkiler. Öyle ki, United
ikinci büyük savaşa dek küme
düşüp tekrar yükselmekle meşgul-
dür. Nitekim yıpratıcı savaş sonra-
sında takımın başına geçen Matt
Busby, zamanla ve özenle yetiştir-
diği genç yetenekler sayesinde 
United’a tekrar can verir. 
24 Kasım 1951 tarihinde Busby’nin
genç Manchester United’ı, Anfi-
eld’da ezelî rakibi Liverpool’un kar-
şısına çıkar. Busby’nin kadrosunda
22 yaşındaki Roger Byrne ile 18’lik
Jackie Blanchflower hemen dikkat
çeker zira ikisi de o gün ilk kez Uni-
ted forması giymektedir. Maç gol-
süz berabere biter ve ertesi gün bir

gazete, “Busby’nin Bebekleri” sıfa-
tını ilk kez manşetine yazar. 
Bu kelam kısa sürede dillere yapışır.
Hatta Busby nispeten daha agresif
bir sıfat olan “Kırmızı Şeytanlar”
için diretir ancak pek başarılı 
olamaz! 
Byrne ve Blanchflower, Busby’nin
kupa canavarına dönüşen genç 
takımında kök salar. Fakat 1958 
yılındaki Münih uçak faciası o 
dönemin kaptanı Byrne’in hayatına
mâl olurken, Blanchflower bir daha
futbol oynayamayacak şekilde 
yaralı kurtulur. O kazada Tanrı 
bebekleri koruyamamış ve kaza-
nan şeytan olmuştur ancak Busby 
7 yıl önce bir Kasım ayında 
atılmış olan manşeti hatırlayarak
yeni bebeklerini yetiştirmeye 
koyulur.

Tarihi değiştiren imzalar

İskoçya futbol tarihini anlatan bir
kitap yazılsa muhtemelen üçte iki-
lik kısmı Celtic ile Rangers rekabe-
tine ayrılırdı. Geri kalan üçte birin
büyük bölümü ise azımsanmaya-
cak bir dönem bu iki devin arasına
kalıcı ve tutarlı biçimde girmeyi ba-
şarmış tek kulüp olan Aberdeen’in
olurdu. 1978-1986 yılları arasında
Aberdeen’e 3 lig, 4 Federasyon Ku-
pası ile birer Kupa Galipleri ve UEFA
Süper Kupa şampiyonluğu hediye
eden isim Alex Ferguson’dan baş-
kası değildi. Kulüp başkanı Dick 
Donald ile de mükemmel bir ilişkisi
vardı ve Donald, sadece Manchester
United’dan teklif gelmesi halinde
onun gitmesine izin vereceğini 
söylerdi.
United ise uzun süredir adının bü-
yüklüğünden bekleneni Aberdeen
kadar dahi veremiyordu. 5 yıllık Ron
Atkinson yönetiminde 3 Federas-
yon Kupası kazanan takım, son se-
zonunda lig şampiyonluğuna favori
gösterilmesine rağmen dördüncü
sıraya demir atmıştı. Yeni sezona
yapılan felâket başlangıç ise Atkin-
son’ın Old Trafford’daki sonunu ge-
tirdi. Manchester United yönetimi,
Dick Donald’ın senaryosunu ger-
çeğe dönüştürecek planı çoktan
kurgulamıştı. 45 yaşındaki Fergu-
son, Aberdeen ile Donald’a olan
sevgi ve saygısına rağmen bu
transfer için dünden razıydı. 
Böylece Kasım soğuğunu hissetti-
ren bir Manchester gününde 
yardımcısı Archie Knox’u da yanına
alarak kendini United’ın teknik 
direktörü yapan imzayı atıverdi.
Ferguson bir gül bahçesi devralma-
mıştı. Takımın sadece saha içi 
taktiklerini değil, saha dışı alışkan-
lıklarını, antrenman sistemini ve
beslenme tarzını dahi tüm detayla-
rıyla elden geçirmişti. Ne var ki ilk
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üç sezonu kupasız kapatmış, dör-
düncü sezonunda sadece Federas-
yon Kupası’na uzanabilmişti.
Sonraki iki sezon da mütevazı bir lig
kupası getirebilmişti. United’ın
1967’deki son lig şampiyonluğu es-
nasında doğanlar, o günlerde evle-
nip çocuk sahibi olmaya başlamıştı!
Tribünler de yavaş yavaş beyaz
mendil sallamaya başlıyordu.
Ferguson’ın ilmek ilmek işlediği
genç takımının iki temel unsura 
ihtiyacı vardı; golcü bir forvet ve
ilham verici bir lider. İlk ihtiyaç için
Alan Shearer, Matt Le Tissier, David
Hirst ve Brian Deane gibi isimlere
yönelse de başarılı olamadı. Nitekim
1992 Kasım’ında yapılan tamamen
alâkasız bir telefon konuşması, hem
kulübün hem onun kaderini değiş-
tirdi. Ferguson, kulüp başkanı Mar-
tin Edwards ile toplantı halindeyken
Edwards’ın telefonu çaldı. Leeds
United’daki meslektaşı Bill Fot-
herby, Denis Irwin’in transferi ko-
nusunda nabız yokluyordu. Teknik
direktörüne hemen o an danışan
Edwards, tartışmasız bir hayır ce-
vabı verdi ancak Ferguson aniden
kontratağa geçti ve Fotherby’ye

Eric Cantona’nın transfer duru-
munu sordurdu. Leeds menajeri 
Howard Wilkinson, yetenekli fakat
bir o kadar yaramaz oyuncusunu
takımda tutmak için direnmedi ve
Cantona, bir Kasım gününde kırmı-
zılı formayı sırtına geçirdi. Tesadüf
odur ki, 9 yıl önce yine bir Kasım
ayında ilk profesyonel maçını oyna-
mıştı. Fransız oyuncunun imzasın-
dan sonra Manchester United’ın
sadece o sezonu değil, yakın gele-
ceği de tırmanışa geçti. Ferguson’ın
aradığı golcü forvet ve ilham verici
lider, Cantona’da yekvücut olmuş-
tu. Ağırlıkla genç yeteneklerden
oluşan takımın hamuru bir anda 
liderlik, özgüven ve tecrübe ile 
mayalanmış ve tutmuştu. İskoç
teknik adam Premier Lig’i yangın
yerine çevirecek katalizörünü 
sonunda bulmuştu ve Cantona 
futbolu bıraksa bile onun alevi hiç
sönmedi.

Acı ayrılıklar

Cantona’nın Old Trafford’a gelişin-
den birkaç ay sonra Nottingham 
Forest’tan genç ve çalışkan bir İr-

landalı, şampiyon takıma dâhil ola-
caktı. Bryan Robson ve Paul Ince’in
olduğu orta sahaya, sonradan
oyuna girerek dinamizm katması
bekleniyordu ama genç Roy Keane
ilk andan itibaren etkisini gösterdi
ve ilk 11’e adını yazdırdı. Britan-
ya’nın en yetenekli ve yaratıcı orta
sahası olduğu söylenemezdi fakat
sertliği ve çalışkanlığı sayesinde
her teknik adamın takımında 
görmek istediği türden biriydi
Keane. Üstelik açık sözlülüğü ve 
agresifliği ona bir lider ruhu da 
katıyordu. Nitekim Cantona futbolu
bıraktıktan sonra takım kaptanlı-
ğına da Keane getirildi.
Manchester United’da geçirdiği 12
yılda tam 7 Premier Lig şampiyon-
luğu gördü Keane ve kazanmadığı
kupa kalmadı. Kasım 2005’e gelin-
diğinde ise hem kulüpte hem de
kendisinde iyi gitmeyen şeyler
vardı. United önce namağlup 
Arsenal’e, hemen ardından Mourin-
ho’nun Chelsea’sine zirveyi kaptır-
mıştı. Keane’in yeni sezon öncesi
kampta Alex Ferguson ile tartış-
ması, sonunun başlangıcı oldu.
Kasım ayında işler hâlâ iyi gitmi-
yordu ve kaptan, takım içindeki bazı
oyuncuları isim vererek eleştiri-
yordu. Söylemlerinin dozu kendi
standardına göre bile ağırdı ki, bir de
bunları kulübün resmî TV kana-
lında söylüyordu! Zaten sezon 
sonunda sözleşmesi bitecekti ama

Ferguson o zamana dek
bile beklemedi. Kaptan
Roy Keane, 18 Kasım 2005
günü son kez idmana çık-
mış oldu.
12 yıllık emektar oyuncu-
larına ve 8 yıllık kaptanla-
rına erken veda etmek
elbette United taraftarla-
rını üzmüştü. Sonuçta ta-
kımın Ferguson ile şaha
kalktığı yılların neredeyse
tamamında o da sahne-
deydi. Acı ayrılığın üzerin-
den henüz bir hafta
geçmişken Manchester
sokakları daha üzücü bir
habere uyandı. Zira Ge-
orge Best artık aralarında
olmayacaktı.
1951 Kasım’ında gazeteler
“Busby’nin Bebekleri”
manşetini ilk kez attığında
Best henüz 5 yaşındaydı.
Daha 17’sini yeni doldur-
muşken girdiği A takıma
11 yıl hizmet etti fakat dü-
zensiz yaşamı ve alkol
alışkanlığı yüzünden 28
yaşında yokuş aşağı hızla
düşmeye başladı. Futbolu
tamamen bıraktıktan
sonra da onun en iyi
dostu, o günlerde Tür-
kiye’de Tanju Okan’ın
sıkça söylediği gibi içkisi
ve sigarası olacaktı. Nite-

kim karaciğeri bu dost-
luktan daha fazla hazze-
demedi. Tam da Busby’nin
Bebekleri” sıfatının doğ-
duğu o sabahın 54’üncü
yıldönümünde, o bebekle-
rin en güzellerinden biri
olan Best, hayata gözlerini
yumdu.
Manchester United, 
tarihinin en sıra dışı oyun-
cularından birini Kasım
ayında kaybetmenin hüz-
nünü yaşamış olabilir.
Ancak bu ay, şehre başka
katkılarda bulunmuş önde
gelen futbolcuların da
doğum günlerini içeriyor.
Yakın tarihte önce Mark 
Hughes, sonra da Peter
Schmeichel Kasım ayında
pastadaki mumu üfleyen
oyuncular oldu. Onları
takip edenlerse, kaderleri
aynı yazılmışçasına Giggs
ve Scholes’tu. Dwight
Yorke, Rio Ferdinand ve De
Gea da Kasım’da doğum
günü kutlayan diğer
büyük yetenekler.
Kasım ayının Manchester
United’ın mazisinde gayet
önemli bir yeri var. Elbette
büyük kupalar takvim ge-
reği Mayıs ve Haziran ay-
larında havaya kalkıyor
ancak United’ın geçmişine
sadece Kasım ayını filtre-
leyerek göz atmak bile
kulübün büyüklüğünden
ciddi kesitler sunuyor.
İlk resmî maçtan

Busby’nin Bebekleri’ne,
Alex Ferguson ve 
Cantona’nın imza törenle-
rinden Roy Keane ve 
George Best’in vedasına
dek acı tatlı hatıraları var
Kasım’ın. Yine de 1986 ve
1992 yıllarındaki Kasımlar,
taraftarların gururunu 
en çok okşayan dönüm
noktaları olarak tarihe 
kazındı.
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öyle bir listede ilk sırada yer ve-
rilmesi gereken isim herhalde
Diego Maradona olacaktır. Çoğu
kişiye göre tüm zamanların en
büyük futbolcusu olan bir ismin
teknik adamlık kariyerinde onca
farklı tecrübeye rağmen bugüne
dek dişe dokunur bir başarı elde
edememesi, bu tercihi bir bakıma
zorunlu kılıyor. Maradona’nın
futbolculuğunun büyüklüğü için
çok fazla satır karalamaya gerek
yok. Bundan 10 yıl öncesine
kadar futbol dünyasında tüm za-
manların en iyisi söz konusu ol-

duğunda sorulan soru “Pele mi
Maradona mı?” idi. Günümüzde
ise bu soru “Maradona mı Messi
mi?” sorusuna evrildi. Dikkat
çekmek gerekirse “Pele mi Messi
mi?” değil, “Maradona mı Messi
mi?..” Bu bile aslında “anlayana
sivrisinek saz” dedirtebilecek bir
örnek.
Maradona gibi futbolculuğunda
eşsiz olabilmiş bir oyuncu için
belki de doğru olanı, futbolu bı-
raktıktan sonra Pele’nin gittiği
yoldan gitmekti. Yani teknik di-
rektörlüğe hiç bulaşmamak…

Zira Maradona futbolculuğunda
çıtayı öylesine yüksek bir nok-
tada bırakmıştı ki teknik direk-
törlüğü bir bakıma daha en
başından futbolculuğunun göl-
gesinde kalmaya mahkûmdu.
Ne var ki Maradona, teknik di-
rektörlük kariyerine başladıktan
sonra o gölgede durabilecek bir
şeyler dahi ortaya koyamadı. 
İlk teknik adamlık deneyimini
1994’te Mandiyu takımında ya-
şadı fakat bu çok kısa süreli bir
tecrübe oldu. Arjantin Ligi’nde
kalıcı olmak isteyen fakat ligin
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dibine demir atan kulüp, Mara-
dona’nın ayrılması sonrasında da
dertlerine çare üretemedi ve küme
düşmekten kurtulamadı.
Bir yıl sonra Racing Club’un başında
da çok kısa süre görev yapan 
Maradona, sonrasında Boca Juniors
formasıyla sahalara geri dönmeyi
tercih edecek ve teknik adamlığı
uzunca bir süre rafa kaldıracaktı.
1997’de futbolu bırakması sonra-
sında bir müddet ciddi sağlık so-
runlarıyla da mücadele eden efsane
isim, iyileşmesi sonrasındaysa 
kendisine hedef olarak Arjantin
Millî Takımı Teknik Direktörlüğünü
belirlemişti. Arjantin’in 2010 Dünya
Kupası elemelerine pek iyi bir şe-
kilde başlamaması sonrasında
medyadaki lobi gücünü de kullanan
Maradona, Alfio Basile’nin görevi 
bırakması sonrasında nihayet mu-
radına eriyor ve 29 Ekim 2008’de,
48’inci doğum gününden bir gün
önce, Arjantin’in başına geçiyordu.

Arjantin’in başındaki ilk Dünya Ku-
pası eleme maçında evinde Vene-
züella’yı 4-0 yense de dört gün
sonra Bolivya deplasmanında 
alınan 6-1’lik mağlubiyet, Marado-
na’nın teknik direktörlüğünün daha
en başından fazlasıyla tartışılma-
sına yol açıyordu. Arjantin sonraki
dört maçından da üçünü kaybetti,
üstelik bu mağlubiyetlerden ikin-
cisi, iç sahada Brezilya’ya karşı 
3-1’lik skorla gelmişti. Marado-
na’nın o noktada görevde kalıp 
kalmayacağı bile belirsizdi. Yine de
Arjantin son iki maçını kazanarak
Güney Afrika’da düzenlenecek 
finaller için gerekli vizeyi aldı.
Arjantin, 2010 Dünya Kupası’nın ilk
turundaysa Yunanistan, Nijerya ve
Güney Kore’den oluşan nispeten
kolay bir gruba düşmüştü. Gruptaki
üç maçından da galibiyetle ayrılan
Maradona’nın ekibi, ikinci turda da
Meksika’ya rakip oluyor ve bu en-
geli de 3-1’lik skorla aşmayı başara-

rak adını çeyrek finale yazdırıyordu.
Ancak çeyrek finaldeki Almanya
eşleşmesi, Arjantin için bir kâbusa
dönüşecekti. Rakibine 4-0’lık
skorla boyun eğen Güney Amerika
temsilcisi, gururu kırılmış bir halde
ülkesine dönmek zorunda kalı-
yordu. Turnuva sonrasında Arjantin
Futbol Federasyonu, Maradona’nın
sözleşmesini yenilemeyeceklerini
açıklayınca yaklaşık 21 ay süren hi-
kâye de son bulmuş oluyordu.
Maradona bu ayrılıktan 10 ay son-
raysa Birleşik Arap Emirlikleri’nin El
Vasl kulübünün başına geçti. Bu
kulübü de yaklaşık bir sezon çalış-
tıran efsane isim, bir kez daha bek-
lediğini bulamadı ve vasatı
aşamadı. Sonrasında Maradona’nın
beş yıla yakın bir süre boyunca kö-
şesine çekildiği görülmüştü ki, ken-
disi birkaç ay önce futbolseverleri
bir kez daha şaşırttı ve BAE’nin
ikinci lig kulüplerinden Fuceyrah’ın
başına geçti. Bu maceranın da
mutlu sonla biteceğini öngörmek
için sanırız iyimserlikten çok daha
fazlası gerekiyor.

Futbolun 
acımasızlığına 
verilebilecek en
büyük örneklerden
biri, herhalde 
futbolculuk 
yıllarında efsane
olmuş bazı 
oyuncuların, 
teknik adamlıkları
döneminde o eski
başarılarının 
uzağından bile 
geçememesidir. 
İşte Maradona’dan
van Basten’e 
bu alanda ön plana
çıkan beş 
unutulmaz isim…

Onur Erdem

Sen futbolcuyken böyle değildin! 

Diego Maradona
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Maradona’dan söz açılmışken onun
1980’li yıllarda yeşil sahalarda belki
de en büyük rakibi olan Platini’yi de
es geçmemek gerekir herhalde. 
O dönemde kulüpler düzeyinde 
Juventus ile neredeyse kazanmadık
kupa bırakmayan Fransız yıldız,
EURO 84’te de beş maçta dokuz gol
kaydederek ülkesini adeta tek ba-
şına Avrupa şampiyonluğuna taşı-
mıştı. Platini’li Fransa ayrıca 1982 ve
1986 Dünya Kupalarında yarı final
de oynamış ve bunların ikincisinde
dünya üçüncülüğünü de elde et-
mişti ki bu başarılar o ana dek
Fransa’nın uluslararası düzeydeki
en önemli başarılarıydı.
Platini, 1987’de aktif futbolculuk ha-
yatını noktalamasından yaklaşık
bir buçuk sene sonra, 1988’in Ekim
ayında, Fransa Millî Takımı’nın ba-
şına getirildi. Kendisinin de eski ho-
cası olan Henri Michel, 1990 Dünya
Kupası elemelerinde Kıbrıs Rum
Kesimi ile oynanan ve 1-1 berabere
biten maçtan sonra görevinden ay-
rılmıştı ve sonrasında Fransa Futbol
Federasyonu da tercihini Platini’den
yana kullanmıştı.

Söz konusu elemelerde Fransa’nın
rakipleri Kıbrıs Rum Kesimi’nin yanı
sıra Yugoslavya, İskoçya ve Nor-
veç’ti. Platini göreve geldikten son-
raki ilk maçında Yugoslavya
deplasmanına gidiyor fakat onun
yönetimindeki Fransa, maçta iki
kez öne geçmesine karşın sahadan
3-2’lik mağlubiyetle ayrılıyordu. Bir
sonraki maçta da deplasmanda 
İskoçya’ya 2-0 kaybedilince, takı-

mın Dünya Kupası’na gitme 
umutları büyük ölçüde tükenmişti.
Fransa, kalan dört maçında Rum
Kesimi ve İskoçya’yı yenip, 
Yugoslavya ve Norveç ile berabere
kaldıysa da bu, grupta ilk ikiye 
girilmesi için yeterli olmamış ve
Horozlar, İskoçya’nın bir puan geri-
sinde üçüncü sırada kalmışlardı.
Bu başarısızlığa karşın Fransa 
Futbol Federasyonu, Platini’den
umudunu kesmemiş, aksine genç
teknik adama destek çıkmıştı.
Bunun meyveleri de, EURO 92 ele-
melerinde toplanacaktı. Elemelerde
Fransa; İspanya, Çekoslovakya, İz-
landa ve Arnavutluk ile aynı gruba
düşmüştü. Özellikle İspanya ve Çe-
koslovakya’nın varlığı ve gruptan
sadece tek bir takımın turnuvaya
katılacak olduğu (o esnada Avrupa
Şampiyonası sekiz takımdan oluşu-
yordu) düşünüldüğünde Fransızla-
rın işi hiç de kolay değildi. Fakat
Platini’nin öğrencileri grupta adeta
fırtına gibi esiyor ve oynadıkları
sekiz maçın tamamını kazanarak
rahat bir biçimde grup liderliğini
elde ediyorlardı.

1980’lerde ve 1990’larda futbol dün-
yasındaki en iyi orta saha oyuncula-
rından biri olan Lothar Matthaeus,
Almanya ile Avrupa ve dünya şam-
piyonlukları yaşamış, hatta
1990’daki Dünya Kupası zaferinde

takım kaptanı olarak bizzat kupayı
havaya kaldırmış, kulüpler düze-
yinde de yedisi Bayern Münih, biri
Inter’le olmak üzere sekiz şampi-
yonluk elde etmişti ve kariyeri 
gerçekten de eşine az rastlanır 
nitelikteydi. Beş farklı Dünya 
Kupası’nda oynayan iki oyuncudan
biri olan, aynı zamanda Dünya 
Kupalarında 25 defayla en çok maça
çıkan futbolcu unvanını da elinde
bulunduran Matthaeus, 2000 yılında,
39 yaşındayken futbol hayatını 
noktaladı ve sadece bir yıl sonra,
Rapid Wien’in başına geçerek teknik
direktörlüğe ilk adımını attı.
Matthaeus’un Viyana günleri, büyük
bir fiyaskoyla sonuçlanacaktı. 
Avusturya’nın en çok şampiyonluk

görmüş takımıyla 10 takımlı ligde
sekizinci sırada kalmışlardı ki bu
aynı zamanda Rapid’in tarihindeki
en kötü lig derecesiydi. Haliyle kulüp
yönetimi, Matthaeus’la yola daha
fazla devam etmeye yanaşmadı.

Bir sonraki durak ise Yugoslavya’nın
Partizan ekibiydi. Aralık 2002’de
Matthaeus göreve başladığında 
Partizan liginde liderdi, üstelik bir
önceki sezonun da şampiyonuydu.
Matthaeus da bu noktada takımı 
hedefinden saptırmadı ve sezon 
sonunda siyah-beyazlı ekip ligi yine
zirvede bitirdi. 2003-2004 sezonu-
nun başındaysa Partizan, Şampi-
yonlar Ligi ön elemesinde ilk olarak
İsveç’ten Djurgarden’ı devre dışı bı-
raktı, ardından da İngiliz ekibi New-
castle United ile eşleşti. Belgrad’daki
ilk maç konuk ekibin tek gollü üs-
tünlüğüyle tamamlandıktan sonra
umutlar büyük ölçüde tükenmişti
belki ama Matthaeus’un öğrencileri
Newcastle’daki rövanşı aynı skorla

kazanıp penaltılarda da rakiplerine
üstünlük sağlayınca gruplara kal-
mayı başardı. Bu aşamada da Real
Madrid, Porto (o sezonun şampi-
yonu) ve Marsilya ile eşleşen 
Partizan, evindeki üç maçtan da 
beraberlik aldıysa da deplasman
maçlarını kaybetti ve Marsilya’nın
bir puan gerisinde grubu son sırada
tamamladı.
Aslında Partizan’da işler Matthaeus
adına kötü gitmiyordu, fakat Alman
çalıştırıcı, 2003-2004 sezonunun
devre arasında, yani göreve geldik-
ten neredeyse tam bir yıl sonra,
kulüp yönetimiyle birtakım ihtilaflar
yaşadığını öne sürerek görevini 
bıraktı. Gelgelelim birkaç gün sonra

Michel Platini

Lothar Matthaeus

Elemelerde gösterilen bu başarı ne-
ticesinde Fransa, İsveç’teki turnu-
vanın da doğal favorilerinden birine
dönüşmüştü. Platini de bir anda en
iyi çıkış yapan teknik adamlar liste-
sinde başı çeker hale gelmişti. Hatta
kendisi 1991 sonunda World Soccer
dergisi tarafından dünyada yılın
teknik direktörü de seçilmişti. 
Ne var ki bu tozpembe tablo, 1992

yazında Avrupa Şampiyonası’nın
başlamasıyla birlikte aniden kara-
racaktı. Turnuvanın ilk tur grupla-
rında İsveç, Danimarka ve İngiltere
ile eşleşen Fransa, ilk maçında İsveç
ile 1-1, ikinci maçında da İngiltere ile
golsüz berabere kaldıktan sonra
gruptaki son karşılaşmalarda 
Danimarka’ya 2-1 mağlup oluyor,
böylece grubunu üçüncü sırada ta-

mamlayarak turnuvaya veda 
ediyordu. Platini bundan sonrasın-
daysa belki de bu yazıda bahsettiği-
miz diğer büyük isimlerden farklı
olarak doğru bir tercihte bulunacak
ve teknik adamlıkta ısrar etmeye-
cekti. Dört yıllık deneyim netice-
sinde, en azından bu kararı almasını
sağlayacak kadar kendisini test
edebilmişti.



ayrılığın ardındaki asıl sebep ortaya
çıktı, Matthaeus, Macaristan Millî
Takımı’nın başına geçiyordu.
Macarların hedefi, eski görkemli
günlerine geri dönmekti ve bu 
doğrultuda da ilk olarak 20 yıla yak-
laşmakta olan Dünya Kupası hasret-
lerine son vermek istiyorlardı.
Kısacası Matthaeus’un önündeki ilk
hedef, 2006 Dünya Kupası elemele-
riydi. Elemelerde Hırvatistan, Bulga-
ristan, İsveç, İzlanda ve Malta’ya
rakip olan Macarlar, grupta 10 maçta
14 puan toplayabildi ki, bunların 12’si

İzlanda ve Malta’dan alınmıştı.
Macar Millî Takımı’nda da umdu-
ğunu bulamayan Matthaeus, 2006
yılının başında görevini bırakıyor 
ve yine beklenmedik bir adrese,
Brezilya’ya yöneliyordu.
Matthaeus’un yeni görev yeri, Bre-
zilya’nın Atletico Paranaense kulü-
büydü. Ne var ki burada da Parana
Eyalet Ligi’ne gayet iyi bir başlangıç
yapmasına karşın rahat edemedi.
Brezilya ile Almanya arasındaki 
mesafe tahmin ettiğinden daha 
yıpratıcı olmuştu ve bunun üzerine

iki ay sonra görevini bırakarak 
ülkesine geri dönmeye karar verdi.
2005 yılında Red Bull firması, 
Salzburg kulübüne isim sponsoru
olmuştu ve kulübün sadece Avus-
turya içerisinde değil, Avrupa gene-
linde de hatırı sayılır bir noktaya
gelmesini hedefliyordu. Bu doğrul-
tuda da 2006-2007 sezonu önce-
sinde kulübün futbol direktörlüğüne
Giovanni Trapattoni’yi, teknik direk-
törlüğe de Lothar Matthaeus’u getir-
meyi kararlaştırmışlardı. Görevi
kabul eden Matthaeus, kötü anılara

sahip olduğu Avusturya’da bu kez
başarılı olacak ve takımına, yeni adı
altındaki ilk lig şampiyonluğunu 
kazandıracaktı. Fakat buna karşın
kulüp yönetimi, sezon sonunda 
kendisiyle yollarını ayırmayı tercih
edecekti.
2008-2009 sezonu için Matthaeus
bu sefer İsrail’in yolunu tutuyor ve
Maccabi Netanya takımının başına
geçiyordu. Netanya, önceki iki se-
zonda ligini ikinci sırada tamamla-
mıştı. Matthaeus yönetimindeyse
dördüncü sıraya gerilediler. Sezon

sonundaysa kulüp yönetimi maddi
sorunları öne sürerek Alman teknik
adamın sözleşmesini yenilemeyece-
ğini açıkladı.
Bir yılı biraz aşan bir ara sonrasında,
2010 yılının Eylül ayına gelindiğinde
Matthaeus bu kez Bulgaristan Millî
Takımı Teknik Direktörlüğü için kol-
ları sıvıyordu. Bulgarlar, EURO 2012
elemelerinde İngiltere, İsviçre, Kara-
dağ ve Galler’e rakip olmuşlar, 
Matthaeus göreve gelmeden evvel
oynadıkları maçlarda da İngiltere’ye
deplasmanda 4-0, Karadağ’a da

içerde 1-0 kaybetmişlerdi. Mattha-
eus yönetiminde ilk olarak Galler’i
deplasmanda 1-0 yenip ardından
içerde İsviçre ve dışarda Karadağ ile
berabere kaldılarsa da sonrasında
alınan İsviçre ve İngiltere mağlubi-
yetleri, EURO 2012 treninin kaçma-
sına neden oldu ve bunun
sonucunda da Bulgar Futbol Fede-
rasyonu, Alman teknik adamla yol-
ları ayırma kararı aldı. Bu da şu ana
kadar Matthaeus’un teknik direk-
törlükteki son macerası olarak 
kayıtlara girdi.

Matthaeus ile birlikte Alman
Millî Takımı’nda ve Inter’de unu-
tulmazlar arasına giren Jürgen
Klinsmann da teknik adamlıkta,
eski takım arkadaşı gibi bekle-
diğini bulamayanlardan… Fut-
bolculuk yıllarında dünyanın en
önemli santrforları arasında yer
alan Klinsmann, 2004’te Alman
Millî Takımı’nın yeniden yapı-
landırılması çalışmaları çerçe-
vesinde Panzerlerin teknik
direktörlüğüne getirilmiş ve
böylece kariyerinde yepyeni bir
sayfa açılmıştı.
Klinsmann’ın göreve getirilme-
sinin hemen öncesinde Alman-
ya, millî takımlar düzeyindeki en
kötü tecrübelerinden birisini
yaşamıştı. EURO 2004’te ilk
turda Hollanda, Çek Cumhuri-
yeti ve Letonya ile birlikte yer
aldıkları grupta iki beraberlik ve
bir mağlubiyet alarak erkenden
turnuvaya veda etmişlerdi. 
Aslında Almanya, EURO 2000’i
de benzer bir biçimde, galibiyet
alamadan ilk tur sonunda 
noktalamıştı fakat arada 2002
Dünya Kupası’nda oynanan final
belki de radikal tedbirlerin alın-
masını geciktirmişti. 2004’teki
fiyasko sonrasındaysa Alman
Futbol Federasyonu ülke ça-
pında futbolcu yetiştirmeye 
yönelik çok daha ciddi projeler

üretmeye başlayacaktı. Ancak
bu esnada teknik adamlıkta
hiçbir deneyimi bulunmayan
Klinsmann’ın millî takımın 
başına getirilmesi de futbol 
kamuoyunun önemli bir kesimi
tarafından ‘tuhaf’ karşılanmıştı.
Bazılarına göreyse Klinsmann
daha çok ön planda bir PR figürü
olarak tercih edilmişti ve teknik
ekipteki asıl taktisyen, onun
yardımcılığını üstlenen Joachim
Löw’dü.
Öyle ya da böyle, Almanya, 
ev sahipliğini üstlendiği 2006
Dünya Kupası’na, Klinsmann
yönetiminde girdi. İlk tur grup-
larında Kosta Rika, Polonya ve
Ekvador ile mücadele eden Al-
manya’nın gruptan üç maçını da
kazanarak çıkması sonrasın-
daysa genç teknik adam hak-
kındaki soru işaretleri sanki
hafiften dağılır gibi olmuştu. 
Almanya, ikinci turda da İsveç
engelini çok zorlanmadan 
aşacaktı. Fakat çeyrek finalde
Arjantin penaltılarla saf dışı bı-
rakılırken birtakım negatif sin-
yaller de verilmeye başlamıştı.
Nitekim Almanya, yarı finalde
İtalya karşısında uzatmalara
giden maçın son anlarında peş
peşe yediği iki golle rakibine
teslim oluyor ve böylece şampi-
yonluk hayallerini noktalıyordu.

Yine de Portekiz’in 
mağlup edilmesi sonrası
kazanılan dünya üçün-
cülüğü, çoğu Almana 
ilerisi için ümit vermişti.
Turnuva bitimindeyse
Klinsmann sözleşmesini
yenilemek istemediğini
belirtti ve bir süreliğine
ailesinin bulunduğu
ABD’ye dönme kararı
aldı, onun yerine de 
görevi yardımcısı Joachim Löw 
devraldı. Klinsmann’ın Birleşik 
Devletler’deki münzevi hayatıysa,
2008’de Bayern Münih’in başına
geçmesi için kendisine yapılan teklif
üzerine son bulacaktı.
Ne var ki, Klinsmann’ın Bayern
Münih macerası hayal kırıklığıyla
sonuçlanacaktı. Takım Bundesliga’yı
67 puanla ikinci sırada bitirirken son
yıllardaki en kötü görüntülerinden
birini ortaya koymuş ve onların 
bu bozukluğundan istifade eden
Wolfsburg da tarihinin ilk şampi-
yonluğunu yaşamıştı. Şampiyonlar
Ligi’ndeyse çeyrek finale kadar
giden Bayern, bu turda Barcelona 
tarafından kupanın dışına itilmişti.
Bayern Münih yönetimi, tatsız geçen
bu dönemde Klinsmann ile vedalaş-
mak içinse sezon sonunu dahi 
beklemedi ve taraflar arasındaki
sözleşme ligin bitimine beş maç kala
feshedildi.

Bayern’deki görevinin sona ermesi-
nin ardından soluğu yeniden ABD’de
alan Klinsmann, 2011 yazına gelindi-
ğindeyse ABD Millî Takımı’nın teknik
direktörlüğüne getiriliyordu. 
Klinsmann aslında bu görevine hiç
de fena başlamadı. Takımı 2013’te
CONCACAF Gold Cup’ı kazanırken,
2014 Dünya Kupası elemelerini de
zirvede tamamlayarak Brezilya 
vizesini rahat bir biçimde almıştı.
Brezilya’daki turnuvada da Almanya,
Portekiz ve Gana ile beraber yer 
aldığı grupta Portekiz’i ekarte 
ederek ikinci sırayı elde eden 
ABD son 16 takım arasına adını 
yazdırıyor, ikinci turdaki eşleşme-
deyse Belçika’ya uzatmalarda 
teslim oluyordu.
Ancak bu güzel başlangıcın 
ardından işler çok geçmeden 
tersine dönecekti. 2015 CONCACAF
Gold Cup’a gelindiğinde ABD yarı 
finalde Jamaika’ya, üçüncülük 
maçında da Panama’ya mağlup 

oluyor ve bu turnuvada 15 yıl sonra
ilk kez kürsünün dışında kalıyordu.
2018 Dünya Kupası elemelerinin
final turuysa çok daha tatsız başladı.
ABD ilk maçında kendi sahasında
Meksika’ya 2-1 mağlup olurken bir
sonraki karşılaşmadaysa deplas-
manda Kosta Rika önünde 4-0’lık
ağır bir yenilgi aldı ve grupta son 
sıraya çakıldı. Bunun üzerine de ABD
Futbol Federasyonu, Klinsmann’ın
görevine son verdi.
Uzun yıllardır yaşantısını ABD’de
sürdürmekte olan Klinsmann’ın bu
olay sonrasında teknik adamlığa
devam edip etmeyeceğiyse merak
konusu. Zira kendisi, ikinci vata-
nında kredisini büyük ölçüde tüket-
miş durumda. Avrupa’dan bir görev
kabul etmesi halindeyse bu sefer
düzenini sil baştan inşa etmesi 
gerekecek ki, vaktinde sırf bundan
duyduğu rahatsızlık yüzünden
Alman Millî Takımı’ndaki görevine
devam etmeye dahi yanaşmamıştı.

Jürgen Klinsmann
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Son olarak Klinsmann’dan topu,
onunla birlikte 1980’lerin sonu,
1990’ların başındaki en önemli gol-
cülerden olan Marco van Basten’e
aktaralım. Hollandalı yıldız Ajax’ta
parlamış, Milan’da efsane mertebe-
sine yükselmişti. Öyle ki onun golle-
rinin de büyük katkısıyla 1989 ve
1990’da peş peşe Avrupa şampiyonu
olan kırmızı-siyahlı ekip, tüm 
zamanların en iyi takımları arasına
adını yazdırmıştı. Ha keza yine van
Basten’in golleri sayesinde Hollanda
Millî Takımı da 1988’de tarihinin ilk
ve şu ana kadarki tek Avrupa 
şampiyonluğunu yaşamıştı. 
Yıldız oyuncunun kariyeri, bundan
sonrasındaysa sakatlıklarla 
örselenmiş ve 1995’te, henüz 31 
yaşındayken son bulmuştu.
Van Basten, teknik adamlık üzerine

ilk deneyiminiyse 2003-2004 
sezonunda, Ajax’ın genç takımını
çalıştırarak edindi. 2004 yazına 
gelindiğindeyse Hollanda Futbol 
Federasyonu onu millî takım teknik
direktörlüğüne getirdi. Genç teknik
adamın bu deneyimiyse biraz sancılı
başlayacaktı. Yeni bir kadro oluş-
turma çabaları sırasında Seedorf,
Davids, Kluivert, van Bommel, 
Makaay ve van Nistelrooy gibi 
tecrübeli oyuncularla bir hayli 
sürtüşme yaşamaktaydı. Yine de
van Basten’in kurduğu yeni takım;
Çek Cumhuriyeti, Romanya, Finlan-
diya, Makedonya, Ermenistan ve
Andorra ile mücadele ettiği 2006
Dünya Kupası eleme grubunu, 
12 maçta 32 puan toplayıp namağlup
lider tamamlamış ve bu esnada 
kalesinde sadece üç gol görmüştü.
Buna karşın Hollanda, o alışılageldik
göze hoş gelen futbol karakterinden
bir hayli uzaklaşmıştı ve van Bas-
ten’e de eleştiriler bu yönde gelmek-
teydi. Dünya Kupası’nda ilk turda
Sırbistan-Karadağ ile Fildişi Sahili’ni
mağlup eden, Arjantin’le de berabere
kalan Hollanda, grubundan çıktık-
tan sonra ikinci turda Portekiz ile
hayli sevimsiz bir maç oynamış ve
iki takımın da ikişer kırmızı kart
gördüğü mücadelede rakibine tek
golle boyun eğerek turnuva defterini
kapatmıştı.
EURO 2008’e gelindiğindeyse sanki
eleştirilerden nasibini almış bir Hol-
landa vardı sahada. Çok daha ofansif
bir yapıda oynayan takım, ilk turda
etkileyici sonuçlar da alıyor ve
İtalya’yı 3-0, Fransa’yı da 4-1 mağlup
etmesi sonrasında bir anda turnu-
vanın 1 numaralı favorisi haline 
geliyordu. Gelgelelim çeyrek finalde
Hiddink’in çalıştırdığı Rusya karşı-
sında uzatmalarda alınan 3-1’lik
mağlubiyet, van Basten’in millî
takım kariyerinin sonu olacaktı.
EURO 2008 sonrasında bu kez
Ajax’ın başına geçen van Basten,
burada da beklediğini bulamaya-

caktı.   AZ Alkmaar ve Twente’nin
gerisinde kalan Ajax sezonu üçüncü
sırada tamamladı. Van Basten de
bunun üzerine görevinden istifa etti.
Üç yıllık bir ara sonrasında Heeren-

veen ile saha kenarına yeniden
dönen van Basten, bu kulüpteki iki
yıllık görev süresindeyse bir seki-
zincilik, bir de beşincilik elde etti.
Sonrasında AZ’in teknik direktörlü-
ğüne getirildiyse de kendisi kısa
süre sonra stresten kaynaklanan
sağlık sorunları 
nedeniyle bir müddet teknik 
direktörlük yapmayı bırakacağını 
ve bu dönemde teknik adam 
yardımcılığına sıcak bakacağını
açıkladı. Bu öz-tenzil-i rütbe 
sonrasında sezon bitimine kadar
John van den Brom’un yardımcılığını
yapan van Basten, ertesi sezon da
Hollanda Millî Takımı’nda Danny
Blind’ın asistanlığı görevini üstlendi.

Marco van Basten
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Süper Lig’de Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’nin ilk adımı olan offline 
(çevrim dışı) uygulama başladı. VAR uygulamasında en önemli soru  

“Karar doğru muydu?” değil. En önemli soru “Karar belirgin bir şekilde yanlış mıydı?”
İşte VAR ile ilgili bilmeniz gereken her şey… 

128

Artık teknoloji VAR

eknoloji desteği ile hakeme
yardımcı olmayı hedefleyen
Video Yardımcı Hakem (VAR)
Sistemi’nin ilk adımı olan offline
(çevrim dışı) uygulama, Süper
Lig’in 10. Haftası’nda oynanan
Medipol Başakşehir-Teleset
Mobilya Akhisarspor müsaba-
kası ile başladı. 
Çevrim dışı olarak yapılan test
çalışmaları esnasında yayıncı
kuruluşun tüm kamera görün-
tüleri VAR aracına aktarılırken
burada Video Yardımcı Hakem

tarafından izleniyor. Müsabaka
hakemiyle hiçbir iletişim 
kurmadan, VAR kapsamına
giren pozisyon ile ilgili tespitler
anında sesli ve görüntülü 
olarak sisteme kaydediliyor.
Müsabakanın ardından söz 
konusu kayıtlar, Uluslararası
Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB)
sistemine yükleniyor. Her bir
testin başarılı olup olmadığına
ise IFAB karar verecek.
Merkez Hakem Kurulu (MHK)
Başkanı Yusuf Namoğlu, VAR

sisteminin, Medipol Başakşe-
hir-Teleset Mobilya Akhisars-
por maçında ilk kez çevrim dışı

uygulanmasının ardından 
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadı’nda açıklamalarda bulundu.
Çevrim dışı VAR uygulamasında
tüm işlemlerin kayda alındığını,
pozisyonların görüntülerini rapor
halinde Uluslararası Futbol Birliği

Kurulu’na (IFAB) göndereceklerini
belirten Namoğlu, şu bilgileri pay-
laştı: “Her maç sonunda raporlar
IFAB’a gidecek, onların yapacağı
değerlendirmelerle yolumuza
devam edeceğiz. TFF Başkanı ve
Yönetim Kurulu, VAR sisteminin
bir an önce hayata geçmesi için
var gücümüzle çalışmamızı talep
etti. IFAB ‘çevrim içine geçebilirsi-
niz’ dediği anda hakem arkadaş-
lar doğrudan saha ile iletişim
kuracak ve oyuna müdahale 
edilmiş olacak.
Gol kararı, penaltı kararı, ihraç 
ya da yanlış ihraç konularına 
müdahale ediliyor. Onun dışındaki
konulara kesinlikle müdahale

edilmiyor. VAR sistemi İtalya’da
devam etmektedir. Rosetti geniş
bir şekilde bize bunu aktarmak-
tadır. Bize de bu eğitimi vermek-
tedir. İtalya’da yapılan istatis-
tiklerde VAR sisteminden sonra
faul sayılarının azaldığı, penaltıla-
rın arttığı, ihraçların ve ihtarların

da azaldığı görülüyor. Bu, oyuncu-
ların sahada daha dikkatli 
davrandığını gösteriyor. VAR 
sisteminin yararlı olduğunu İtalya
ve Almanya’daki denemeler 
gösteriyor.
Bu uygulamayla hakemler tem-
belleşmez. Hakemler sahada maçı
nasıl yönetiyorsa öyle yönetmeye
devam edecekler ama tartışmalı
pozisyonlarda VAR devreye gire-
cek. Ofsayt ve benzeri pozisyon-

T
İlk kez Aralık 2016’da FIFA Kulüp Dünya Kupası’nda kullanıldı.
2017-2018 sezonunda başlayan ülkeler: Hollanda, Almanya,
İtalya, Portekiz ve ABD.
IFAB resmi olarak Mart 2018 tarihinde resmi kararını 
açıklayacak.
FIFA 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’da kullanacak.

Kimler Kullanıyor?“

‘Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video
yardımı almaktır.’
VAR uygulamasında en önemli soru  “Karar doğru
muydu?” sorusu değildir. 
En önemli soru “Karar belirgin bir şekilde yanlış
mıydı?” sorusudur.
VAR sadece belirgin şekilde yanlış olan kararlar için
kullanılır.

Temel amaç“

Minimum müdahale
maksimum fayda

VAR sloganı“



Adım 1
İhlal oluşur
Hakem VAR’a bilgi verir veya VAR hakeme bir
kararın/olayın tekrar incelenmesinin gerektiğini
tavsiye eder.
Adım2
VAR gözden geçirir ve tavsiyede bulunur
VAR kulaklık vasıtasıyla video görüntüsünün 
ne olduğunu söyler.
Adım3
Karar veya eylem gerçekleştirilir
Hakem ya sahanın kenarında videoyu izleyerek ya
da VAR tarafından verilen bilgiyi kabul ederek uygun
kararı verir.
Gollerde 
Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin
olup olmadığını bildirmek.
Penaltı Kararlarında 
Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık
bir hata olmadığını bildirmek.
Kırmızı kart olayları
Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir
hata olmadığını bildirmek.
Yanlış oyuncunun tespiti
Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç 
vermesi durumunda veya hangi oyuncunun 
cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.  

VAR sistemi nasıl çalışır?“

Hakem (yardımcı hakemler)  her zaman bir karar
verecektir.
l Sadece hakem bir kontrole karar verir. 
VAR sadece tavsiyede bulunabilir. 
l Zaman baskısı olmayacaktır. Doğru karar 
hızdan önemlidir. 
l Son kararı her zaman hakem verecektir. 
l İlk karar sadece çok açık şekilde yanlış ise
değiştirilecektir.

Temel prensipler“

Halen görev yapan üst seviye hakemler.
Henüz hakemliği bırakmış üst seviye hakemler.
Halen hakemlikle ilgili çalışan eski üst düzey hakemler. 

Kimler VAR olabilir?“
larda yardımcı hakem bayrağını
kaldırır ama maçın hakemi aynı
kararda değilse pozisyonu devam
ettirebilir, daha sonra VAR ile son
kararını verir.”
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu’nda oynanan Medipol

Başakşehir-Teleset Mobilya 
Akhisarspor müsabakasında
Barış Şimşek ile birlikte video
yardımcı hakem olarak görev
yapan Cüneyt Çakır da uygula-
manın faydalı olacağını belirterek,
şöyle konuştu: “Maçla bize gelen

görüntü arasındaki fark 0.4 
saniye. Yani statta izliyormuş 
gibiyiz. Operatör tecrübeli olduğu
için biz de çevrim dışı olarak 
sürekli antrenmanlarımızı 
yapacağız. Bugün gol kararını 
10 saniye gibi çok kısa bir sürede 

verdik. Herkesin kafasında şöyle
bir endişe var: ‘Acaba oyun çok
duracak mı?’ Böyle bir pozisyona
oyuncuların itiraz ettiğini ve
oyunun ne kadar durduğunu
hayal edin, bir de 10 saniyede
karar verildiğini düşünün. Bu 
nedenle VAR çok faydalı olacak,
belki de oyunun süresini uzatmış
olacağız. Yanlış karar verince biz
de üzülüyoruz. Hiçbir takımın
haksız şekilde maçı kaybetme-
sini istemeyiz, önemli olan âdil
yönetmektir. 10 saniye sonra
doğrusunu buluyorsak ne mutlu
bize. Kulüplerimiz VAR sistemini
ne kadar istiyorsa biz hakem 
camiası olarak da bu uygulama-
nın bir an önce başlamasını 
istiyoruz. Çünkü çok faydalı 
olduğunu düşünüyoruz. Şu an
çevrim dışı kullanıyoruz. İnşallah
en yakın zamanda çevrim içi
olarak bunu kullanacağız. Futbol
bir hata oyunudur, bu sistemde
de hatalar olacaktır ama en
önemlisi oyunun sonucuna etki
eden, bariz hatalardan bu sis-
temle kurtulacağız. Gri pozis-
yonlara zaten karışmıyoruz,
bariz hatalarda video hakem
devreye girecek. IFAB tarafından
yapılacak herkesin kabul ettiği
tek protokolle inşallah kullan-
maya başlayacağız.”

VAR’dan kontrol  ‘İnceleme’ tavsiyesini alan hakem
şu şekilde hareket eder;
Eğer oyun durmuşsa olayın incelenmesi için yeterli
vakit vardır. Oyunu tekrar başlatmadan gerekli 
bilgiyi VAR’dan alır ve gerekli görürse uygular.
Oyun devam ediyorsa tarafsız ‘Neutral’  bir bölgede
oyun durdurulur, kontrolün yapılmasını sağlar.
Gerekli bilgiyi VAR’dan alır ve gerekli görürse 
uygular.
Hakem gerekli görürse saha kenarındaki 
monitörden olayı kendisi de inceleyerek kendisi de
karar verebilir.
Hakem bir kontrolün yapıldığı TV ekran işareti 
yaparak herkese duyurur.

İnceleme süreci “
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Gönülden Kaleme

Çocukluğumda büyüklerimizin
gözlerinin içine bakardık, bizi de
oynadıkları maça alsınlar diye.
Yaşıtlarımızla maç yapıyorduk
ama bu bize yetmiyordu. Henüz
altı yaşındaydım; bir gün abileri-
miz maç yapmak için toplanmış-
lardı ve bir kişi eksik oldukları
için bana “Kaleye geçmek ister
misin?” dediler. Büyük bir sevinç-
le kabul ettim. Bu arada bizim
takım kaptanımız rakip takım
oyuncularıyla centilmenlik an-
laşması yaptı. Rakip takım oyun-
cuları topa abanmayacak yani
kaleye bütün güçleriyle şut çek-
meyeceklerdi. Maç başlamış, ka-
leye gelen bir-iki topu şans eseri
kurtarmıştım. Üstüne de bir gol
atıp galip duruma geçmemiz 
sanırım rakibi kızdırdı. Bir anlık
öfkesine yenik düşen rakip, tüm
gücüyle topa vurdu. Top yüzümde
patladı (topun şiddetli biçimde
yüzüme geldiğini belirtmek için
patladı ifadesini kullandım) tabiî
canım çok yandı ve ağlamaya
başladım. Oyun durmuş, herkes
başımdaydı. En başta da şutu
çeken abi vardı. Çok üzgündü,
gönlümü almak için ne yapaca-
ğını şaşırmış durumdaydı. Benim
ağlamam tüm oyuncuların üzül-
mesine sebep olmuştu. Çünkü bir
çocuğun canı yanmıştı ve ağlı-
yordu. Hiçbirinin vicdanı oyuna
devam etmek istemedi ve maçı
bıraktılar. 
Bu olay bana o yaşlarda futbolun
çok güzel bir oyun olduğunu 
göstermiş, zaten sevdiğim futbolu
bir kez daha sevmeme neden ol-

muştu. Bizler o dönemde aileleri-
mizden aldığımız terbiye gereği,
ahlâklı ve vicdanlı olmayı, 
büyüklerimize saygılı, küçükleri-
mize sevgi, sabır ve hoşgörülü 
olmayı bir erdem olarak 
görürdük. Hayatım boyunca 
bu öğretiler hayatımın 
merkezinde yer aldı. 
Bu hatıramı neden anlattım? Ba-
şakşehir-Trabzonspor maçında
Trabzonspor formasıyla maçı Ba-
şakşehir tribününden seyreden
iki küçük çocuğun formalarının
çıkarılmasının istenmesi ve 
formaların ters giydirilmesiyle
sona eren olay üzerine yazmak
gereği duydum. 
Ben mümkün olduğunca Başak-
şehir’in Avrupa kupası maçlarına
giderim. Maça gelen taraftarların
birçoğunun üstünde kendi tut-
tukları takımlarının formaları
vardır. Başakşehir’i desteklemek
için maça gelirler. O renk cüm-
büşü benim için hoşgörüyü temsil
eder. Futbol sahalarında görmek
istediğim tablonun Başakşehir
Futbol Kulübü nezdinde başlamış
olmasından, zamanla diğer 
stadyumlara da sirayet edeceğini
umarak büyük mutluluk duyu-
yordum. Her ne kadar Avrupa
kupası maçı olsa da “Darısı lig
maçlarının başına” derken bu
olay meydana geldi. 
Sizlere kısaca olayı hatırlatmak
istiyorum. Başakşehir-Trabzon-
spor maçını seyretmek için bir
baba, iki çocuğunu yanına alarak
maça gelmiş. Üstlerinde de tut-
tukları takımlarının formalarıyla

çocukların babası, Başakşehir
tribününde yerlerini almakta bir
sakınca görmemiş. Büyük bir 
ihtimalle daha evvel herkesin
kendi tuttuğu takımın formasıyla
maça geldiğini görmüş, belki de
bu maçlardan birine gelmişti ve
tepki görmeyince de çocuklarıyla
o tribünde maçı seyretmek istedi.
Sanırım birilerinin çocukları şi-
kâyet etmesiyle güvenlik görevli-

İsmail Gökçek

Bir çocuğun yüreğine
nasıl holiganlık 
tohumları ekilir 

leri çocukları tribünden çıkart-
maya yeltendi. Neden “Sanırım”
dedim; çünkü bu güvenlik görev-
lileri tribünde farklı takımların
formalarını görmüş ve bu du-
ruma alışkındı. Hiçbir güvenlikçi-
nin kendi kararıyla harekete
geçeceğine ihtimal vermiyorum.
Burada iki olay var; birincisi ve en

önemlisi çocukların ruhlarında
bıraktığı derin izler ve yaşadık-
ları korku. Çocukların dimağla-
rına şu duygu yer etmiştir;
bundan sonra kendi tuttukları
takımın maçlarında rakip takım
formalı taraftar olmayacak, 
eğer tribüne girmişse en hoyrat
biçimde dışarı çıkarılacaktır.
Çocuk-büyük fark etmez. Çünkü
kendisine bu şekilde davranılmış

ve o gün tribünde bulunanların
çoğu olayı seyretmekle yetin-
miştir. 
İkincisi de tahammülsüzlüğün
tavan yapması ve vicdanların
susması. O gün o tribünde 
yaşanan olaya şahitlik eden ve
müdahalede bulunmayan herkes
vicdanlarını sorgulamalıdır.

Kendi çocuklarını o çocukların
yerine koyarak, “Ya bu olay
benim çocuklarımın başına 
gelseydi ne yapardım?” diye 
empati yapmalı ve tepki verme-
liydiler. Mutlaka az sayıda tepki
gösterenler olmuştur ama 
azınlıkta kaldıkları için etkili 
olamadılar. Herkes bu olaya tepki
gösterse ve o çocukların forma-
ları çıkarttırılıp ters giydirilme-

seydi, çocukların yüreklerine 
holiganlık yerine sevgi tohumları
ekilecek, birlikte maç seyretme
kültürü pekişecekti.   
Başakşehir Futbol Kulübü gerekli
tepkiyi göstermiş ve güvenlik 
firmasının sözleşmesini iptal 
ettiğini açıklamıştır. Bence bu
yeterli değil. O çocukların gönlü
alınmalı. Eğer okula gidiyorlarsa
futbolcuların katılımıyla okulla-
rına gidilerek futbolda şiddetin
yeri olmadığını, bunun bir oyun
olduğunu anlatan toplantılar 
düzenlenmeli. Başakşehir 
Kulübü’nün toplumda sağladığı
sempatiyi bu şekilde kullanması,
diğer kulüplerimize de örnek 
olacaktır. 
Devlet bir kampanya başlatmalı-
dır. İlköğretimden başlamak
üzere tüm eğitim kurumlarında
beden eğitimi dersleri artırılmalı
ve beden eğitimi ders içerikleri
değiştirilmeli, fiziksel aktivitele-
rin yanında, tüm spor branşları-
nın bir oyun olduğu, hoşgörü ve
rakibe saygının oyunun gereği
olduğu öğretilmelidir. Bu kam-
panya, başta futbolumuz olmak
üzere tüm spor dallarında holi-
ganlığın azalmasına sebep 
olacaktır ki; bu da sporumuzun
gelişimine katkıda bulunmak 
demektir. Toplumumuzda pek
çok sporcu örnek alınmakta.
Tüm çocukların sevdikleri spor
dallarında mutlaka bir idolleri
vardır. Bunların vereceği mesaj-
lar çocuk ve gençlerin kulakla-
rına küpe olacaktır. 
Takım oyunlarının bazıları üç,
bazıları da iki sonuçludur. 
Bu güzel oyunun birlikte seyredi-
lince güzelleştiğini, tatlı tatlı 
birbirimizi kızdırmakla seyrine
doyum olmayan bir gösteri oldu-
ğunu unutmadan maçlara gidil-
mesi gerekiyor ki, bu tür olaylara
sebebiyet verilmesin.  
Sağlıkla kalın.  
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Çetiner Erdoğan

1969 yılında kapısından girdiği Boluspor’u neredeyse hiç terk etmeyen ve kendisini adeta 
kırmızı-beyazlı renklere adayan Çetiner Erdoğan’ı 18 Ekim’de kaybettik. A Millî Takım 

formasını da bir kez giyen ve futbolculuk kalitesinin yanı sıra beyefendiliğiyle de Boluspor için
bir efsaneye dönüşen Çetin Hocayı rahmet ve minnetle anıyoruz.  

Boluspor efsanesi

21 Kasım 1949 günü Kars’ta dün-
yaya gelse de Çetiner Erdoğan için
“Bolu’nun öz evladı” demek abartılı
bir ifade sayılmaz. Ailesiyle birlikte
Akçakoca’ya yerleştikten ve
küçük kasabanın takımında fut-
bolla tanıştıktan sonra Bolu Öğret-
men Lisesi’ne girişiyle birlikte
başlar Bolusporlu Çetin efsanesi.
Yıl 1969’dur… O dönemde Bolu-
spor’un genç takımıyla antren-
manlara çıkmaya başlar. Çok
çabuktur, süratlidir ve topla o
kadar kıvraktır ki karşısındaki 
rakibin yerinde olmak istemez hiç
kimse…  Eh bu özelliklere sahip bir
oyuncunun da hocalarının gözün-
den kaçması mümkün değildir. 
Nitekim iki ay içinde Galip Türkan
onu A takım kadrosuna alır. 1965
yılında kurulan Boluspor, 1966-67
sezonundan bu yana 1. Lig’e çıkma
mücadelesi vermektedir ve bu mü-
cadeleyi 1969-70 sezonunun niha-
yetinde mutlu sona ulaştıracaktır.
İşte Çetiner Erdoğan da bıyıkları
yeni terlerken, bu şampiyonluğun
kilit taşlarından birisi olur. 
Bolu’da oynanan Feriköy maçında
Kuzman’lı, Mendoza’lı, İbrahim’li,
Lütfü’lü, Rabbani’li, Cengiz’li kır-
mızı-beyazlılar 1-0 geridedir. Galip
Hoca yanındaki genç Çetiner’e
döner ve “Hadi bakalım, görelim
seni” der. Eski Beşiktaşlı Kuzman
oyundan çıkarken, fırtına gibi girer
Çetiner sahaya… O üstün meziyet-
lerini kullanarak sağ kanadı hallaç
pamuğu gibi atar ve yaptığı üç
asistle takımının maçı 3-1 kazan-

masını sağlar. Bu solo performans-
la da takımın banko oyuncuları
arasına girip sezon sonunda da 1.
Lig’e yükselmenin gururunu yaşar. 
Boluspor o sezon sadece 1. Lig’e
yükselmekle kalmaz. 2. Lig’deki iki
grup birincisini karşı karşıya geti-
ren Gençlik ve Spor Bakanlığı Ku-
pası’nda Kırmızı Grup Birincisi
Karşıyaka’yı da 1-0 yenip müze-
sine ilk şampiyonluk kupasını 
getirir. Karşıyaka önünde Mehmet
Başaygün, Bilgin Batıray, Lütfü Isı-
göllü, İbrahim Çelik, Eyüp Sümer,
Vadi Kesimal, Refik Akalın, Cengiz
Tomaç, Soner Metiner, Vedat Artık,
Çetin Erdoğan kadrosuyla oynayan
Boluspor’da o zaferin başrol oyun-
cularından birisi de yine Çetiner

Erdoğan’dır. 
Dört gün sonra ise Boluspor, Baş-
bakanlık Kupası’nda Muhafızgücü
ile karşı karşıya gelir. Ankara 19
Mayıs Stadı’nda oynanan, Doğan
Babacan’ın yönettiği bu maçta Bo-
luspor adeta gol şov yaparak 8-1
kazanır ve o kupayı da müzesine
götürür. Perdeyi açan golün sahibi
ise Çetiner Erdoğan’dır. 
Boluspor 1970-71 sezonunda tari-
hinde ilk kez 1. Lig’de yer alırken,
Çetiner Erdoğan da 14 Kasım 1971
günü Arnavutluk’la deplasmanda
karşı karşıya gelen Ümit Millî Ta-
kım’ın kadrosuna davet edilerek ilk
kez ay-yıldızlı formayı giyer. Kim-
ler yoktur ki o kadroda? Kısa süre
içinde Türk futboluna isimlerini
altın harflerle yazdıracak oyuncu-
lardan Vefalı Niko Kovi, Ankara 
Demirsporlu Timuçin Çuğ, Ankara-
gücü’nden Müjdat Yalman, Zafer
Göncüler, Adanasporlu Ali Osman
Renklibay, Bursasporlu Sinan Bür
ve Altaylı Mustafa Denizli… 
Aradan 20 gün geçer… Bu defa 
A Millî Takımımız, İzmir Atatürk
Stadı’nda Polonya ile 1972 Avrupa
Şampiyonası elemelerinde karşıla-
şacaktır. Rumen teknik direktör
Nicolae Petrescu, Boluspor’un bu
genç ve yetenekli oyuncusunu da
kadroya davet eder. Çetiner Erdo-
ğan daha sonra verdiği röportajda o
günü, “Hocamız Petrescu, Galata-
saray’dan Ekrem’i, Göztepe’den
Özer’i ve beni A Millî Takım’a istedi.
Hatta ben nasıl olsa oynamayaca-
ğız diye gitmek istememiştim. 

1970’te 1. Lig’e çıkan ve sezon başında hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem de Başbakanlık Kupası’nı kazanan
Dinca Schileru yönetimindeki Boluspor kadrosu. Soldan sağa ayaktakiler: Rabbani Şaşmaz, Sami Gören, 
Mehmet Başaygün, Ahmet Yılmaz, Eyüp Sümer, Lütfü Isıgöllü. Oturanlar: Soner Metiner, Bilgin Batıray, 

Refik Akalın, Cengiz Tomaç, Çetiner Erdoğan.

O dönem öyle bir çocukluk yap-
mıştık. Hâlbuki A Milli Takım’a 
gitmek en büyük amacımızdı” diye
anlatır. Kampa katılır elbette ama 
o maçı kulübeden izler. İlginçtir,
diğer genç oyuncular Ekrem 
Günalp ve Özer Yurteri ilk on birde
yer almış ve Millî Takımımız, güçlü
Polonya’yı Cemil Turan’ın golüyle
1-0 yenmiştir.
Çetiner Erdoğan, 1972’nin Ağustos
ayında düzenlenen Balkan Ku-
pası’nda Ümit Millî Takımımızla
Arnavutluk, Romanya ve Yugos-
lavya karşısında üç maça daha
çıkar. 1973’ün Ocak ayında ise
İtalya karşısında oyuna sonradan
girerek bir kez daha ümit millî olur.
A Millî Takım formasını giyebilmek
için ise bir süre daha beklemek 
zorundadır. O tarih, 19 Mart 1975
olacaktır. Teknik direktör Coşkun
Özarı, İnönü Stadı’nda Romanya ile
oynanan özel maçın kadrosuna 
Çetiner Erdoğan’ı da alır. Yasin Öz-

denak - Yenal Kaçıra, İsmail Arca,
Alpaslan Eratlı, Zekeriya Alp - Raşit
Karasu, Ziya Şengül, Mehmet Oğuz
- Ali Kemal Denizci, Cemil Turan,
Metin Kurt on biriyle başladığımız
maçın 72’nci dakikasında oyuna
giren Çetiner Erdoğan, o gün ilk ve
tek A Millî Takım heyecanını yaşar.
1-1 sona eren müsabakada bizim
golümüzü Cemil Turan, Roman-
ya’nın golünü ise bugünkü Millî
Takım Teknik Direktörümüz 
Mircea Lucescu atar. 
Çetiner Erdoğan, 1969’da giydiği
Boluspor formasını 1981-82 sezo-
nunda sırtından çıkartırken, 
kırmızı-beyazlılara 12 yıl hizmet
ederek futbola da veda etmiştir.
Sonrasında da Boluspor’dan 
kopamaz. Yıllarını verdiği takı-
mında antrenörlük yaparken, 
Kadri Aytaç, Fethi Demircan, 
Nevzat Güzelırmak, Valeriu Neagu,
Tınaz Tırpan, Şenol Güneş gibi
teknik direktörlerle çalışır. 

Üç sezonda ise Boluspor’un teknik
direktörlüğünü yapar. 1992 ve
1995’te Mudurnuspor Teknik 
Direktörü olarak kısa süreli 
ayrılıklarının dışında vefatına
kadar Boluspor’a hizmetini 
sürdürür. 1995’ten bu yana 
Boluspor’un Gençlik Gelişim 
Teknik Sorumlusu görevini 
üstlenir. Arada birkaç kez de 
A takımın başına geçer. 
18 Ekim günü ise yakalandığı
amansız hastalıktan kurtulamaya-
rak aramızdan ayrılır. Son nefesine
kadar hizmet ettiği Boluspor 
camiası ve futbol ailesi de son 
yolculuğunda onu yalnız bırakmaz.
Cenazesi, hayatını vakfettiği 
Boluspor Altyapı Tesisleri’nde 
düzenlenen törenin ardından Kalıcı
Konutlar Camii’nde kılınan ikindi
namazını müteakip Şehitler 
Mezarlığı’na defnedilir. 
Nur içinde yat Çetiner Hocam, 
mekânın cennet olsun.
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Futbol ailesi Çetiner Erdoğan’ın ölüm acısını henüz hazmedememişken ikinci bir vefat 
haberiyle sarsıldı. Türk futboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak uzun yıllar 

hizmet vermiş olan Feridun Köse’yi 24 Ekim günü kaybettik.

Feridun Köse’ye veda
Ekim ayında vefat haberleri art arda
yürekleri dağladı. Çetiner Erdo-
ğan’ın acısı yüreklerdeki tazeliğini
korurken, birkaç gün sonra da 
Feridun Köse’yi kaybettik. 
24 Ekim 1944 tarihinde Ankara’da
doğmuştu Feridun Köse. Futbol ha-
yatına da yine doğduğu şehirde, 
Ankara’nın önemli takımlarından
Güneşspor’da başladı. Yıl 1963’tü ve
Feridun Köse 19 yaşındaydı. Kalite-
sini çok kısa zamanda belli etti. Kısa
boyu ona top hâkimiyeti gibi çok
önemli bir avantaj sağlıyordu ve
teknik becerisini çabukluğuyla da
birleştirerek rakip savunmacıların
korkulu rüyası haline gelmişti. Yük-
selişi de çabuk gerçekleşti. 1964-65
sezonunda Ankara’nın yeni sayıla-
bilecek takımlarından olan ama
kısa sürede yükselerek kendisine 
1. Lig’de (Bugünün Süper Lig’i) yer
bulan PTT’ye transfer oldu. Sarı-si-
yahlı takımdaki ilk sezonunda da o
tarihte ilk kez düzenlenen Spor Toto
Kupası’nı kazanmayı başardı. 
1965 ile 1970 yılları arasında beş kez
düzenlenen bu kupadan biraz söz
etmekte fayda var. Dörder takımın
katılımıyla düzenlenen kupada
maçlar tek devreli lig usulüyle oy-
nanıyordu. İlkini PTT’nin kazandığı
kupayı bir kez Fenerbahçe, üç kez
de Beşiktaş müzesine götürmüştü.
Biz şimdi Feridun Köse’nin futbol-
culuk hayatında kaldırdığı ilk 
kupaya dönelim. O sezon Spor Toto
Kupası, PTT, Beşiktaş, Fenerbahçe
ve Göztepe arasında oynandı. 6-10
Ocak 1965 tarihlerinde düzenlenen
kupanın adresi, şimdi yerinde 
Vodafone Park’ın yükseldiği, o za-
manki adıyla Mithatpaşa Stadı’ydı. 
Teknik direktörlüğünü Mustafa Er-

tan’ın üstlendiği PTT, 6 Ocak’ta 
Beşiktaş’la oynadığı maçtan golsüz
beraberlikle ayrıldı. Aynı gün, aynı
statta oynanan Fenerbahçe-Göz-
tepe müsabakası da 1-1’lik skorla
nihayetlenmişti. İlk maçta yedek
bekleyen Feridun Köse, 9 Ocak’taki
Fenerbahçe maçında ise ilk on bir-
deydi. Cavit Gökalp, Mustafa Aslan,
Yetik Ferizcan, Tamer Güney, Yusuf
Katırcıoğlu, Ömer Aktar, Zekai Selli,
Yücel Öngelen, Yaşar Mumcuoğlu,
Feridun Köse ve Altan Sayın’dan
kurulu sarı-siyahlı takım, o gün
51’inci dakikada Yaşar Mumcuoğ-
lu’nun attığı golle Fenerbahçe’yi 1-0
yeniyordu. Beşiktaş da ilk yarım
saatinde 2-0 geriye düştüğü maçta

1971’de İran devletinin kuruluşunun 2500. yıldönümü kutlamaları için düzenlenen turnuvaya Federasyon Karması
adıyla katılan takım. Soldan sağa ayaktakiler: Coşkun Süer, Vadi Kesimal, Mehmet Türken, İsmail Saçal, 

Fevzi Serban, Enver Ürekli. Oturanlar: Timuçin Çuğ, Aydın Hepanıl, Ulvi Girginfırat, Niyazi Gülseven, Feridun Köse.

1965-1966 sezonunda Türkiye 1. Ligi’ni 11. sırada bitiren PTT kadrosu. 
Soldan sağa ayaktakiler: Feridun Köse, Altan Sayın, Tamer Güney, 

Zekai Selli, Atilla Ünalan, Yetik Ferizcan. Oturanlar: Aydın Güleş, Zeki Kocaeli,
Barış Gencer, Nazmi Yılmaz, Yüksel.

Göztepe’yi 3-2 mağlup etmişti.
Şampiyon, 10 Ocak’taki Fener-
bahçe-Beşiktaş ve PTT-Göztepe
maçlarının sonuçlarıyla belirlene-
cekti. Beşiktaş, Fenerbahçe’yi Coş-
kun Ehlidil’in attığı golle 1-0 yeniyor
ama Göztepe’yi 3-1 mağlup eden
PTT, averajla kupanın sahibi olu-
yordu. Feridun Köse’nin de ilk on 
birinde yer aldığı PTT’nin gollerini
28’de Metin Başdal, 62’de penaltı-
dan Yusuf Katırcıoğlu ve 72’de Yaşar
Mumcuoğlu atıyor, Göztepe’nin
şeref sayısı ise 29’uncu dakikada
Nihat Yayöz’den geliyordu. 
Feridun Köse, 7 sezon başarıyla top
koşturduğu PTT’de 1970-71 sezo-
nunda küme düşme acısını yaşasa
da sarı-siyahlılar ertesi sezon 2. Lig
Kırmızı Grup’u şampiyon tamamla-
yıp yeniden 1. Lig’e dönecekti.
Ancak bu dönüş uzun süreli olmadı
ve takım ertesi sezon bir kez daha
küme düştü. Bir sezon daha 
2. Lig’de forma giyen Feridun Köse
artık 30 yaşına gelmişti ve futbol
hayatını da noktalamak istiyordu.
Sonuçta aralıksız 10 sezon forma-

sını giydiği PTT’de futbolu bıraktı.
Futbolculuk hayatında 264 maça
çıkmış ve 64 gol kaydetmişti. 
Feridun Köse’nin futbolculuk haya-
tındaki onur sayfalarında ay-yıldızlı
forma da yer alıyor. 1969 yılında
dört kez Ümit Millî Takım’da oyna-
yan Feridun Köse bu maçlarda
takım kaptanlığı da yaptı. Millî Ta-
kımımız, Romanya’da düzenlenen
Balkan Kupası’nda mücadele edi-
yordu ve bu çerçevede 22 Hazi-
ran’da Romanya, 24 Haziran’da
Yunanistan, 25 Haziran’da Bulgaris-
tan ve 27 Haziran’da da Arnavut-
luk’la karşı karşıya gelmişti. Sabri
Dino, Yetik Ferizcan, Haluk Erde-
moğlu, Ayhan Aşut, İsmail Tartan,
Vedat Okyar, Mesut Şen, Mehmet
Oğuz, Erol Boralı, Zeki Temizer, Fuat
Saner, Metin Kurt, Ender Konca gibi
pek çoğu daha sonra A Millî Takımı-
mızın da formasını giyecek isimle-
rin arasında yer alan Feridun Köse,
3-2 yenildiğimiz Romanya maçının
gollerinden birisinin altına imzasını
atmıştı. 
Futbolculuk hayatını noktaladıktan

sonra da Türk futboluna teknik
adam olarak hizmet etmeyi sür-
dürdü Feridun Köse. Kayseri Erci-
yesspor, Turanspor, Çubukspor,
Erzurumspor ve Fethiyespor’da
teknik direktör olarak görev yap-
tıktan sonra 1995 yılında teknik
adamlık görevini sonlandırdı.
Erkan Kural’ın vefatından sonra
2008 yılında Ankara TÜFAD Şube
Başkanlığına seçilen Feridun Köse
vefatına kadar bu görevini sür-
dürdü. Teknik adamlık sürecinde de
tıpkı futbolculuğunda olduğu gibi
Millî Takımlara da hizmet verdi Fe-
ridun Hoca. Tınaz Tırpan’ın A Millî
Takım Teknik Direktörü olduğu
1988-89 yıllarında Genç Millî Takım
Teknik Direktörü olarak çalıştı. 
24 Ekim’de kaybettiğimiz Feridun
Köse’yi 25 Ekim’de Karşıyaka Me-
zarlığı Camii’nde öğle namazının
ardından kılınan cenaze namazını
müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda
toprağa verdik. Merhum Feridun
Köse’ye Allah’tan rahmet, ailesi 
ve futbol camiasına başsağlığı 
diliyoruz. 
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adelle’yi Millî Takım’ın spon-
sorları arasına yazdıran an-
laşmaya yönelik imza töreni,
ay-yıldızlı takımın İzlanda ile
oynayacağı maç öncesi hazır-
lıklarını sürdürdüğü Antalya
Regnum Carya Golf & Spa 
Resort’da gerçekleşti. 
İmza törenine Türkiye Futbol
Federasyonu Başkanı Yıldırım
Demirören, Başkanvekili Ali
Dürüst, Yönetim Kurulu Üye-
leri Mustafa Çağlar ve Alaattin
Aykaç, Genel Sekreter Kadir

Kardaş ve Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Serhat Soysal ile
Toksöz Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Toksöz, Tok-
söz Grup Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Zafer Toksöz,
Sanset Gıda Pazarlama Direk-
törü Aslı Eren Şengezer, 
A Millî Takım Teknik Direktörü
Mircea Lucescu ve Millî Takım
oyuncuları katıldı.
Anlaşma öncesinde A Millî
Takım oyuncuları ile tek tek
tokalaşan ve başarı dileyen

Tadelle TFF’nin ‘mutluluk’ sponsoru 

TFF Başkanı Yıldırım Demirören,
imza töreninde şöyle konuştu:
“Yıllardır ailemizin bir parçası olan
Tadelle’yi ‘Millî Takımlar Resmi Te-
darikçisi’ yapan imzaları atmak için
bugün huzurlarınızda bulunuyoruz.
Hepiniz hoş geldiniz. ‘Milli Takımlar
Resmi Tedarikçisi’ desek de benim
açımdan Tadelle, Millî Takım’ın
mutluluk sponsoru oluyor. 
Hayatımıza girdiği 80’lerden beri
Tadelle denince herkesin yüzünde
sıcak bir tebessüm oluşur.
Bugün biz de bu köklü kuruluşu-
muz ile iş birliği yapmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz…
Tadelle gibi Millî Takımımız da 
ulusumuzun mutluluk ve gurur
kaynağı…
Millî Takımımızın İzlanda ve Fin-
landiya maçlarını kayıpsız geçece-
ğine ve Dünya Kupası finallerine

katılacağımıza yürekten inanıyo-
ruz. Hocamız ve futbolcu kardeşle-
rimize Dünya Kupası’na giden
yolda gönülden başarılar diliyoruz.
Değerli misafirler!

Türkiye Futbol Federasyonu eko-
nomik olarak tarihinin en parlak
dönemini yaşıyor. Dev markalarla
sponsorluk anlaşmaları yapıyoruz.
Avrupa Federasyonları tarafından

Türkiye Futbol Federasyonu ile Tadelle markasını bünyesinde bulunduran Toksöz Grup, 
özel bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu özel iş birliği ile Tadelle, Millî Takımlar Resmi

Çikolata Tedarikçisi oldu. Başkan Yıldırım Demirören törende yaptığı konuşmada 
“Benim açımdan Tadelle, Millî Takım’ın mutluluk sponsoru oluyor” dedi. 

T
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gıpta ile izleniyoruz. İsveç gibi 
ülkelerden başkanlar gelip tes-
islerimizi geziyor, Riva’yı kendi 
yapacakları tesislere örnek alı-
yor.  Güven ve istikrarın sem-
bolü bir yönetime sahibiz. Bu
güven ve istikrar sayesinde
UEFA da 2019 Süper Kupa ev
sahipliğini Türkiye’ye verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu
olarak organizasyon gücümü-
zün zirvesindeyiz. İnşallah
2024 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası finallerine de ev sahipliği
yapacağız. Türkiye’nin en
köklü markalarından Tadelle
de bizim bu gücümüze güç 
katacak. 
Saygıdeğer konuklar!
Bugüne dek Millî Takımımıza 
destek olan tüm markalar gibi 
Tadelle’nin de bu iş birliğinin 
gururunu sonuna kadar yaşa-
masını diliyorum.  Bu vesile ile
tüm sponsorlarımıza da bir 
kez daha teşekkürlerimi  
sunuyorum.”
Tadelle adına söz alan Toksöz
Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Toksöz, sponsorluk an-
laşmasıyla, Türkiye’yi birleşti-
ren iki önemli ismin bir araya
geldiğini vurguladı. Toksöz,
“Tadelle 1980’lerden bu yana,
hayatımızın her anında bizlere
eşlik eden, Türkiye ile özdeş-
leşmiş, birleştirici bir marka.

Millî Takımımız da yaşattığı
büyük heyecanları hep birlikte
paylaştığımız, ‘bizim’ olan bir
değer. Şimdi ülkemizi temsil
eden iki büyük kurumu bir
araya getiriyor, bu iki ‘kırmızı-
beyaz’ efsaneyi buluşturuyo-
ruz. Millî Takımımıza destek
veren kurumlar arasına adı-
mızı yazdırıyoruz. Birlik ruhu-
muzu perçinleyen takımımızla
el ele, kalp kalbe olmaktan
ötürü gurur duyuyoruz” şek-
linde konuştu.
2019 UEFA Süper Kupa ev sa-
hipliğinin Türkiye’ye gelmesine
de değinen Toksöz, “Umarız bu
turnuvada sahaya çıkan takım-
lardan biri Türk temsilcisi olur.
Bunun yanı sıra, EURO 2024’e
ev sahipliği yapmayı ve A Millî
Takımımızı finalde görmeyi yü-
rekten istiyoruz. Bugün burada
rahatlıkla hissedebileceğiniz
gibi, TFF bu iki organizasyonun
ev sahipliğini de en iyi şekilde
düzenleyecek güçtedir” dedi.
İmza töreninin ardından Toksöz
Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Toksöz, TFF Başkanı
Yıldırım Demirören ve A Millî
Takım Teknik Direktörü Mircea
Lucescu’ya hediye ve plaket
takdim etti. Başkan Demirören
de Toksöz’e sırtında “Tadelle”
yazılı 10 numaralı Millî Takım
forması hediye etti. 
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Türkiye Futbol Federasyonu ile boya sektörü-
nün öncü ve lider markası DYO, anlaşmasını
yeniledi. Dünya Kupası yolundaki İzlanda ve
Finlandiya maçları öncesi Millî Takım’a bir des-
tek de “Türkiye kırmızı-beyaz DYO” sloganı ile
millî heyecana ortak olan DYO Boya’dan geldi. 
Türkiye Futbol Federasyonu ile DYO Boya 
Fabrikaları A.Ş.’yi yan yana getiren iş birliği,
Millî Takım’ın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri I Grubu’ndaki son iki karşılaşması
öncesi yenilendi. 
DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve
Genel Müdürü Serdar Oran, Dünya Kupası 
yolunda A Millî Takım’a başarılar dileyerek, 
şu mesajı verdi: “Türkiye’nin gururu Millî 
Takımımıza verdiğimiz destek, çalışmalarımı-
zın önemli bir parçası. Futbolun birleştirici 
gücüne inanıyor ve bu duyguyu markamızla
yan yana getirmekten mutluluk duyuyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun bir parçası ve
Millî Takım’ın En Renkli Destekçisi olmaktan
büyük onur duyuyoruz. Bizlere yepyeni heye-
canlar yaşatacak olan Milli Takımımıza başarı-
lar diliyorum.” 

TFF ile DYO 
anlaşmasını yeniledi  
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TFF ile İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 
Spor Güvenliği Çalıştayı Beykoz-Riva’da yapıldı. Katılımcılar tarafından yapılan 

değerlendirmeler neticesinde, mevzuat değişikliği ihtiyacı olan konular belirlendi,
uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve sporda şiddet ve düzensizliğin

önlenmesine yönelik paydaşların önümüzdeki süreçte yapması planlanan konular
hakkında görüşmeler yapıldı.

Riva’da Spor Güvenliği Çalıştayı yapıldı 

ürkiye Futbol Federasyonu ile 
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü iş birliğinde düzenle-
nen Spor Güvenliği Çalıştayı Bey-
koz-Riva’da yapıldı. TFF Hasan
Doğan Millî Takımlar Kamp ve

Eğitim Merkezi Orhan Saka Salo-
nu’nda gerçekleşen çalıştayın
açılış törenine TFF Hukuk, Mali
İşler, Kulüp Lisans ve Finansal
Fair Play’den Sorumlu Başkanve-
kili Hüsnü Güreli, TFF Başkanve-

kili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve
İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfika-
roğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir
Kardaş, Emniyet Genel Müdür
Yardımcısı Erhan Gülveren, Spor
Genel Müdür Yardımcısı Murat

Kocakaya, Emniyet Genel
Müdürlüğü Güvenlik Dairesi
Başkanı Cüneyt Ünal, Emni-
yet Genel Müdürlüğü Medya
Protokol ve Halkla İlişkiler
Dairesi Başkanı Ender Sevim
ve Adalet Bakanlığı Ceza 
İşleri Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Hakim Yakup Moğul
katıldı. 
Törende EGM Siber Suçlarla
Mücadele ve Özel Güvenlik
Dairesi Başkanlıkları ve 
Jandarma Genel Komutanlığı
temsilcileri ile Süper Lig ve
TFF 1. Lig takımlarının bulun-
duğu 23 ilin Müsabaka Gü-

venlik Amirleri ve Spor 
Güvenliği Şube Müdürleri de
yer aldı.  
Çalıştayda sporda şiddet ve
düzensizliğin önlenmesi için
toplumsal bilinç oluşturula-
rak, kamuoyu desteğini ar-
tırmaya yönelik yapılacak
çalışmaların yanı sıra 6222
Sayılı Kanun çerçevesinde
etkin soruşturma ve cezai
müeyyidelerin uygulanması,
ulusal ve uluslararası müsa-
bakalarda alınan güvenlik
tedbirleri, stadyumların fiziki
durumları ile e-bilet, akredi-
tasyon konuları ele alındı. 
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Çalıştayın açılışını yapan TFF Baş-
kanvekili Hüsnü Güreli, 6222 Sayılı
Kanunun uygulanması ile ilgili pra-
tikte ve teoride yaşananları anlatır-
ken şu açıklamalarda bulundu:

Güreli “6222’de revizyon
yapılmalı”

“İki gün sürecek Sporda Güvenlik
Çalıştayı’nın gelişimi şöyle oldu: Bu
konuda Emniyet Genel Müdürlüğü-
müz, üst iki lig müsabakaları ile ilgili
esasen müsabaka güvenlik amiri
ve spor güvenliği şube müdürleri-
nin toplanıp bir değerlendirme
yapma arzusunu bizlere iletti. Tabiî
ki ev sahipliğini memnuniyetle
kabul ettik. Daha sonra bu değer-
lendirme toplantısı yerine Adalet
Bakanlığı ve Spor Bakanlığı’ndan da
kıymetli arkadaşlarımızın katılma-
ları, bu konunun bir çalıştaya dön-
üştürülmesi arzusu doğru bir
şekilde ifade edildi ve bu şekilde
düzenlendi. Bu konuya bizim Tür-
kiye Futbol Federasyonu olarak ev
sahipliği yapmamız zaten vazifemiz
ama büyük bir onur duyduk. İnşal-
lah bu iki günlük çalışma hayırlara
vesile olur.

Bildiğiniz gibi 6222 sayılı Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenme-
sine Dair Yasa çıktığı günden beri
gerek içeriği gerekse uygulamaları
konusunda çok konuşulan bir yasa
oldu. Esas itibarıyla bu yasanın pay-
daşları temel olarak bildiğiniz gibi
şunlardan ibaret: Spor Güvenlik Ku-
rulları il ve ilçe, bunlar bir paydaş.
Emniyet Genel Müdürlüğümüz al-
tında bulunan Spor Güvenlik Birimi,
Spor Güvenlik Amiri ve Müsabaka
Güvenlik Amiri bir paydaş… Fede-
rasyonlar paydaş… Kulüpler pay-
daş… Özel Güvenlik Görevlileri
paydaş… Buradaki yasanın içinde
mevcut bulunan cezaları uygulayan
spor savcılarımız ve kıymetli hâ-
kimlerimiz de birer paydaş. 
Bu mevcut yasanın irdelenmesi ve
aksayan yönlerinin tespit edilmesi
bu çalıştayın konusuna giriyor.
Ama bu çalıştayın ümit ediyoruz ki
bundan sonraki bölümünde; kulüp-
ler ve diğer paydaşlarla birlikte
ikinci bir kısımda Adalet Bakanlı-
ğı’nın özellikle katılımıyla; tekrar-
lanması ve bu yasa üzerinde gerekli
revizyonların yapılması, tasarı tas-
lağının oluşturulması noktasına
doğru herhalde gideceğiz.

Bildiğiniz gibi 10 Ağustos 2017 tari-
hinde Sayın İçişleri Bakanımız,
Sayın Adalet Bakanız ve Sayın
Gençlik ve Spor Bakanımızın huzu-
runda Ankara’da bir toplantı yapıldı.
Buraya bu yasayla ilgili paydaşlar,
kişiler, kurumlar çağrılmıştı. Her-
kes orada fikirlerini çok açık bir şe-
kilde söyledi. Akabinde bizim
elimize 6222’yi değiştirmek isteyen
iki tane tasarı taslağı geldi. Bunlar-
dan bir tanesi Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’ndan, bir tanesi de Adalet
Bakanlığı’ndan gelmişti. Sanıyorum
İçişleri Bakanlığımız da bu tasarı
üzerinde bu çalıştaylar sonucunda
bir taslak düzenleyecek.
‘Bu taslaklarda genel olarak ne
vardı?’ derseniz, özellikle spor ala-
nının tarifi ve kapsamı yeniden dü-
zenlenmekteydi. Seyircilerin spor
alanına girişinde biyometrik yön-
temle kimlik doğrulaması konusu
vardı. Spor müsabakaları öncesinde
eşgüdüm toplantısının müsabaka
güvenlik amirinin başkanlığında
yapılması önerilmekteydi ve bu ko-
nuda bir yönetmelik çıkarılması
önerilmekteydi. Genel olarak da
6222 sayılı yasada cezalarda artı-
rımlar önerilmekteydi. 

O toplantıya biz Sayın Başkanımız
Yıldırım Demirören ve Genel Sekre-
terimiz Sayın Kadir Kardaş Bey ile
üçümüz katıldık. Biz de kendimize
düşen, gördüğümüz izlenimlerimiz
sonrasında tespitlerimizi arz ettik.
Özellikle o toplantıda bendenizin
söylediği iki konu vardı. Burada tek-
rarlamanın doğru olduğunu düşü-
nüyorum. Bunun da not düşülmesi
itibarıyla bu çalışmada önemli oldu-
ğuna inanıyorum. Ben de çünkü 25
senelik bir spor yöneticisiyim. Fut-
bol Federasyonu’nda üç seneye
yaklaşan bir yöneticilik hayatım
var. Ondan önce de Türkiye Futbol
Federasyonu’nda bir yöneticilik ha-
yatımız var. 
Burada iki husus bize çok önemli
gelmişti. Bildiğiniz gibi (Spor Ba-
kanlığı’nın taslağında da 23.
Madde’de ilâve edilmişti) 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi yani CMK diyo-
ruz, 231. Maddesine göre, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması ka-
rarının verilmemesi bazı suçlarda
ve hapis cezalarının seçenek yaptı-
rımlarına çevrilerek ertelenme-
mesi… Bana göre, işin özü bu. 
Bu geri bırakılma kararı verilmeme
ve ertelememe hususu sadece Şid-

det Yasası’nda bildiğiniz gibi şike ve
teşvik suçlarında var. Ancak diğer
suçlar çok önemli. Yani esas itiba-
rıyla bizleri rahatsız eden ve sporda
şiddeti ortaya çıkaran birtakım hu-
suslar var. Örneğin şu cezaları çok
önemli addediyoruz. Bunlardan bir
tanesi spor alanlarına yasak madde
sokulması ve müsabaka düzeninin
bozulması… Bildiğiniz gibi suçlara
verilen cezalar bir yıldan az ise idari
para cezasına çevriliyor, iki yıldan
az ise demin bahsettiğim gibi
CMK’nın 231. Maddesine göre hük-
mün açıklanmasının geri bırakıl-
ması veyahut ertelenmesi gibi
alternatiflere dönüşüyor. Hakaret
içeren tezahüratlar… Bu suça da
aynı şekilde bu maddeyi uygulasak
acaba sporda şiddetin önüne geçe-
bilir miyiz? Bence evet. Spor alanla-
rına usulsüz seyirci girişi, yasak
alanlara girişin engellenmesi gibi
suçlar düzenlenmiş 6222 sayılı ya-
sada. Bu yasanın revize edilmesi sı-
rasında ve bu çalıştayda bu konu
önemle dikkate alınsa iyi olur diye
düşünüyorum. 
Gerek kişisel gerek Türkiye Futbol

Federasyonu tespiti olarak alabilir-
siniz burada özel güvenlik birimleri-
nin çalışması, düzenlenmesi
yeniden belki bir sertifikasyon ve
lisanslamaya bağlanması önemli.
Bu iki günlük çalıştayda çeşitli otu-
rumlarda yaklaşık 8-10 arkadaşı-
mız sizlerle birlikte olacak ve
dünyadaki bu gelişmelere gerek
UEFA ve gerek FIFA’da nasıl bakıldı-
ğını sizlere aktaracaklar. Buralar-
dan herhalde birtakım faydalı
sonuçlar çıkarmış olacağız. 
Yasanın uygulanması, çok önemli
bir konu. Biz Türkiye Futbol Fede-
rasyonu olarak sadece futbolda di-
siplin cezalarını uyguluyoruz. Bizim
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzen-
sizliğin Önlenmesi yasası ile direkt
bir ilgimiz yok. Bu yasada bize
düşen yükümlülükler sadece millî
müsabakaların düzenlenmesi… As-
lında onlar da UEFA ve FIFA kont-
rolü ve gözetiminde oluyor. Bu yasa
bize elektronik kart ve elektronik
bilet yükümlüğünü vermiş. Bunu da
bihakkın yerine getirdiğimize ina-
nıyorum. Bize verilen yükümlülük-
lerin en başında gelen kişisel bir
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veri bankasının, veri tabanının tu-
tulması… Bunu tutuyoruz. Spor gü-
venlik amirlerimizle bunu hızlı bir
şekilde paylaşıyoruz. Esas itibarıyla
kulüplerin sorumluluğunda olan
birçok konu da özel güvenliğe dev-
redilmiş. Bunları da çok dikkatli bir
şekilde uygulamak lâzım. 
Şundan dolayı çok mutluyuz: Son
günlerde bu yasanın uygulanması
ile ilgili olarak sayın savcılarımız
son derece hassas ve hızlı bir şe-
kilde hareket ediyorlar. Devletimi-
zin, Hükümetimizin topyekûn bu
sporda şiddetin ve düzensizliğin
önlenmesine karşın net ve kesin bir
savaş açtığını, çok önemli tedbirler
aldığını herkes herhalde görüyor.
Görüyor ama o uygulamayan kişile-
rin buna futbolcu da dâhil, buna se-
yirci de dâhil, buna yasada kendine
görev atfedilmiş kişiler de dâhil,
neden bu konuda hassas olmadık-
larını kendi kendilerine yorumlaya-
rak düşünmeleri lâzım.  
İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının
işleyişi, spor güvenlik şube müdür-
lüğü ile hızlı iletişim, spor polisliği
çok önemli, çok hızlı gelişiyor, çok
verimli sonuçlar veriyor.
Bu yasanın negatif işleyen daha
doğrusu işlemeyen yönleri de var.
Zaten bugünkü çalıştayın konusu
da bunlardan oluşuyor. Bu yasa çok
karmaşık yazılmış ve aynı yüküm-
lülükler maalesef birçok paydaşa
birden yüklenmiş. Bu da bir kanun
yapma tekniği açısından belki dü-
şünülüp ileride göz önüne alınabilir
mi bilmiyorum. Yani aynı yükümlü-
lüğü hem spor güvenliğe vermişsi-
niz hem müsabaka amirine hem
kulübe vermişsiniz. Ama bir kişiyi
muhatap almak acaba ceza ve yap-
tırım açısından yani evrensel
hukuk sisteminde daha mı doğru-
dur? Bu sistematik açısından da ya-
saya bakmanızı özellikle isterim. 
Ben bu yasayı Hukuk Müşavirliği-
miz ile birlikte biraz çalışarak yü-
kümlülüklerin dağılımını çıkardım.
Yani bu paydaşlardan kime bu yasa
hangi yükümlülüğü yüklemiş, siz-
lere bir kolaylık olması açısından

yasayı ve yasanın ilgili yönetmeli-
ğini de verdik. Sizler de bu iki gün
içinde hem yasanın aksayan 
yönlerini çalışacaksınız hem de
yeni bir yasa revizesi için belki bir
sonuç bildirgesi hazırlayacaksınız.
Hemen arkasından belki kulüplerle
ve diğer paydaşlarla bu çalıştay
devam edecek. 
Her şey Türkiyemiz için. Bütün bu
çalışmalar, huzurlu, istikrarlı,
birlikte ve beraber olmamız için. 

Bu çalışmaların hayırlı olmasını 
diliyorum. 
Türkiye Futbol Federasyonu adına
hepinize kolay gelsin diyorum ve
tüm çalıştay katılımcılarını saygıyla
selamlıyorum.”

Gülveren: “Koordinasyon
içinde çalışılması 
gerekiyor”

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı
Erhan Gülveren, spor alanlarında
holigan türü insanların yer alabildi-
ğini ve bunun da kendi konuları ol-
duğunu kaydederek, “Tüm
paydaşların koordine içinde çalış-
ması gerekiyor” dedi.
Kanunlarda gelişen şartlara göre
revize edilme ihtiyacı oluşabildiğini
vurgulayan Gülveren, “Bizim önce
kanunları iyi uygulamamız gerekir.
Bu bir sitem değil. Yaptırımların et-
kisine karar vermek ve buna göre
kanunu uygulamak gerekir. Herke-

sin kendi üzerine düşen görevi en
iyi şekilde yapması lazım” şeklinde
konuştu.
Gülveren, bir kaç kişinin sebebiyet
verdiği olayın, tüm spor camiasına
mal olduğunu ve kötü örnek oluş-
turduğunu anlatarak, “Biz futbol
sahalarına aileleri ne kadar sokabi-
lirsek, istenmeyen durumların
önüne o kadar geçebiliriz. Olay ol-
duktan sonra sebebiyet verenleri
yakalayıp adliyeye göndermek, 
işimizin ikinci kısmı. Önemli olan
suçun işlenmemesini sağlamaktır”
ifadelerini kullandı.

Kocakaya: “Önleme 
eksikliği görüyorum”

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat
Kocakaya, spor alanlarında yaşa-
nan istenmeyen olayların sona er-
dirilebilmesi için çabaladıklarını
belirterek, “Sporda şiddet sadece
ülkemizin sorunu değil. Dünyanın
birçok ülkesinde maalesef bu yaşa-
nıyor” açıklamasında bulundu.
Sporun artık bir oyun olarak algı-
lanmamasından kaynaklı sorunlar
bulunduğunu anlatan Kocakaya,
“Spor müsabakaları, taraftar aidi-
yeti ile ulaşılan ekonomik büyük-
lükle birlikte, sadece sonuçtan ve
seyir zevkinden ibaret değil. Hafta-
nın 6 gününü yasalara uygun yaşa-
yan kişinin, maç gününde nasıl
birine döndüğünü görebiliyoruz. 

O dönemi kontrol altına alabilmek
bizlerin görevi. Maçtan bir gün
sonra o insan yine bizden biri. 
Üzerimize düşen, o birkaç saatin
kontrol altına alınması. Eğitim 
boyutu çok önemli ancak yapılan-
ların bir yaptırımı olmalı. Cezaların
iyi uygulanmamasından kaynakla-
nan, önleme eksikliği görüyorum.
İki gün bunu tartışacağız” değer-
lendirmesinde bulundu.

Moğul: “Olağanüstü bir
problem” 

Açılışta konuşan isimlerden Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür-
lüğü Daire Başkanı Hakim Yakup
Moğul, spor alanlardaki şiddetin
birçok masum kişiyi de etkilediğini
belirtirken, “Futbol, taraftarı en çok
olan spor dalı. Bir spor dalı olmanın
ötesinde, büyük paraların harcan-
dığı bir endüstriye dönüşmüş, ta-
kımlarına bağlı kitleler yaratmıştır.
Bu yoğun ilgi zamanla fanatizm ve
holiganizm gibi problemlere sebebi-
yet vermiştir. Bu problemler, basit
bir asayiş olayının ötesinde, olağan-
üstü bir problem niteliğini kazan-
mıştır. Alınan tedbirlerle geçmişe

oranla önemli mesafeler kat edil-
mesine karşın, maalesef sorunun
çözümünde istenilen seviyelere
ulaşılamamıştır” diye konuştu.

Ünal:  “Kin ve nefrete yol
açıyor” 

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik
Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal ise
spor alanlarında suç işlemek iste-
yenlerin caydırılması ve işleyenle-
rin kısa sürede yakalanması için
tüm paydaşların ortaklaşa çalışma-
sının önemini anlatarak, “Yaşanan

olayların, uzun yıllar süren kin ve
nefrete sebebiyet verdiğini görüyo-
ruz. Konya’da yaşanan son olayda,
işledikleri suçu kahramanlık gibi
gösterip sosyal medyada yayınla-
yan kişiler, yakalanarak adli merci-
lere teslim edilmiştir. Bu olayın
sevindirici tarafı, tüm kulüpler ve
taraftarlar, mağdur sporsevere
sahip çıkmışlar, olayın faillerinin
yakalanmasına katkı sağlayıp, bu
tipte suç işlemeye tevessül eden-
lere önemli bir mesaj vermeleridir”
şeklinde görüş belirtti.
Çalıştayda; 
a) Müsabaka öncesi,  esnası ve son-
rasına yönelik güvenlik tedbirleri,

b) Özel güvenlik tedbirlerinin ve-
rimliliği, eğitimi, geliştirilmesi ve
yasal düzenlemeleri,
c) İl/İlçe Spor Güvenliği toplantısı ile
eşgüdüm toplantılarının verimliliği
ve yaptırımları,
d) 6222 sayılı Kanun çerçevesinde
soruşturma ve cezai yaptırım uy-
gulamaları,
e) Spor tesisleri altyapısı, e-bilet ve
akreditasyon,
f) Protokol, basın, engelli, görevli ve
misafir seyirci girişleri konuları ele
alınarak değerlendirildi.
Belirtilen konular hakkında, katı-
lımcılar tarafından yapılan değer-
lendirmeler neticesinde, mevzuat
değişikliği ihtiyacı olan konular be-
lirlendi, uygulamada yaşanan ak-
saklıkların giderilmesi ve sporda
şiddet ve düzensizliğin önlenme-
sine yönelik paydaşların önümüz-
deki süreçte yapması planlanan
konular hakkında görüşmeler ya-
pıldı.
Ayrıca, yapılan karşılıklı görüşme-
lerde, yaşanan aksaklıklar ve talep-
ler dile getirilerek, her paydaşın
kendi görev alanıyla ilgili çalışmala-
rın hızla hayata geçirilmesi karar-
laştırıldı. 
Bunun yanı sıra kısa, orta ve uzun
vadeli çalışmalara devam edilecek.
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Yıldırım Demirören’den 
Infantino’ya ziyaret  

TFF Gündemi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören,
FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ziyaret etti. FIFA’nın İs-
viçre’nin Zürih kentindeki merkezinde gerçekleşen ziya-
rete TFF 1. Başkanvekili, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi
Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ka-
tıldı. Dünya futbolundaki gelişmeler ve güncel konuların
görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de gündeme geldi.
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, FIFA Başkanı Gianni
Infantino’ya ismi yazılı 10 numaralı A Millî Takım forması
hediye etti. 
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Lucescu, UEFA Pro Lisans Öğrenci
Değişim Programına konuk oldu  

UEFA tarafından 1-2 Kasım tarihlerinde düzen-
lenen Pro Lisans Öğrenci Değişim Programı’na
baş konuk olarak davet edilen A Millî Takım
Teknik Direktörü Mircea Lucescu, antrenörler
ile mesleki deneyimlerini paylaştı.
Rumen çalıştırıcı, UEFA’nın Nyon’daki merke-
zinde yapılan organizasyondaki oturumlardan
birinde UEFA Baş Teknik Sorumlusu Ioan Lu-
pescu’nun ve katılımcıların sorularını cevapladı.
Tecrübeli teknik adam, toplantı sonrasında 
çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen antrenörler ile
hatıra fotoğrafı çektirdi ve UEFA’nın ‘Equal
Game’ (Eşit Oyun) kampanyası için destek pozu
verdi.



Dünya medyasından Riva’ya ziyaret   
TFF Gündemi

Dünya medyasının prestijli ga-
zete ve televizyonlarının temsil-
cileri, TFF 1. Başkanvekili Servet
Yardımcı’nın davetiyle Riva’daki
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri’ni ziya-
ret etti.
TFF 1. Başkanvekili, UEFA Yöne-
tim Kurulu Üyesi, UEFA Medya
Komitesi Başkanı, UEFA Stadyum
ve Güvenlik Komitesi Başkanve-
kili Servet Yardımcı, TFF Başkan-
vekili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve
İcra Kurulu Üyesi ve UEFA 
HatTrick Komitesi Üyesi Cengiz
Zülfikaroğlu ile TFF Genel Sekre-
teri Kadir Kardaş’ın ev sahipli-
ğinde gerçekleşen ziyarette 
A Millî Takım Teknik Direktörü
Mircea Lucescu da yer aldı.
Marca, beIN International, 
La Gazzeta Dello Sport, CNN UK,
SKY ve Record’un yanı sıra Yuna-
nistan, İsviçre ve Slovenya gibi
ülkelerden önemli medya kuru-
luşlarının içinde yer aldığı 15 kişi-
lik gazeteci grubu ve UEFA
medya sorumluları, ziyaret 
sırasında çeşitli aktivitelerde 
bulundu.
TFF 1. Başkanvekili Servet Yar-
dımcı, Riva tesislerini gezip, başta 
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E-Bilet olmak üzere TFF’nin bi-
rimleri ve faaliyetleri hakkında
bilgi alan medya temsilcileri ile
Türk futbolu hakkında bir basın
bilgilendirme toplantısı yaptı.
Servet Yardımcı, yabancı basın
mensuplarına Türk futbolunun
ulusal ve uluslararası potansi-
yelini anlatıp, Türkiye Futbol
Federasyonu’nun projeleri ko-
nusunda da detaylar paylaştı.
Ziyaret TFF 1. Başkanvekili 
Servet Yardımcı ile TFF Genel
Sekreteri Kadir Kardaş’ın
medya mensuplarına isimleri
yazılı A Millî Takım forması 
hediye etmesi ve karşılıklı he-
diye takdimi ile son buldu.



UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Programı’nın 3. Semineri Riva’da yapıldı 

TFF Gündemi

UEFA ve Lozan Üniversitesi ortaklığında
düzenlenen UEFA Futbol Yönetimi Ser-
tifika Programı’nın (CFM) üçüncü ve
son semineri, Türkiye Futbol Federas-
yonu’nun ev sahipliğinde, Beykoz-
Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı.
UEFA Futbol Yönetimi Sertifika Progra-
mı’nda Süper Lig kulüplerinden profes-
yoneller ile TFF ve Azerbaycan Futbol
Federasyonu çalışanları eğitim aldı.
Yaklaşık bir yıldır devam eden eğitimler
sonucunda katılımcılar, UEFA ve Lozan
Üniversitesi’nin ortak verdiği sertifikayı
alma hakkı kazandı. Seminer, mezuni-
yet seremonisi ile sona erdi.
TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Cen-
giz Zülfikaroğlu, Genel Sekreter Kadir
Kardaş, UEFA Ülke Federasyonları Ge-
liştirme Departmanı Müdürü Thierry
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Favre ile Lozan Üniversi-
tesi’nden Prof. Jean-Loup
Chappelet, katılımcılara
sertifikalarını verdi.
UEFA ve Lozan Üniversitesi
yetkililerinin organizatör-
eğitimci olarak katıldığı
sertifika programının ilki
Şubat, ikincisi Mayıs ayında
gerçekleştirilmişti. UEFA
Futbol Yönetimi Sertifika
Programı’nda katılımcılar,
uluslararası spor organi-
zasyonlarının yapıları, pa-
zarlama, iletişim, maç
operasyonları, bütçe yöne-
timi, stratejik planlama gibi
birçok alanda profesörler
tarafından eğitim alıyor ve
sınavlara tâbi tutuluyor.

A Millî Takım ve İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’nun oyuncusu Emre
Mor’un dedesi Haseyin Mor vefat etti. Merhum Hüseyin Mor’un cenazesi Uşak’ın
Sivaslı ilçesindeki Orta Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Tatar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye millî futbolcu
Emre Mor’un yanı sıra ailesi katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum
Hüseyin Mor’a Allah’tan rahmet, Emre Mor ve ailesine başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu, yönetim kurulu üyeliğine
yeni atama yaptı. Yönetim Kurulu

Yedek Üyesi Fuat Guguloğlu, Türkiye
Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu

asıl üyeliğine getirildi.

Fuat Guguloğlu asıl üye oldu Emre Mor’un dede acısı 



TFF’den Olimpiyat Şampiyonu 

Millî Takım’a ziyaret  

Türkiye Futbol Federasyonu İdari
İşler, Organizasyonlar ve Engelli
Federasyonlarından Sorumlu Yö-
netim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz
Zülfikaroğlu, son Olimpiyat Şampi-
yonu İşitme Engelliler Futbol Millî
Takımı’nın Manavgat kampını ziya-
ret etti. İşitme Engelliler Futbol Millî
Takımı Teknik Direktörü Ali Metin
ve tüm oyuncuların katıldığı ziya-
ret çok samimi bir havada gerçek-
leşti. Cengiz Zülfikaroğlu, son iki
dünya ve son Avrupa şampiyonu
millîleri Samsun’da yapılan İşitme
Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda
elde ettikleri şampiyonluktan 
dolayı teker teker kutladı. İşitme
Engelli Millî Takım oyuncuları, 
TFF yönetiminin her zaman kendi-
lerinin yanında olması ve olimpiyat
şampiyonluğu için verdiği özel ödül
nedeniyle Cengiz Zülfikaroğlu ile
şahsında TFF Başkanı Yıldırım 
Demirören’e teşekkür etti.

TFF Gündemi
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Tolunay Kaas, UEFA Antrenör

Eğitimi Konferansı’na katıldı  

TFF Gündemi

TFF Futbol Gelişim Direktörü ve
Genç Millî Takımlar Sorumlusu
Tolunay Kafkas, UEFA tarafından
düzenlenen ve Kuzey İrlanda Fut-
bol Federasyonu’nun ev sahipliği
yaptığı UEFA Antrenör Eğitimi
Konferansı’na katıldı. Kuzey İr-
landa’nın başkenti Belfast’ta dü-
zenlenen konferansta TFF adına
Kafkas’ın yanı sıra teknik koordi-
natör Cezmi Turhan da yer aldı.
Organizasyona UEFA Baş Teknik
Sorumlusu Ioan Lupescu, UE-
FA’ya bağlı federasyonların futbol
gelişim direktörleri ile antrenör
eğitimi sorumluları, UEFA yetkili-
leri ile FIFA ve diğer konfederas-
yonlardan temsilciler katıldı. Dört
gün süren konferansta katılımcı-
lara antrenör eğitimi, antrenör
eğitmenlerinin eğitimi ve gelişimi
konularında bilgiler verilirken,
UEFA Baş Teknik Sorumlusu Ioan
Lupescu ve Kuzey İrlanda A Millî
Takım Teknik Direktörü Michael
O’Neill da sunumlar yaptı. İki yılda
bir düzenlenen UEFA Antrenör
Eğitim Konferansı’nda federas-
yonlara antrenör eğitimiyle ilgili
teknik bilgilerin yanı sıra organi-
zasyonel bilgiler de sunuldu.
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Türkiye’nin ev sahipliğine aday
olduğu 2024 Avrupa Futbol 
Şampiyonası Finalleri adaylık
dosyasında yer alacak şehir ve
stadyumlarla ilgili karar verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yöne-
tim Kurulu’nun 17 Ekim 2017 tarihli
toplantısında alınan kararla belir-
lediği şehir ve stadyumlar şöyle:

İstanbul (Atatürk Olimpiyat Stad-
yumu ve Ali Sami Yen Spor Kom-
pleksi Türk Telekom Stadyumu),
Bursa (Büyükşehir Belediye Stad-
yumu), Antalya (Antalya Stad-
yumu), Eskişehir (Eskişehir Yeni
Stadyum), Gaziantep (Gaziantep
Stadyumu), Konya (Büyükşehir
Belediye Stadyumu), Trabzon

(Şenol Güneş Spor Kompleksi),
Kocaeli (Yeni Stadyum), Ankara
(Yeni Stadyum). TFF, 2024 Avrupa
Futbol Şampiyonası adaylık dos-
yasını 27 Nisan 2018’de UEFA’ya
teslim edecek. UEFA Yönetim Ku-
rulu ise EURO 2024’e ev sahipliği
yapacak ülkeyi Eylül 2018’de 
yapacağı toplantıda açıklayacak.

EURO 2024’e aday şehirlerimiz belli oldu  Ali Düşmez, TASKK Başkanlığına

yeniden seçildi   

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kon-
federasyonu (TASKK) başkanlığına,
TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi 
Ali Düşmez yeniden seçildi. Gençlik
ve Spor Bakanlığı Konferans 
Salonu’nda düzenlenen 17. Olağan
Genel Kurul’a 710 delegenin 616’sı

katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak, Spor Genel 
Müdürü Mehmet Baykan ve Spor
Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu da genel kurulda
yer aldı. Divan başkanlığını Seyit
Ateş’in yaptığı seçimli genel kurula

tek aday olarak giren mevcut baş-
kan Ali Düşmez, kullanılan 607
oyun tamamını alarak 3 yıllığına 
yeniden başkanlık görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak
Ali Düşmez’i tebrik eder, başkanlık
döneminde başarılar dileriz.



TFF Gündemi
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2001 doğumlu oyunculardan oluşan
U17 Millî Takımımız, Çek Cumhuri-
yeti’nde düzenlenen 2017-18 UEFA
U17 Avrupa Şampiyonası Eleme
Turu 3. Grup’taki mücadelesini
üçüncü sırada tamamladı ve Elit
Tur’a yükseldi. 52 takımın 4’erli ola-
rak 13 gruba ayrıldığı 2017-18 UEFA
U17 Avrupa Şampiyonası Eleme 
Turu’nda, gruplarını ilk iki sırada bi-
tiren ekipler ile en iyi 4 grup üçün-
cüsü, Elit Tur’a yükselecekti.
Grubunda dört puan toplayan U17
Millî Takımımız, en iyi dört üçüncü
arasında yer alarak Elit Tur’a çıktı. 
Çek Cumhuriyeti’ndeki 3. Grup mü-
cadelesinde ilk maçını İsrail’le oyna-
yan U17 Millî Takımımız, 8. dakikada
Ofek Ovadia’dan yediği golle 1-0 ye-
nildi. Diğer maçta ise Çek Cumhuri-
yeti, Ermenistan’ı 7-0 yendi.
İkinci maçında Ermenistan’ı 23. da-

kikada Serkan Bakan, 52. dakikada
Barışcan Işık Altunbaş, 77. dakikada
Mustafa Kaya ve 79. dakikada 
Abdülkadir Çelik’in golleriyle 4-0
yenen U17 Millî Takımımız, grup
ikinciliği için bir şans yakaladı. İs-
rail’e 2-0 yenilen Çekleri son maçta 
iki farklı yendiğimiz takdirde ikinci
olabilecektik. Ancak 22. dakikada
Atakan Gündüz’ün penaltıdan attığı
golle elde ettiğimiz avantajı koruya-
madık ve 49’da Šimon Gabriel’den
yediğimiz golle 1-1’lik beraberliğe
razı olduk. Ermenistan’ı 3-0 yenen 
9 puanlı İsrail ve bizim gibi 4 puan
toplayan Çek Cumhuriyeti de ilk iki
sırayı alarak Elit Tur’a katılma hak-
kını kazandı. Ahmet Ceyhan yöneti-
mindeki kadromuzda yer alan
oyuncuların kulüpleri ve mevkileri
şöyle: Muhammet Taha Tepe (Altın-
ordu - Kaleci), Arda Akbulut (Trab-

zonspor - Kaleci), Atakan Gündüz
(Altınordu - Defans), Kerem Kalafat
(Beşiktaş - Defans), Rıdvan Yılmaz
(Beşiktaş - Defans), İbrahim Turan
(Bursaspor - Defans), Işık Kaan Ars-
lan (Galatasaray - Defans), Süley-
man Luş (Galatasaray - 
Defans), Bora Ulu (Trabzonspor -
Defans), Atalay Yıldırım (Altınordu -
Orta Saha), Barışcan Işık Altunbaş
(Altınordu - Orta Saha), Mustafa
Kaya (Altınordu - Orta Saha), Emir
Biberoğlu (AZ Alkmaar - Orta Saha),
Abdulkadir Çelik (Bursaspor - Orta
Saha), Ozan İsmail Koç (Bursaspor -
Orta Saha), Serkan Bakan (Göztepe
- Orta Saha), Batuhan Dıraga 
(Kasımpaşa - Orta Saha), Yaser
Yüce (Trabzonspor - Orta Saha), 
Ali Yavuz Kol (Galatasaray - Forvet),
Muhammet Arslantaş (Medipol 
Başakşehir - Forvet).

2001 doğumlular Elit Tur’da
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Nedim Yiğit’in teknik direktörlü-
ğünü yaptığı U15 Millî Takımımız,
Makedonya ile deplasmanda oyna-
dığı iki özel maçı da farklı skorlarla
kazandı. İki takım arasındaki ilk
maç 24 Ekim günü Üsküp’teki Ma-
kedonya Futbol Federasyonu An-
trenman Tesisleri’nde oynandı. Bu
maçta Kerem Yusuf Ersunar, Yusuf
Erdem Gümüş (Kaan Öztürk dk. 68),
Emin Bayram (Serdar Saatçı dk. 68),
Abdullah Şahindere, Ahmet Gülay,
Selman Faruk Dibek (Murat Şenel
dk. 55), Ömer Faruk Beyaz,  Yiğit
Emre Çeltik (Samet Halvaci dk. 55),
Emre Demir, Bartuğ Elmaz (İsmail
Zehir dk. 68), Gürol Demirezen (Ab-
dullah Soğucak dk. 14) kadrosuyla
mücadele eden gençlerimiz, 15. da-
kikada Emre Demir, 26 ve 45. daki-
kalarda Ömer Faruk Beyaz, 50.
dakikada Yiğit Emre Çeltik ve 80.
dakikada Samet Halvaci’nin golle-
riyle sahadan 5-0 galip ayrıldı. 

İki takım arasında aynı tesislerde 26
Ekim’de oynanan ikinci maç da
gençlerimizin 5-1’lik üstünlüğüyle
sona erdi. Bu maçı Atalay Gökçe,
Yusuf Erdem Gümüş (Murat Şenel
dk. 41), Emin Bayram (Serdar Saatçı
dk. 65), Abdullah Şahindere, Ahmet
Gülay, Selman Faruk Dibek (Samet
Halvaci dk. 41), Ömer Faruk Beyaz
(İsmail Zehir dk. 65), Yiğit Emre Çel-
tik, Emre Demir, Bartuğ Elmaz
(Gürol Demirezen dk. 41), Abdullah
Soğucak (Kaan Öztürk dk. 58) kad-
rosuyla oynayan U15 Millî Takımı-
mız gollerini 28.dakikada penaltıdan
Bartuğ Elmaz, 35. dakikada Yiğit
Emre Çeltik, 59. dakikada Emin Bay-
ram, 68. dakikada Gürol Demirezen
ve 75. dakikada Emre Demir kay-
detti. Makedonya’nın golü ise 9. da-
kikada Dasmir Elezi’den geldi.
Teknik direktör Nedim Yiğit yöneti-
mindeki U15 Millî Takımımızın Ma-
kedonya maçları aday kadrosunda

yer alan oyuncuların kulüpleri ve
mevkileri şöyle: 
Kerem Yusuf Ersunar (Galatasaray -
Kaleci), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği
- Kaleci), Ahmet Gülay (Beşiktaş -
Defans), Serdar Saatçı (Beşiktaş -
Defans), Kaan Öztürk (Bucaspor -
Defans), Murat Şenel (Bucaspor -
Defans), Emin Bayram (Galatasaray
- Defans), Yusuf Erdem Gümüş (Ga-
latasaray - Defans), Abdullah Şahin-
dere (Gençlerbirliği - Defans), Yiğit
Emre Çeltik (Altınordu - Orta Saha),
Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe -
Orta Saha), Bartuğ Elmaz (Galatasa-
ray - Orta Saha), Samet Halvaci (Ga-
latasaray - 
Orta Saha), Selman Faruk Dibek
(Galatasaray - Orta Saha), İsmail
Zehir (Kartalspor - Orta Saha), Emre
Demir (Kayserispor - Orta Saha),
Abdullah Soğucak (Altınordu - For-
vet), Gürol Demirezen (Fenerbahçe
- Forvet).

U15’ten Makedonya’ya farklı tarife
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U19 Kadın Milli Takımımız, Macaris-
tan’da düzenlenen 2017-18 UEFA
U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Eleme Turu 10. Grup’ta ikinci sırayı
alarak Elit Tur’a yükseldi.  48 takı-
mın dörderli olarak 12 gruba ayrıl-
dığı 2017-18 UEFA U19 Kadınlar
Avrupa Şampiyonası Eleme 
Turu’nda, gruplarını ilk iki sırada 
bitiren ekipler ile en iyi dört grup
üçüncüsü, Elit Tur’a yükselecekti. 
U19 Millî Takımımız, 10. Grup’ta Ma-
caristan, Ermenistan ve İskoçya ile
eşleşti ve ilk maçını 18 Ekim’de ev
sahibi Macaristan’la oynadı. Macar-
lar bu maçı 12. dakikada Brigitta
Pulins, 18. dakikada Anna Júlia
Csiki, 28 ve 86. dakikalarda Katalin
Tímea Tolnai ile 70. dakikada Adri-
enn Oláh’ın attığı gollerle 5-2 ka-
zandı. Takımımızın gollerini ise 
64. dakikada Esra Manya ile 90+1.
dakikada İrem Eren kaydetti.
Grupta oynanan günün diğer ma-
çında ise İskoçya, Ermenistan’ı 2-0
mağlup etti. Ay-yıldızlılar, ikinci
maçlarını 21 Ekim’de Ermenistan’la
oynadı ve 5-0 kazandı. Bu maçtaki

gollerimizi 49, 57 (penaltıdan) ve 66.
dakikalarda Ece Türkoğlu, 82. daki-
kada Ani Karapetyan (kendi kale-
sine) ile 87. dakikada Kader Hançar
attı. Günün diğer maçında ise Maca-
ristan, İskoçya’yı 2-0 mağlup etti. 
U19 Millî Takımımız böylece ikinci-
lik için önemli bir avantaj yakaladı.
İskoçya maçının berabere bitmesi,
bize ikinciliği getirecekti. 
24 Ekim’de oynanan maç 0-0 
sonuçlanırken, Macaristan da
Ermenistan’ı 5-0 mağlup etti. Bu
sonuçların ardından 9 puanlı Maca-
ristan’la 4 puanlı Türkiye, Elit Tur’a
yükseldi. Elit Tur kura çekimi, 
24 Kasım’da Nyon’da yapılacak. Elit
Tur’da 28 takım 4’erli olarak 7 gruba
ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek
7 takım, 18-30 Temmuz 2018 tarih-
lerinde İsviçre’de düzenlenecek
2017-18 UEFA U19 Kadınlar Avrupa
Şampiyonası Finalleri’ne katılmaya
hak kazanacak. Ev sahibi İsviçre ise
finallere direkt olarak katılacak.
Teknik direktör Suat Okyar yöneti-
mindeki U19 Kadın Millî Takımımı-
zın kadrosunda yer alan oyuncu-

ların kulüpleri ve mevkileri şöyle:
Gamze Nur Yaman (Beşiktaş - 
Kaleci), Bedriye Cam (Şanlıurfa
Gençlik Spor - Kaleci), Tuğçe Bayın-
dır (1207 Antalya Döşemealtı 
Belediye - Kaleci), İrem Yıldırım
(Eintracht Frankfurt - Defans),
Derya Arhan (Kdz. Ereğli Belediye -
Defans), Rabia Civan (Kdz. Ereğli
Belediye - Defans), Kader Hançar
(Konak Belediye - Defans), Sabiha
Uyaner (Duisburg - Defans), Beyza-
nur Sali (Denizüstü Spor - Defans),
Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık -
Orta Saha), Sümeyra Kıvanç (Ko-
caeli Harb - İş - Orta Saha), Bilge Su
Koyun (Beşiktaş - Orta Saha), İrem
Eren (Beşiktaş - Orta Saha), Seda
Nur İncik (1207 Antalya Döşemealtı
Belediye - Orta Saha), Ece Türkoğlu
(Kdz. Ereğli Belediye - Orta Saha),
Nurşen Yaprak (GSV Moers - Orta
Saha), Ayşe Şevval Ay (Beşiktaş -
Orta Saha), Büşra Becerikli (Amed
Sportif - Orta Saha), Birgül Sadı-
koğlu (Bozüyük Halk Eğitim - For-
vet), Esra Manya (1207 Antalya
Döşemealtı Belediye - Forvet).

U19 Kadın Millîler Elit Tur’da 
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U17 Kız Millî Takımımız, Eston-
ya’da düzenlenen 2017-18 UEFA
U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası
Eleme Turu 7. Grup’taki üç maçın-
dan ikisini kaybedip birisini ka-
zandı ve 3 puanla üçünü olup Elit
Tur’a yükseldi. Ev sahibi Eston-
ya’nın yanı sıra Hollanda ve Çek
Cumhuriyeti’nin de yer aldığı
grupta kızlarımız ilk maçını 1 Ekim
günü Hollanda ile oynadı ve 3-0
kaybetti. Tallinn’deki Kadrioru
Stadyumu’nda oynanan karşılaş-
mada Hollanda’nın gollerini 25.
dakikada Romée Leuchter, 59. da-
kikada Isa Bianca Van Eester ve
76. dakikada penaltıdan Nikita
Rudy Tromp kaydetti. Günün diğer
maçında ise Çek Cumhuriyeti, ev
sahibi Estonya’yı 8-0 mağlup etti.
4 Ekim’de Çek Cumhuriyeti karşı-
sına çıkan kızlarımız, bu maçı da
2-1 kaybetti. Aynı statta oynanan
maçta Çeklerin gollerini 35. daki-
kada Kateřina Marcinková ve 49.
dakikada Klára Cvrčková, Millî Ta-
kımımızın golünü ise 55. dakikada
Melike Öztürk kaydetti. Diğer ma-
çında ise Hollanda, Estonya’yı 9-0
mağlup etti.

Son maçını 7 Ekim’de Estonya ile
oynayan kızlarımız A. Le Coq Are-
na’daki müsabakayı 7. dakikada
Dilan Yeşim Taşkın, 65. ve 80+3.
dakikalarda Benan Altıntaş ile 66.
dakikada penaltıdan Elif Keskin’in
golleriyle 4-0 kazanıp grubunu 3
puanla üçüncü sırada tamamladı.
Tallinn Büyükelçisimiz Hayriye
Kumaşçıoğlu da takımımızın Es-
tonya maçını stadyumdan takip
etti ve maçtan sonra soyunma
odasına inerek kızlarımızı tebrik
etti. Grubun diğer maçında ise
Hollanda, Çek Cumhuriyeti’ni 3-0
mağlup edip grubu ilk sırada ta-
mamladı. Bu sonuçların ardından
Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Elit
Tur’a yükselme hakkını kazandı.
U17 Kız Millî Takımımızın 11 grup
arasından en iyi 5 üçüncüden biri
olarak Elit Tur’a yükseldi. Teknik
direktör Necla Güngör Kırağası
yönetimindeki U17 Kız Millî Takı-
mımızın kadrosunda yer alan
oyuncuların kulüpleri ve mevki-
leri ise şöyle: 
Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent -
Kaleci), Simge Cam (Geçit Beledi-
yespor - Kaleci), Senem Pınar

Özer (Beşiktaş - Kaleci), Aze Sude
Sayın (Dudullu - Defans), Didem
Dülber (Fomget Gençlik - Defans),
Ferda İpek Çevik (Dudullu - De-
fans), Havane Dilbe (Horozkent -
Defans), İlayda Ekmekçi (Fomget
Gençlik - Defans), Selin Türkoğlu
(Kdz. Ereğli Belediye - Defans),
Selin Akgün (FC Köln - Defans),
Büşra Kuru (FC Speyer 09 - Orta
Saha), Elif Keskin (Beşiktaş - Orta
Saha), Şehriban Dülek (Pendik
Çamlık - Orta Saha), 
Dilan Yeşim Taşkın (SKN Frauen -
Orta Saha), Rabia Nur Yılmaz
(Fomget Gençlik - Orta Saha), 
Dilara Anna Aleyna Lüpges 
(Borussia Mönchengladbach -
Orta Saha), Tülay Karaalioğlu 
(Giresun Sanayi - Orta Saha), İrem
Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmaz Spor
Lisesi - Orta Saha), Rabiya İsgi
(Horozkent - Orta Saha), Shirin
Susanne Fırat (Grasshopper - Orta
Saha), Miray Işık (Holstein Kiel -
Orta Saha), Benan Altıntaş (Fom-
get Gençlik - Forvet), Melike Öz-
türk (İncirliova Belediyespor -
Forvet), Ece Tekmen (Kocaeli
Harb-İş - Forvet).

U17 kızlar başardı




