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UEFA Uluslar Ligi

Yeni bir başlangıç 

yeni bir heyecan Servet Yardımcı: "Grupta 

birinci olmak istiyoruz"  Millî maç takvimini daha etkili kullanmak isteyen 
UEFA’nın yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi’nde kuralar 
çekildi. B Ligi’nde mücadele edecek Türkiye’nin 2. Grup’taki
rakipleri İsveç ve Rusya oldu. İlk maçımızı  7 Eylül’de 
evimizde Rusya ile oynayacağız.

İbrahim Koçyiğit

utbol ekonomisi her geçen yıl biraz daha
büyüyor ve bu büyümenin lokomotifi
millî takımlar değil kulüpler. Daha net 
konuşmak gerekirse, Avrupalı kulüpler.
Bu kulüpler, gayet doğal olarak, özellikle
sakatlık tehlikesi yüzünden millî takım
seviyesindeki turnuvalardan pek de 
hazzetmiyor. Hatta yeri geldiğinde 
bambaşka bir kıtanın şampiyonasını, 
Afrika Uluslar Kupası’nı bile kendilerine
daha uygun bir tarihe çekecek lobi 
gücüne sahipler. 
Hal böyle olunca, zaten son derece kısıtlı
olan millî maç takvimini çok daha etkili
kullanmak bir zorunluluk haline geliyor.

Son dünya şampiyonunun yedi mi yoksa
sekiz mi gol atacağından başka bir merak
unsuru sunamayan resmi maçlar veya
normal şartlarda 40 yılda bir bile karşı-
laşmayacak takımların rakipsizlikten 
oynayıverdiği özel maçlar, takvimdeki
yerlerine iştahla göz diken kulüp organi-
zasyonları karşısında ihtiyaç duydukları
kamuoyu desteğini giderek kaybediyor.
Tam bu noktada Avrupa futbolunun pat-
ronu UEFA, yepyeni bir fikirle ortaya çıktı;
UEFA Uluslar Ligi. Hedef hem özel maç 
sayısını artırmak hem de birbirine denk
güçteki millî takımlar arasında daha fazla
maç oynanmasını sağlayıp rekabeti ve

F

dolayısıyla maçlara ilgiyi
yüksek tutmak. Organizas-
yon aynı zamanda katılan
ekiplerin tamamı açısından
EURO 2020 vizesi almanın

alternatif bir yolu. Kısacası
UEFA artık hiçbir milli maçın
‘gazozuna’ oynanmaması
için oldukça radikal bir adım
atmış durumda.

Neredeyse her grup
‘Ölüm Grubu'

UEFA Uluslar Ligi’nde müca-
dele edecek 55 üye ülkenin

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA
Yönetim Kurulu Üyesi Servet
Yardımcı, UEFA Uluslar Li-
gi'nde İsveç ve Rusya ile eşle-
şen A Milli Takımımızın
rakiplerini değerlendirdi. Kura
çekimine katılan Servet Yar-
dımcı, eşleşmenin ardından
yaptığı açıklamada, “İki raki-
bimiz de Dünya Kupası'nda
oynayacak. Şanslarımız eşit.
Biz grupta birinci olmak isti-
yoruz. Bir alt lige düşmek is-

temiyoruz. Artık iddialı olma-
mız için İsveç'i de Rusya'yı da
yenmemiz gerektiğini düşü-
nüyorum. Grubun zor olma-
sına rağmen şansımızın çok
yüksek olduğuna inanıyo-
rum" diye konuştu. Servet
Yardımcı, futbolseverleri he-
yecanlı bir turnuvanın bekle-
diğini belirterek, “Daha
rekabetçi bir ortam olacak. Bu
yeni konsept herkes tarafın-
dan çok beğenildi. UEFA mer-

kezi sistemle maçların yayı-
nını pazarlayacak. Merkezi
sistem marka yönetimi ola-
cak. Seyirciler daha çok ilgi
gösterecek. Çünkü sonuçta
birinci olmak var, üçüncü olup
da bir alt lige düşmek var.
2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası'na katılma imkânı var.
Uluslar Ligi hem UEFA hem
millî takımlar hem de seyirci-
ler açısından çok olumlu ge-
çecek” ifadelerini kullandı.
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grubunu birinci bitiren ekipler
2020-2021 UEFA Uluslar Ligi’nde
A Ligi’nde mücadele etme hakkı
kazanacak. Grup sonuncuları ise
C Ligi’ne düşecek. Tıpkı A Ligi’ne
olduğu gibi B Ligi’ne de EURO
2020 için ekstra bir bilet ayrılmış
durumda. EURO 2020 elemele-
rinde başarılı olamayan ekipler
arasında B Ligi’nde en iyi dört 
sırayı alanlar, Mart 2020’de 
play-off oynamak için buluşacak.
C Ligi’nin B Ligi’nden en büyük
farkı, takım sayısının artması. 
İskoçya, Arnavutluk ve İsrail’in
mücadele edeceği 1. Grup hari-
cinde tüm gruplarda dört takım
var. Macaristan, Yunanistan, 
Finlandiya ve Estonya 2. Grup’ta;
Slovenya, Norveç, Bulgaristan ve
Kıbrıs Rum Kesimi 3. Grup’ta; 
Romanya, Sırbistan, Karadağ ve
Litvanya da 4. Grup’ta mücadele
edecek. Grup birincileri B Ligi’ne
yükselecek. 2, 3 ve 4. Grup dör-

düncüleri ile en kötü üçüncü 
D Ligi’ne düşecek. EURO 2020 
elemelerinde başarılı olamayan
ekipler arasında C Ligi’nde en iyi
dört sırayı alanlar, Mart 2020’de
play-off oynamak için buluşacak
ve kazanan EURO 2020’ye gitme
hakkı elde edecek.
16 takımı dört grupta buluşturan
D Ligi’nde de iki hedef var. İlki
grubu ilk sırada tamamlayıp 
C Ligi’ne yükselebilmek; ikinci-
siyse ligde ilk dört sırayı alıp 
EURO 2020 için dağıtılacak bileti
kapabilmek için Mart 2020’de 
oynanacak play-off’a gidebilmek.
Bu hedefler doğrultusunda müca-
dele edecek 16 ekipten Gürcistan,
Letonya, Kazakistan ve Andorra 
1. Grup’ta; Belarus, Lüksemburg,
Moldova ve San Marino 2. Grup’ta;
Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta
ve Kosova 3. Grup’ta; Makedonya,
Ermenistan, Lihtenştayn ve 
Cebelitarık da 4. Grup’ta kozlarını
paylaşacak.

Statüye dair diğer notlar

UEFA Uluslar Ligi’nde grup 
maçları altı maç gününde tamam-
lanacak. Takımlar Eylül, Ekim 
ve Kasım 2018’de ikişer maç 
yapacak. A Ligi’nde gruplarını ilk
dörtte bitirenler Uluslar Ligi 
şampiyonu olabilmek için Haziran
2019’da, diğer liglerin EURO 2020
bileti için oynayacakları play-off
turnuvaları ise Mart 2019’da 
düzenlenecek. Bu dörtlü turnuva-
ların yarı final ve finalleri tek maç
üzerinden oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi gruplarında
puan eşitliği durumunda önce
genel değil ikili averaja bakılacak.
Gruplardaki sıralama lig sırala-
masını da etkileyecek. Yani 
grubunda birinci olmuş bir ekip,
başka bir grubun ikincisi kendi-
sinden daha fazla puan toplamış
olsa bile ligi ilk dört sırada bitirmiş
olacak. Yani birincilikle dördüncü-
lük arasındaki pozisyonlara 
yerleşmek için grubu ilk sırada 

bitirmiş olma şartı aranacak.
UEFA Uluslar Ligi’nin her ligi
EURO 2020 için birer ekstra bilet
vermiş olacak. Bir ligde EURO
2020 elemelerini geçememiş
takım sayısı dörtten azsa, ekstra
bilet için oynanacak play-off’a bir
alt ligden takım davet edilecek.
Yani örneğin A Ligi’ndeki 12 takı-
mın 9 tanesi EURO 2020 elemele-
rinde başarılı olmuşsa, play-off
için sadece üç takım kalacağın-
dan, B Ligi’nden bir takım bu play-
off’a dâhil edilecek. Bu durum 
alt ligler için de geçerli olacak.

millî takımları, 11 Ekim 2017 itiba-
rıyla UEFA sıralamasındaki yerleri
temel alınarak dört farklı lige ay-
rıldı. Her lig de kendi içinde 4 farklı
gruba ayrılmış durumda. Tıpkı
yerel lig sistemlerinde olduğu gibi
kendi seviyelerinde başarılı olan
ekipler bir üst kümeye yükselir-
ken, bazı takımlar da küme düşe-
cek. 24 Ocak’ta İsviçre’nin Lozan
kentinde çekilen kuranın ardın-
dan tüm gruplar şekillendi ve 
maç programı da netleşti.
Kazananın UEFA Uluslar Ligi
şampiyonluk kupasını kaldıracağı
A Ligi’nde 12 takım bulunuyor. 
1. Grup’ta Dünya Şampiyonu 
Almanya’ya son Avrupa ikincisi
Fransa ve Uluslar Ligi’nin EURO
2020 vizesi veriyor olmasından
muhtemelen en çok memnuniyet
duyan ekiplerden Hollanda eşlik
edecek. 2. Grup’ta ise Avrupa’nın
yükselen futbol ülkesi İzlanda,
çekebileceği en iyi kurayı çekerek

Belçika ve İsviçre ile eşleşti. 
3. Grup’ta son Avrupa Şampiyonu
Portekiz ile İtalya’nın liderlik mü-
cadelesine Polonya’nın etkisi nasıl
olacak, göreceğiz. 4. Grup’ta ise 
İspanya, İngiltere ve Hırvatistan
var. Sadece grup birincilerinin
yola devam edeceğini düşünür-
sek, A Ligi’nde üç tane birden
‘Ölüm Grubu’ olduğunu iddia
etmek mümkün.
A Ligi’nde gruplarını ilk sırada 
tamamlayan ekipler play-off 
oynamaya hak kazanacak. Hazi-
ran 2019’da oynanacak bu mini
turnuvanın kazananı da UEFA
Uluslar Ligi’nin ilk şampiyonu un-
vanını alacak. Grubunu son sırada
bitiren takımlarsa doğrudan 
B Ligi’nde düşecek. EURO 2020
elemelerinde başarılı olamayan
ekipler arasında, UEFA Uluslar 
Ligi’nde A Ligi’ni en iyi dereceyle
tamamlayan dört takım ikinci bir
şans için buluşacak. Dört takımı

Mart 2020’de buluşturacak play-
off’un kazananı EURO 2020’ye
aktarmalı seyahat etmiş olacak.

Türkiye’nin rakipleri 
İsveç ve Rusya

Tıpkı A Ligi gibi B Ligi’nde de 12
takım mücadele edecek. Türkiye
2. Grup’ta İsveç ve Rusya ile eş-
leşti. Bir başka deyişle bu ligde
2018 Dünya Kupası’na katılacak
sadece iki takım vardı ve ikisi 
birden Türkiye’nin rakibi oldu! 
1. Grupta Slovakya, Ukrayna ve
Çek Cumhuriyeti; 3. Grup’ta da
Avusturya, Bosna-Hersek ve
Kuzey İrlanda grup birinciliği için
çekişecek. 4. Grup ise Galler, 
İrlanda Cumhuriyeti ve 
Danimarka’yı buluşturacak.
B Ligi’nde hedef tabiî ki A Ligi’ne
yükselmek. Her takım kendi 
grubundaki iki rakiple ikişer maç
yapacak ve bu maçlar sonunda

Lucescu memnun ve iddialı
Türkiye A Millî Futbol Ta-
kımı Teknik Direktörü Mir-
cea Lucescu, UEFA Avrupa
Uluslar Ligi’nin formatından
memnun olduğunu söyledi.
Kura çekiminin ardından
yaptığı açıklamada Lucescu,
“Bu fikri ve müsabaka sis-
temini çok beğendim. Denk
kuvvetteki takımların bir-
birleriyle daha fazla resmi
maç oynaması önemli. Tabiî
bu karşılaşmalar oyuncula-
rımız için de büyük bir moti-
vasyon kaynağı olacak.
Yalnız oyuncularımızın Millî
Takım'a hazır gelmesi çok
önemli. Romanya Millî
Takım Teknik Direktörü
iken Gheorghe Hagi'ye 18
yaşında forma verdiğimde
(1984 Avrupa Futbol Şampi-
yonası'nda) Romanya Li-
gi'nde düzenli olarak forma

giyiyordu. Bizim de bu tarz
genç oyuncuları takıma
monte edebilmemiz için
kendi liglerinde düzenli ola-
rak oynamaları kilit değe-
rinde önem taşıyan bir
faktör” diye konuştu. Türki-
ye’nin B Ligi 2. Grup’ta İsveç
ve Rusya ile eşleşmesini de
değerlendiren tecrübeli tek-
nik adam, “İki zor takımla
eşleştik. Ancak bu karşılaş-
malar taraftarlarımız için
harika bir deneyim olacak.
İsveç yıllardır Avrupa Şam-
piyonaları'na düzenli katı-
lan bir takım. Ancak
Türkiye'nin de İsveç'e karşı
son yıllarda aldığı iyi sonuç-
ları var. Son iki özel maçta
da Türkiye, İsveç'i mağlup
etti. En iyi şekilde maçlara
hazırlanacağız” ifadelerini
kullandı.

Tarih Saat      Maç
07.09.2018 20.45   Türkiye-Rusya
10.09.2018 20.45   İsveç-Türkiye
11.10.2018 20.45   Rusya-İsveç
14.10.2018 18.00    Rusya-Türkiye 
17.11.2018 18.00    Türkiye-İsveç
20.11.2018 20.45   İsveç-Rusya

Maç Takvimimiz
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59 ülke, 231 oyuncu

Süper Lig’de ilk yarıda forma 
giyen 412 oyuncunun 231’i başka 
ülkelerin vatandaşıydı. Oranları yüzde
56’yı aşan yabancı oyuncular Türkiye’ye 
59 farklı ülkeden geldi. İlk sırada 25
oyuncuyla Brezilya var. Onları 
15 oyuncuyla Fransa, 14 oyuncuyla 
Portekiz, 13 oyuncuyla Nijerya, 
10 oyuncuyla Romanya izliyor. 
Oyuncuların kıtalara dağılımında ise 
114 oyuncuyla Avrupa ilk sırada. 
Afrika 72, Güney Amerika da 42 oyuncu 
göndermiş ülkemize. Kuzey ve Orta 
Amerika’dan 2, Asya’dan ise sadece 
1 oyuncu bulunuyor ligimizde.   
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Süper Lig’in Yabancıları Nereli?
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Yabancıların Kıtalara Dağılımı

Fransa 15
Portekiz 14
Romanya 10
Hollanda 9
Slovakya 8
Sırbistan 6
İspanya 5

Bulgaristan 2
Danimarka 2
Hırvatistan 2
İsviçre 2
Rusya 2
Yunanistan 2
Azerbaycan 1

Azerbaycan 1
Belarus 1
İtalya 1
İzlanda 1
Karadağ 1
Litvanya 1
Makedonya 1
Moldova 1
Norveç 1

Ukrayna 5
Arnavutluk 4
Belçika 4
Bosna-Hersek 4
İsveç 4
Çek Cumhuriyeti 3
Almanya 2

Avrupalı 
Yabancı
Oyuncuların
Ülkelere 
Dağılımı

Kıta                                                     Oyuncu  Ülke Sayısı          Yüzde
Avrupa 114 29 49.35
Afrika 72 20 31.16
G. Amerika 42 7 18.18
Kuzey ve Orta Amerika 2 2 0.86
Asya 1 1 0.43



utbol bir performans sporu…
Güçlü olduğunuz müddetçe
ayakta ve sahada kalabilirsiniz.
Bacaklarınız sizi yavaş yavaş
taşıyamaz hale gelmeye başla-
dıysa eğer, sahneden çekilme
vaktiniz de gelmiş demektir.
Lâkin sahneden çekilme vakti-
nin giderek uzadığı ve artık ne-
redeyse 40’lı yaşlara dayandığı
da bir vakıa. Geçmişte 30’una
gelmiş oyuncuya “yaşlı” denir-
ken, bugün 35 civarı pek çok
yıldızı sahada “delikanlı” gibi
koştururken görmek mümkün.
Antrenman metotlarının geliş-
mesi, sağlıklı beslenme, insan
ömrünün uzaması ve daha pro-
fesyonelce bir hayat sürme gibi
faktörler sağlıyor bu gelişmeyi. 
Ligimizin durumuna da geç-
mişte “yaşlı” dediğimiz oyun-
cular üzerinden bakalım
istedik. Gördük ki, sezonun ilk
yarısında forma giyen toplam
412 oyuncunun 36’sı 34 yaş ve
üzerinde. Evet, ligimizde 1984
yılı ve öncesinde doğmuş 36
oyuncu mücadele ediyor. Üste-
lik bu oyuncular sezonun ilk
yarısında takımlarına ciddi
katkılar da sağladı. 17 haftalık
bölümde “tecrübeli” oyuncular
ortalama 12 maçta sahada yer
aldı. Toplam 1530 dakikalık
süre içinde aldıkları ortalama
dakika ise 9736 oldu. Trabzon-
sporlu Joao Pereira, Sivassporlu

Arouna Kona ve Kayserisporlu
Umut Bulut, 17 maçın tama-
mında sahadaydı. Üstelik Kone
ve Umut Bulut aynı zamanda
takımlarının en golcü oyuncu-
larıydı.
Bir başka ilginç veri ise bize 
yaş ortalaması yüksek takım-
ların başarı oranlarının da 
yüksek olduğunu gösteriyor.
Ligimizin yaş ortalaması en
yüksek takımı, 30.66 ile Medi-
pol Başakşehir. Turuncu-ma-
vili takım aynı zamanda ligin
lideri. Yaş ortalamasında 30.16
ile ikinci sırada bulunan 
Beşiktaş ise ilk yarıyı dördüncü 
sırada tamamladı. 30.14’lük 
ortalamasıyla üçüncü en yaşlı
takım olan Fenerbahçe ise ligde
de üçüncü. Yaş ortalaması 
listesinin en üst sıralarında 
yer alan dört takım, lig klas-
manında da ilk 6 takım 
arasında yer alıyor. 
Ligin en genç takımı ise 27 yaş
ortalamasıyla Bursaspor. 
Yeşil-beyazlıları 27.06’lık 
ortalamasıyla Kasımpaşa,
27.14’lük ortalamasıyla 
Gençlerbirliği, 27.35’lik ortala-
masıyla Atiker Konyaspor ve
27.86’lık ortalamasıyla da
Evkur Yeni Malatyaspor takip
ediyor. Yaş ortalaması 28’in al-
tındaki bu beş takımdan hiçbiri
lig klasmanında ilk sekizin
içinde bulunmuyor. 

F
Ligin en yaşlı takımı 
Başakşehir’in aynı zamanda
lider olması bir tesadüf mü?
Yaş sıralamasında ilk dörtte
yer alan takımların aynı za-
manda ligin ilk altı sırasında
bulunması?... Peki, ligimizde
34 yaş ve üzeri kaç futbolcu
var; bu oyuncular ilk yarıda
nasıl  performans gösterdi?

Ahmet Şahin K. Karabükspor 22.03.1978 3 270 0 0 0

Emre Belözoğlu M. Başakşehir 07.09.1980 12 825 2 0 3

Selçuk Şahin Göztepe 31.01.1981 14 1247 2 0 2

Samuel Eto Antalyaspor 10.03.1981 15 1254 1 0 6

Volkan Demirel Fenerbahçe 27.10.1981 11 990 2 0 0

Jan Durica Trabzonspor 10.12.1981 11 883 2 0 0

Beto Göztepe 01.05.1982 16 1396 3 0 0

Yalçın Ayhan E.Y. Malatyaspor 01.05.1982 13 1170 2 0 1

Hakan Arıkan Osmanlıspor 17.08.1982 9 810 0 0 0

Oleksandr Kucher Kayserispor 22.10.1982 10 843 2 0 0

Atiba Hutchinson Beşiktaş 08.02.1983 15 1209 1 1 1

Pepe Beşiktaş 26.02.1983 15 1350 3 0 1

Umut Bulut Kayserispor 15.03.1983 17 1471 1 0 9

Olafur Skulason K. Karabükspor 01.04.1983 10 588 3 0 0

Zydrunas Karcemarskas Osmanlıspor 24.05.1983 8 720 1 0 0

Bilal Kısa Bursaspor 22.06.1983 2 45 0 0 0

Mossoro M. Başakşehir 04.07.1983 13 992 1 0 2

Robin van Persie Fenerbahçe 06.08.1983 2 113 0 0 0

Ali Turan A. Konyaspor 06.09.1983 14 1177 2 1 0

Ricardo Quaresma Beşiktaş 26.09.1983 16 1179 1 1 1

Arouna Kone DG Sivasspor 11.11.1983 17 1493 2 1 8

Pablo Batalla Bursaspor 16.01.1984 16 1389 2 0 4

Haydar Yılmaz A. Alanyaspor 19.01.1984 12 1080 0 0 0

Idris Carlos Kameni Fenerbahçe 18.02.1984 6 540 1 0 0

Ali Çamdalı A. Konyaspor 22.02.1984 11 878 2 0 0

Joao Pedro Pereira Trabzonspor 25.02.1984 17 1530 3 0 0

Emmanuel Adebayor M. Başakşehir 26.02.1984 15 1178 4 0 8

Cristian-Ionut Sapunaru Kayserispor 05.04.1984 14 1070 2 0 0

Vaclav Prochazka Osmanlıspor 08.05.1984 3 101 0 0 0

Vagner Love A. Alanyaspor 11.06.1984 14 1232 4 0 10

Gökhan İnler M. Başakşehir 27.06.1984 11 766 1 0 0

Sabri Sarıoğlu Göztepe 26.07.1984 15 1094 2 0 0

Mathieu Valbuena Fenerbahçe 28.09.1984 16 1012 1 0 5

Adriano Beiktaş 26.10.1984 11 909 1 0 0

Numan Çürüksu Osmanlıspor 02.12.1984 16 1353 4 0 2

Martin Skrtel Fenerbahçe 15.12.1984 10 896 4 1 2

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi Maç Dakika Sarı Kırmızı  Gol

Süper Lig’in İlk Yarısında Forma Giyen 1984 ve Öncesi Doğumlu Oyuncular

Tecrübe konuşuyor

1. M. Başakşehir 30.66 1
2. Beşiktaş 30.16 4
3. Fenerbahçe 30.14 3
4. Göztepe 29.6 6 
5. TM Akhisarspor 29.6 12 
6. K. Karabükspor 29.57 18 
7. Kayserispor 29.33 5
8. Antalyaspor 29.28 15
9. Osmanlıspor 28.85 14
10. Galatasaray 28.83 2
11. Trabzonspor 28.66 7
12. DG Sivasspor 28.66 8 
13. A. Alanyaspor 28.19 13
14. E.Y. Malatyaspor 27.86 10 
15. A. Konyaspor 27.35 16
16. Gençlerbirliği 27.14 17
17. Kasımpaşa 27.06 11
18. Bursaspor 27 9

Yaş 
Ortalaması

Ligdeki 
SırasıKulüp

Süper Lig Takımlarının 
İlk Yarı Kadroları

Yaş Ortalaması

Not: 90 dakikanın altında forma
giyen oyuncular ortalamaya

dâhil edilmemiştir. 
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Ev sahipliğine aday olduğumuz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın logo ve slogan tanıtım
toplantısı Riva’da gerçekleştirildi. EURO 2024’ün sloganı “birlikte paylaşalım” oldu. Tanıtım

elçisi olarak ise Avrupa Şampiyonu Ampute Millî Takımımızın yıldızlarından Barış Telli
seçildi. Logoda da 80 milyonun heyecanını anlatan kalp, peşinden milyonları koşturan 

futbol topu, topun üzerinde yıldızımız ve 2024'ü temsil eden 24 rakamı yer aldı. 

EURO 2024 Adaylığı 

ürkiye'nin adaylık çalışmalarını
tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Av-
rupa Futbol Şampiyonası logo ve
sloganı tanıtım toplantısı, Riva
TFF Hasan Doğan Millî Takımlar
Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dü-
zenlendi. Orhan Saka Salonu'nda
yapılan lansmana Gençlik ve
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,
TFF Başkanı Yıldırım Demirören,
TFF Başkanvekilleri Servet Yar-

dımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Gü-
reli, Ali Dürüst, Yönetim ve İcra
Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfika-
roğlu ve Ali Düşmez, Yönetim
Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı,
Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç,
Prof. Dr. Mete Düren, Fuat Gugu-
loğlu, Genel Sekreter Kadir Kar-
daş, TFF Onursal Başkanı Şenes
Erzik, A Millî Takım Teknik Di-
rektörü Mircea Lucescu, Kulüpler

Birliği Vakfı Başkanı Dursun
Özbek, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği
Derneği Başkanı Mustafa Temel
Bozbağ, 2 ve 3. Lig Kulüpler Bir-
liği Derneği Başkanı Murat
Şahin, beIN SPORTS CEO'su You-
sef Al-Obaidly'nin yanı sıra 2024
Spor Tanıtım Elçisi Barış Telli ve
çok sayıda davetli katıldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası ev
sahipliği adaylık sürecinin anla-

T

Futbol bayramını birlikte paylaşalım

Üniversite öğrencileri, akade-
misyenler ve ilgili bölüm 
mezunlarının katıldığı ve 
99 üniversiteden 864 başvu-
runun yapıldığı yarışma sonu-
cunda, kalplerimizin UEFA
EURO 2024 için birlikte attığı-
nın anlatıldığı logo seçildi. Logoda ayrıca futbol sev-
gimizi temsilen top, bayrağımızdaki yıldızımız ve
2024 vurgusu yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyo-
nu’nun nihai hedef Avrupa Futbol Şampiyonası ev
sahipliği idealinin coşkusu, kendini kalp şeklindeki
2024 rakamında ifade ediyor. Logodaki kırmızı
renk, evrensel dostluk ve hoşgörüyü simgeliyor.
Şık siyah renkle de Avrupa Futbol Şampiyonası’na
bilgelik katılması hedefleniyor. Siyah, gücün renk-
lerdeki simgesi. Futbol topu da takım, takım ruhu
ve mükemmeli aramayı sembolleştiriyor.

Logonun Anlamı 

14 15



tıldığı toplantıda aday kent ve stad-
yumların görüntüleri eşliğinde
dünyaya turnuvayı düzenleme ar-
zumuzun kuvvetli bir şekilde veril-
diği video gösterimi ile Türkiye'nin
UEFA EURO 2024 logo ve sloganı
kamuoyuna açıklandı.

Hedefimiz 'Unutulmaz 
bir anı’ bırakmak

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören, EURO
2024 adaylığı logo ve slogan tanı-
tımı toplantısında yaptığı konuş-
mada, “Gelin uluslararası futbol
bayramını birlikte paylaşalım”
çağrısında bulundu. 
TFF Başkanı Yıldırım Demirören,
törende yaptığı konuşmada logo ve
sloganın Türkiye'ye hayırlı olma-
sını diledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Türk futbolunun Avrupa'daki gü-
cüne güç katacak olan ‘2024 proje-
miz’ kapsamında düzenlediğimiz,
logo ve sloganımızı tanıtacağımız
lansmana hoş geldiniz.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası
ev sahibi adaylığımızı 11 ay önce 15
Şubat'ta duyurduk. 2 Mart'ta ise
UEFA'ya resmi başvurumuzu yap-
tık. Süreç, aday şehir ve stadyum-
ları tespit etmemizle devam etti.

Ardından 9 kentimizin vali ve bele-
diye başkanları ile yoğun mesailer
gerçekleştirdik. Bugün de 2024
yolculuğumuzda önemli bir günü
birlikte yaşıyoruz.
Bildiğiniz gibi, Cumhurbaşkanımı-
zın himayelerinde ve Türkiye Cum-
huriyeti Hükümeti'nin desteğiyle
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı
Türkiye'ye armağan etmek istiyo-
ruz. Buradan spor sevgisiyle bize
daima güç veren Cumhurbaşkanı-
mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a
destekleri için bir kez daha teşek-
kür ediyoruz. Hükümetimizin ve
bakanlıklarımızın, UEFA'nın iste-
diği tüm garantileri vermesi, bu ya-
rışta en büyük avantajımız olacak.
Bir diğer önemli kozumuz ise genç,
modern ve enerjik stadyumları-
mız… Futbol alt yapı yatırımında
dünyaya örnek ülkeyiz.
O kadar görkemli stadyumlar yap-
tık ki, UEFA 2019 Süper Kupa'yı bize
verdi, 2020 Şampiyonlar Ligi fina-
line adayız… Güçlüyüz, o finali de
alacağız… İstanbul başta olmak
üzere, Ankara'dan Eskişehir'e, İz-
mit'ten Bursa'ya, Konya'dan Antal-
ya'ya, Trabzon'dan Gaziantep'e
Türkiye'yi kapsayan 9 şehir ve 10
stadımızla mükemmel bir ev sahip-
liği için şimdiden hazırız. Aday şe-
hirlerimizin hepsi, aynı zamanda
birer turizm cenneti… 2017 yılında
dünyada en çok turist çeken 6. ülke
Türkiye… 2018'de de 40 milyon tu-

rist bekliyoruz. Bu rakam, ev sa-
hipliğimiz ile birlikte katlanarak
büyüyecektir.
Halkımızın verdiği desteği, bizi
2024'e taşıyacak en önemli güçler-
den birisi olarak görüyoruz… İnanı-
yoruz ki, hep birlikte 27 Nisan'da

UEFA'ya mükemmel bir dosya su-
nacağız. Eylül ayındaki final oyla-
masında, inşallah kazanan Türkiye
olacak.
Bu organizasyonu istiyoruz…
Çünkü futbola gönül vermiş bir ül-
keyiz. Pes etmeyip, 4. kez aday ol-
mamız, bu kararlılığımızın
göstergesi. Tarihimiz, köklü gele-
neklerimiz, futbol tutkumuz, genç
nüfusumuzla tüm Avrupa'yı ağırla-
maktan onur duyacağız. Türkiye,
her geçen gün daha da büyüyen
güçlü ekonomisiyle, UEFA'nın ula-
şım, konaklama, güvenlik, altyapı
beklentilerini en iyi şekilde karşıla-
yacaktır.
Türkiye futbol federasyonu viz-
yonu ve gücüyle futbol coşkusunu
Avrupa sınırlarının ötesine taşıya-
cak kapasitededir. Türk ve Avrupalı
gençlere futbolu daha çok sevdir-
mek, EURO 2024'teki en önemli
misyonumuzdur. Hedefimiz; Av-
rupa Futbol Şampiyonaları tari-
hinde 'Unutulmaz bir anı'
bırakmak... Referanslarımız, 2005
Şampiyonlar Ligi, 2009 UEFA Ku-
pası, 2013 U20 Dünya Kupası…
Sevgili misafirlerimiz; özellikle
bundan sonraki süreçte en çok ihti-
yacımız olan şey millî ruhumuz…

Yani 2024 için kenetlenmeye ihti-
yacımız var. Birlikte hareket ettiği-
mizde başaramayacağımız hiçbir
şey yok. Bunu bize en son Avrupa
şampiyonu Ampute Futbol Millî Ta-
kımımız gösterdi. Sergiledikleri
mücadele, taraftarımızla yaşadık-
ları coşku dünyaya örnekti. O gün
stadı dolduran 42 bin kişi bizim fut-
bol aşkımızın simgesi oldu. Biz de
2024 tanıtım elçisi olarak Ampute
Millî Takımımızın yıldızlarından
Barış Telli'yi seçtik. Bizi en iyi şe-
kilde temsil edeceğine inanıyoruz.
Kendisine buradan teşekkür ediyo-
rum. İnanıyorum ki, Barış Telli ile
birlikte 80 milyonun kalbi 2024 için
atıyor. Bu nedenle logomuzda he-
yecanımızı anlatan kalp, peşinden
milyonları koşturan futbol topu,
topun üzerinde yıldızımız ve 2024'ü
temsil eden 24 rakamı yer alıyor…
Tüm Avrupalılara çağrımız ise slo-
ganımızdan belli; gelin futbol bay-
ramını 'Birlikte paylaşalım…'
Katılımınız için teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum. Türkiye'ye
hayırlı olsun…"

Bakan Bak: Birlikte güçlüyüz

Logo ve slogan tanıtımında konu-
şan Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Av-
rupa Futbol Şampiyonası adaylı-
ğından dolayı büyük bir heyecan
duyduğunu söyledi. Bak, şu ifade-
leri kullandı: “Heyecanlıyız, mutlu-
yuz. Biz ülke olarak heyecanımızı
paylaşmayı, yaşamayı severiz.
Yaptığımız statlar, tesisler bizleri
gururlandırıyor. Yapılan statları gö-

rüyoruz.  Sayın Cumhurbaşkanımız
sporun içinden gelen birisi. Futbo-
lun her kademesinde bulunmuş bir
lider. O da bunu çok istiyor. Bu nok-
tadaki desteği tam. Sayın Başbaka-
nımız da aynı şekilde bu adaylığı
yürekten destekliyor. Hükümet
olarak her şeyimizle bu adaylığın
arkasındayız. Güzel ülkemize, bü-
yüyen Türkiye'ye böyle bir organi-
zasyon çok yakışır. Bizlerin
geleneklerinde, genlerinde paylaş-
mak var. Paylaşmayı severiz. Misa-
firperverliği severiz. 2023,
Cumhuriyetimizin 100. yılı. Coş-
kuyla kutlayacağız ve ardında da
Avrupa Şampiyonası için hedefi-
mizi başaracağız. Sayın Cumhur-
başkanımız tesis seferberliği
başlattı. Hükümet olarak Türk fut-
bolunun marka değerini biliyoruz.
Artmasını da istiyoruz. TFF'nin 27
Nisan'a kadar hazırlaması gereken
dosya için her türlü desteği veriyo-
ruz. Valilerimizle de toplantılar ya-
pıldı. Hem İçişler Bakanlığı hem
Gençlik ve Spor Bakanlığımız adım
adım hazırlıklara eşlik ediyor. Fut-
bolda da ekonomide de bölgemizde
de büyüyoruz. Sağlam adımlarla
yürümeye devam edeceğiz. Bu ül-
keye böyle büyük bir organizasyon
yakışır. Biz heyecanımızla kazana-
cağız. Güzel Türkiyemize bu yakı-
şır. Birlikteyiz ve birlikte güçlüyüz."
Konuşmaların ardından Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldı-
rım Demirören ve Ampute Millî Ta-
kımı oyuncusu Barış Telli, Bakan
Bak'a EURO 2024 adaylık logosu-
nun bulunduğu Millî Takım forması
hediye etti.

UEFA EURO 2024 sloganı “Birlikte paylaşa-
lım” olarak kamuoyuna duyuruldu. 
Bu sloganın belirlenmesi için TFF tarafından
açılan yarışmaya öğrenci ve akademisyen-
lerin katılımı ile 113 üniversiteden 2 bin 808
başvuru yapıldı. UEFA EURO 2024 sloganı
“Birlikte paylaşalım” ile Avrupa futbol 
kamuoyuna şu mesaj veriliyor: “Her kesim-
den insanı ‘dünyanın en sevdiği oyun’ ile
Türkiye’de bir araya getireceğimizin 

sözünü veriyoruz. Futbol tutkumuzu, ülkemizin güzelliklerini 
ve turnuvanın kalıcı mirasını gelin BİRLİKTE PAYLAŞALIM.”

EURO 2024 sloganı “Birlikte paylaşalım”

Türkiye’nin adaylık süreci hakkındaki tüm ge-
lişmeleri kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın
web sayfası www.euro2024adayiturkiye.com,
Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO
2024’ün düzenleneceği şehirlerimizin tanıtımı-
nın da yer aldığı site ile Türkiye’nin adaylık 
süreci tüm dünyayla paylaşılacak.

Resmi site yayında

9 Aralık 2016 
UEFA’nın resmi başvuru 

isteklerini üye ülke 
federasyonlarına göndermesi

3 Mart 2017 
Üye ülke federasyonları için

katılım mektuplarını son 
gönderim tarihi

10 Mart 2017 
Aday ülkelerin UEFA 

tarafından ilân edilmesi
17 Mart 2017 

Başvuru sahipleri için 
başvuru koşullarının 

sağlanması
27-28 Nisan 2017 

Başvuru sahipleri için çalıştay
27 Nisan 2018

Başvuru dokümanlarının 
UEFA’ya gönderilmesi için 

son tarih
Eylül 2018

UEFA EURO 2024’e 
ev sahipliği yapacak 

ülkenin seçilmesi

Adaylık süreci16 17

http://www.euro2024adayiturkiye.com/


Müsabaka Türü
Final - Açılış / 60.000+
Kapasite
76.761 
Açılış Tarihi
2002 
Adres
İstanbul Başakşehir 
Havalimanına Mesafe 
Atatürk Havalimanı: 16 km
3. Havalimanı: 35 km

İstanbul Atatürk
Olimpiyat Stadı 

Müsabaka Türü
Yarı Final - Açılış / 50.000+
Kapasite
55.000 
Açılış Tarihi
- 
Adres
Ankara Altındağ 
Havalimanına Mesafe 
Esenboğa Havalimanı: 28 km

Ankara Yeni Stadyum 

kent                stadyum

9 10

Müsabaka Türü
Final - Açılış / 50.000+
Kapasite
52.223  
Açılış Tarihi
2011 
Adres
İstanbul Sarıyer 
Havalimanına Mesafe 
Atatürk Havalimanı: 26 km
3. Havalimanı: 39 km

İstanbul Ali Sami
Yen Spor Kompleksi

Stadyumu

Müsabaka Türü
Grup ve Son 16 / 30.000+
Kapasite
32.537  
Açılış Tarihi
2015 
Adres
Antalya Muratpaşa 
Havalimanına Mesafe 
Antalya Havalimanı: 19 km

Antalya Stadyumu
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Müsabaka Türü
Çeyrek Final / 40.000+ 
Kapasite
43.361 
Açılış Tarihi
2015
Adres
Bursa Osmangazi 
Havalimanına Mesafe 
Yenişehir Havalimanı: 62 km

Bursa Büyükşehir
Belediye Stadyumu 

Müsabaka Türü
Grup ve Son 16 / 30.000+
Kapasite
33.502  
Açılış Tarihi
2017  
Adres
Gaziantep Şehitkamil 
Havalimanına Mesafe 
Gaziantep Havalimanı: 30 km

Gaziantep Stadyumu

Müsabaka Türü
Grup ve Son 16 / 30.000+
Kapasite
33.963   
Açılış Tarihi
2016 
Adres
Eskişehir Tepebaşı 
Havalimanına Mesafe 
Eskişehir Anadolu 
Havalimanı: 14 km

Eskişehir 
Yeni Stadyumu

Müsabaka Türü
Grup ve Son 16 / 30.000+
Kapasite
34.169   
Açılış Tarihi
2017 
Adres
Kocaeli İzmit 
Havalimanına Mesafe 
Sabiha Gökçen 
Havalimanı: 76 km

Kocaeli Yeni Stadyum 
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Müsabaka Türü
Çeyrek Final / 40.000+ 
Kapasite
42.000
Açılış Tarihi
2014
Adres
Konya Selçuklu 
Havalimanına Mesafe 
Konya Havalimanı: 12 km

Konya Büyükşehir
Belediye Stadyumu 

Müsabaka Türü
Çeyrek Final / 40.000+
Kapasite
40.775    
Açılış Tarihi
2016 
Adres
Trabzon Akyazı 
Havalimanına Mesafe 
Trabzon Havalimanı: 16 km

Trabzon Şenol Güneş
Spor Kompleksi

22



EURO 2008’deki Hırvatistan maçımızın
hakemi, 1 yılı aşkın bir süredir 
TFF’nin Merkez Hakem Kurulu 

Danışmanlığı görevini yürütüyor.
Dünya hakemliğinin büyük şöhretiyle

Türkiye’deki çalışmalarını, 
hakemliğimiz hakkındaki
düşüncelerini ve üzerinde 

yoğunlaştığı VAR sistemini 
konuştuk. VAR’ın hakem hatalarını

mutlak biçimde ortadan 
kaldırmayacağını söyleyen İtalyan 
futbol adamı, “Ancak VAR bir çeşit 
sigorta… Paraşüt gibi… Eğer VAR’ı
uygun bir şekilde kullanabilirsen,

büyük olaylardan sakınabilirsin” diyor. 

Rasim Artagan

Roberto Rosetti

1
yılı aşkın süredir Türkiye 
Futbol Federasyonu Merkez
Hakem Kurulu Danışmanlığı
görevini yürütüyorsunuz. 
Geriye dönüp baktığınız zaman
Türkiye’de geçen süreyi bize
nasıl anlatırsınız? İstedikleri-
nizi yapabildiniz mi? 
Şunu peşinen söylemem gere-
kir ki, Türkiye Futbol Federas-

yonu hakemlik için çok fazla
şey yapıyor. Hakemlere kaynak
açısından önemli olanaklar ve
kolaylıklar sağlıyor. Türkiye
Futbol Federasyonu eğitim ma-
teryalleri açısından, fiziksel ko-
laylıklar açısından çok büyük
imkânlara sahip… 
Geçen bu periyotta Türk ha-
kemliği sizce ilerleyebildi mi?  

Eğitimler paralelinde teknik
olarak da gelişimlerini sürdü-
rüyorlar. Şüphesiz her zaman
geliştirilecek bir taraf muhak-
kak vardır. Her gün çok sıkı 
çalışıyoruz. Çünkü Türk futbolu
çok fazla heyecan içeriyor.
Türk futbolu dünyada hakem-
ler için en zorlu liglerden bir 
tanesi. 

VAR hakemlerin

sigortası
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Daha önceki bir röportajınızda,
“Yeni Cüneyt Çakır’lar çıkarmak
istiyorum” demiştiniz. Bu hedefi-
nize ulaşabildiniz mi? 
Gerçekten çok iyi genç hakemler
var. Cüneyt Çakır şu anda dünya-
nın en iyi hakemlerinden birisi. 
Bu seviyeye gelmek çok kolay
değil. Ama bazı genç hakemler 
bu potansiyele sahipler… 
Daha önce 2 yıl Rusya Futbol 
Federasyonu Merkez Hakem 
Kurulu Başkanlığı yaptınız. 
Rus futbolu da gelişim içerisinde.
Oradaki futbolu nasıl yorumlarsı-
nız ve ülkemiz futboluyla aradaki
farklar nelerdir? 
Benim zamanımda Rus hakemleri
dramatik bir şekilde geliştiler.
Türk hakem yapısını Rusya ile
mukayese edersek çok daha

güçlü. Daha fazla hakemimiz var
ve daha güçlü bir yapıya sahibiz.
Futbolun yüksek olmasıyla 
beraber hakemlerin seviyesi de
yüksek burada… 
Hakemlerimiz sürekli eğitimden
geçiyorlar ve TFF kendilerine
profesyonel hakemlik sayesinde
önemli imkânlar sağladı. Ancak
tüm bunlara rağmen zaman
zaman hakemlerimiz verdikleri
kararlarla çok tartışılıyor. 
Saha içerisinde yapılan hataları
siz nasıl yorumluyorsunuz? 
Dünyanın her tarafında hakemle-
rin hata yaptığını görüyoruz. 
Hatalar futbolun bir parçası.
Oyuncular hata yapıyor. Teknik
adamlar hata yapıyor. Menajerler
hata yapıyor. Bizim görevimiz bu
hata sayısını azaltmak. Ve biz bu

hedef için her gün çok çalışıyoruz. 
Türkiye Futbol Federasyonu,
video hakemlik için (VAR) önemli
bir atılım içerisinde. Bu sistemle
ilgili sizin görüşünüz nedir? 
Futbolun istediği bir şey VAR…
Teknoloji pek çok spor dalının içe-
risinde… Herkes daha fazla adalet
için uğraşıyor. Gerçekte VAR ha-
kemlere yardım sistemi değil, fut-
bol için bir sistem. Amaç hakem

hatalarını futbol için azaltmak.
Sadece maçın kaderini değiştiren
açık ve ortada olan hatalar için
var bu sistem… Biz futbolun heye-
canını öldüremeyiz. Bu heyecanı
öldürmemek için de sadece çok
açık hatalar için VAR söz konusu…
Felsefemiz “en az müdahale, 
en çok yarar sağlamak.” 
Video hakemlikte çok tartışılan
konulardan birisi de masa başın-
daki hakemle sahadaki hakemin
video üzerinden farklı kararlarda
olabilme durumu… Böyle bir
durum yaşanırsa sizce ne olmalı? 
Mesaj çok açık… Hakem her
zaman sahada karar veren kişidir.
En son kararı her zaman hakem
vermelidir. VAR sadece çok açık
ve belirgin hatalar içindir… Tartış-

malı pozisyonlar için değil… 
Gri alana giren olaylar için değil…
Sadece ve sadece açık olarak 
hatalı olan pozisyonlar için var 
bu sistem… VAR gelecekte de 
hataları ortadan kaldırmayacak. 
Siz dünyanın en başarılı hakem-
lerinden birisiydiniz. Uzun yıllar
bu işi yaptınız ve halen farklı 
yollardan da olsa futbolun içeri-
sindesiniz. Bu kadar tecrübenizle,
teknolojinin futbolun içerisine bu

kadar girmesini nasıl 
karşılıyorsunuz? 
Hakemler böyle bir şeyi kolaylıkla
kullanmaktan dolayı çok mutlu.
VAR bir çeşit sigorta… Paraşüt
gibi… Eğer VAR’ı uygun bir şekilde
kullanabilirsen, büyük olaylardan
sakınabilirsin. 
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile
nasıl bir ilişkiniz var?  
Mükemmel… Yusuf Namoğlu ile
mükemmel bir ilişkimiz var. 
Birbirimize mükemmel bir saygı
duyuyoruz. Kendisi FIFA’nın ve
UEFA’nın teknik direktiflerini
takip ediyor. Öngörülü ve dürüst
bir insan. Birlikte çalışmaktan 
çok mutluyum. 
Türk medyasının hakemlere 
bakışını nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Avrupa ile kıyaslar mısınız? 
Biliyorsun ki ben İtalyanım… İtal-
yanlar da çok heyecanlı ve hakem
kararları üzerinde duruyor. Biz
neredeyse aynı seviyedeyiz. Spor
medyası da futbolun önemli bir
parçası. İtalya’da ve Türkiye’de
futbol bir din gibi. Medya da bunu
çok sıkı bir şekilde takip ediyor.
Elbette çok profesyonel gazeteci-
ler var; daha az profesyonel 
gazeteciler var. Dolayısıyla 
bilgileri süzerek en doğru bilgileri
almamız lâzım gelecek için… 

“ Türkiye Futbol 
Federasyonu 
hakemlik için çok
fazla şey yapıyor.
Hakemlere kaynak
açısından önemli
olanaklar ve 
kolaylıklar sağlıyor.
Türkiye Futbol 
Federasyonu eğitim
materyalleri 
açısından, fiziksel 
kolaylıklar açısından
çok büyük imkânlara
sahip… 

“Yusuf Namoğlu ile mükemmel bir ilişkimiz var. 
Birbirimize mükemmel bir saygı duyuyoruz. 
Kendisi FIFA’nın ve UEFA’nın teknik direktiflerini
takip ediyor. Öngörülü ve dürüst bir insan. 
Birlikte çalışmaktan çok mutluyum.

“ Benim zamanımda Rus hakemleri 
dramatik bir şekilde geliştiler. Türk
hakem yapısını Rusya ile mukayese 
edersek çok daha güçlü. Daha fazla
hakemimiz var ve daha güçlü bir yapıya
sahibiz. Futbolun yüksek olmasıyla 
beraber hakemlerin seviyesi de yüksek
burada… 
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Önümüzdeki yıl 
Rusya’da 2018 Dünya
Kupası düzenlenecek.
Cüneyt Çakır’ın da
“final” hedefi var. 2011
yılında yayımlanan Nes-
suno parla dell’arbitro
adlı kitabınızda da an-
lattığınız gibi 2010
Dünya Kupası’ndaki 
Arjantin-Meksika 
maçında Tevez’in 
ofsayttan attığı gol 
sebebiyle finali kaçırmış
bir hakemsiniz. 
Bu tecrübeyi yaşamış
biri olarak “final” hayali
kuran başarılı bir ha-
keme neleri önerirsiniz? 
Böyle kötü bir şeyi bana
hatırlattığın için çok da
kibar birisi olduğunuzu
düşünmüyorum (gülü-
yor). Bu durumda sizi de
çok sevemeyeceğim
(gülüyor). Bu bizim haya-
tımızın bir metaforu. Çok
güzel, fantastik anları-
mız olduğu gibi kötü anı-
larımız da var hayatın
içerisinde. Muhtemelen
ben bir ofsayt için finali
kaçırdım. VAR olsaydı
belki de final şansını 
yakalardım. Elbette iyi
anlarla ve kötü anlarla
yüzleşmemiz lâzım daha
iyi bir gelecek için…
Benim genç hakemlere
tavsiyem alçakgönüllü
olmaları, çok sıkı çalış-
maları, bu çok güzel işi
sevmeleri. Her zaman da
doğru yönü bulmaları
gerekiyor. 

2008 yılındaki Avrupa
Şampiyonası’nda 
Türkiye’nin penaltılarla
Hırvatistan’ı yenerek
yarı finale çıktığı tarihi
maçı yönetmiştiniz. 
O karşılaşmayı nasıl 
hatırlıyorsunuz? 
Benim kariyerimin en
mücadeleci ve enteresan
maçlarından bir tane-
siydi… Büyük bir maçtı,
büyük heyecan vardı.
Çok âdil bir maçtı. Maç
öncesi, maç esnası ve
sonrasıyla benim için
çok büyük bir hatıraydı.
Bu maçtan sonra da final
maçını aldım (gülüyor).
Bu finali söyleme ama
öbür finali söyle… Yaptı-
ğımı değil, kaçırdığımı
sor… O da güzel (gülü-
yor). 
Geçmişte yönettiğiniz ve
unutamadığınız maçlar
hangileri?  
İtalya’daki ilk Serie A
maçımı unutamam. 16
yaşındayken yönettiğim
ilk maç. Ve ben o maçta
düdüğü nasıl çalacağımı
bile bilmiyordum. Ha-
kemlik genç çocuklar
için çok iyi bir eğitim sü-
reci… Yalnız kalmak, so-
rumluluk almak ve cesur
olmak konularında ha-
kemlik, çocukları eğitir. 
İstanbul’u yakından 
tanıma fırsatı buldunuz
mu? Burada nasıl bir 
hayatınız var? 
Dünyanın en iyi şehirle-
rinden birisi İstanbul…

Fakat burada olduğum
zaman hakemlikle ilgili
çok çalışıyoruz. Şu ana
kadar olmadı ama bun-
dan sonra olur İstanbul
gezmesi…  
İtalya’ya döndüğünüz
zaman neler yapıyorsu-
nuz? 
Şu aralar VAR projesi ile
çok meşgulüm. Serie A
proje lideriyim. Dünya
Kupası için FIFA’nın
proje lideriyim. Şu anda
bu büyük meydan
okuma için çok sıkı 
şekilde çalışıyoruz. 
İnanıyoruz bu projeye…
Futbolda adalete inanı-
yoruz. Futbola yardımcı

olmak istiyoruz. FIFA
Başkanı Infantino pro-
jeye inanıyor. Pierluigi
Collina projeye inanıyor.
Biz gelecek aylar için
tam manasıyla yoğun-
laştık. 
Daha önce mankenlik
teklifi aldığınızı ancak
kabul etmediğinizi söy-
lemiştiniz. Halen böyle
teklifler geliyor mu? 
Eskiden çok gençtim
ama şimdi 50 yaşında-
yım. Artık böyle teklifler
almıyorum. Bu sezon
bunları düşünecek
halim yok (gülüyor). 60
yaşında bu teklifler ge-
lirse belki kabul ederim.

“Muhtemelen ben bir ofsayt için finali kaçırdım. 
VAR olsaydı belki de final şansını yakalardım.
Benim genç hakemlere tavsiyem alçakgönüllü 
olmaları, çok sıkı çalışmaları, bu çok güzel işi
sevmeleri. Her zaman da doğru yönü bulmaları
gerekiyor. 

“ İtalya’daki ilk Serie A maçımı 
unutamam. 16 yaşındayken 
yönettiğim ilk maç. Ve ben o maçta
düdüğü nasıl çalacağımı bile 
bilmiyordum. Hakemlik genç
çocuklar için çok iyi bir eğitim
süreci… Yalnız kalmak, sorumluluk
almak ve cesur olmak konularında
hakemlik, çocukları eğitir. 
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ntalya’nın Belek ilçesindeki
Calista Luxury Resort Hotel’de
düzenlenen 2017-2018 Sezonu
MHK Kış Semineri’nde TFF
Başkanı Yıldırım Demirören ile
Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, Kulüpler Birliği
Başkanı Dursun Özbek ve
Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Yusuf Namoğlu birer
konuşma yaptı.
Kürsüye geldiğinde, “Sayın 
Bakanıma sordum, kürsüye
gelmeden evvel; ‘Normal 
konuşmamı mı yapayım, 
VAR sistemiyle ilgili mi konu-
şayım?’ diye… Sonra kendi
kendime karar verdim; normal
konuşmamı yapayım…” sözle-
riyle konuşmasına başlayan
TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren, “Çünkü VAR sistemini

bugün tartışırsak, 2019-
2020’ye uzayacağına ben ina-
nıyorum. Çünkü cidden faydalı
ama çok büyük problemler de
getirecek. Problemler saha-
daki problemler olmayacak.
Saha dışındaki problemler 
olacak. Yani medyamız ve
medyamızın kamuoyunda 
yarattığı problemler olacak. İn-
şallah bunları da hep beraber
Türklüğümüze yakışır, kültür
seviyemize yakışır şekilde 
çözeceğiz. Yoksa onu çöze-
mezsek Sayın Rosetti’nin 
dediği gibi Türkiye’de 4 madde
çıkar 14 maddeye… 14 mad-
deye çıktı mı futbol biter 
Türkiye’de… Onun için hep 
beraber destek olarak çözece-
ğimize inanıyorum. Sayın 
Bakanımız başta olmak üzere

tüm medya mensuplarından
bu konuda destek bekliyorum. 
Ben tekrar parantez açacağım
Sayın Bakanımız için: Şeref
verdiniz. Buraya gelmeniz 
bizden çok hakem arkadaşla-
rımız için çok önemliydi. 
Teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.
Kış seminerlerinin yenilenme
ve hataları gözden geçirme fır-
satı olduğunu belirten ve aynı
zamanda ikinci yarı için de bir
moral kampı olduğunu vurgu-
layan Yıldırım Demirören, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Türk futbolunu heyecan ve
tansiyonu yüksek bir ikinci
yarı bekliyor. Rekabetin en
yüksek olduğu bir sezonu ya-
şıyoruz. Sorumluluğunuz her
zamankinden daha fazla ola-

VAR için destek bekliyoruz
TFF Başkanı Yıldırım Demirören Antalya’da düzenlenen MHK Semineri’nde VAR sistemiyle ilgili

uyarılarda bulundu. Sistemle ilgili olarak medyanın kamuoyunda yarattığı problemler 
olacağını vurgulayan Demirören, “İnşallah bunları da hep beraber çözeceğiz. Yoksa Rosetti’nin

dediği gibi Türkiye’de 4 madde çıkar 14 maddeye… 14 maddeye çıktı mı futbol biter. Onun için hep
beraber destek olarak çözeceğimize inanıyorum. Sayın Bakanımız başta olmak üzere tüm medya

mensuplarından bu konuda destek bekliyorum” dedi.

MHK Kış Semineri

A
cak. Adil kararlarınızla bizleri en iyi
şekilde temsil edeceğinize eminiz.
İlk yarı hata yapan arkadaşlarımız
elbette oldu… Nasıl teknik direk-
törler yanlış taktik verdiyse, nasıl
gol kaçtıysa, nasıl kaleciler elindeki
topu tutamadıysa sizler de hatalar
yaptınız. Hep söylediğimiz gibi 
federasyon olarak masum hataya
bizim bir sözümüz yok. Ancak 
üzülerek söylemek gerekiyor ki, 
ne kadar dürüst olursanız olun 
futbol ikliminin hataya tahammülü
yok. Futbolcular, başkanlar, 
antrenörler yanlış yaptığında belki
bir süre konuşuluyor… Ama sizler
hata yaptığınızda günlerce, aylarca
tartışılıyorsunuz… İşte sizlerin 
asıl görevi bu noktadan sonra 
başlıyor… Yapılan yorumlardan,
eleştirilerden, sözlerden asla 
etkilenmeyiniz.  
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Mevsimsel olarak, ‘Bu hakemlerle
bu lig bitmez’ deseler de, her maç
sonu faturayı sizlere kesseler de
sükûnetinizi koruyunuz. Sahaya
daima başınız dik çıkınız, alnınızın
akıyla sahadan ayrılınız. Başarılı
hakem çok konuşulan değil,
maçta iz bırakmayandır. Gerek
Merkez Hakem Kurulumuza 
gerekse sizlere çok güveniyoruz.
Başarı istikrarla, baskıyı yen-
mekle mümkündür. Bizler hem
kurulumuzun hem sizlerin hep
arkasında durduk, durmaya da
devam edeceğiz. 
Yeter ki sizler güvenimizi sarsa-
cak hatalar yapmayınız. Beklenti-
miz minimum hata, maksimum
futbola katkı…
Bunun için de Video Yardımcı
Hakem uygulamamıza hız verdik.
Süper Lig’de 21, TFF 1. Lig’de 1, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 olmak
üzere 28 maçta offline VAR uygu-
laması yapıldı. Çok iyi geri dönüş-
ler alıyoruz, burası kesin. Kulüpler
Birliği’yle planımız, Süper Lig’de
gelecek sezon VAR uygulamasını
başlatmak. Başlatacağız da bun-

dan kimsenin şüphesi olmasın.
Belki kupa maçlarında sahaya
müdahale edecek şekilde ‘Online
VAR’ deneyimine geçebiliriz. 
Sizler bu işin de üstesinden rahat-
lıkla geleceksiniz. Şunu kabul 
etmeliyiz ki, bilgisayarın hata
yaptığı ortamda VAR’ın da sorun-
ları kesin olacak. Sistemin otur-
ması mutlaka zaman alacak. 
Hakem kadromuzda tecrübeli
ağabeyleriniz ve genç bir jeneras-
yonumuz var. İlk yarıda eleştiriler
alsalar da yıldızı yükselen genç
hakemlerimiz oldu. Bu, doğru
yolda olduğumuzun göstergesidir.
İnanıyorum ki profesyonel 
hakemlik projemiz, Türk hakem-
liğini daha az tartışılır hale getire-
cektir. 
Sizlere hep ‘kader arkadaşlarımız’
diye seslendik. Unutmayın, dünya
baskı ligi şampiyonu bir ülkede
görev yapıyorsunuz. Türk futbo-
lunun itibarı siz hakemlersiniz…
Ülkemizi her zaman başarıyla
temsil ediyorsunuz. Cüneyt Çakır
ve arkadaşları büyük olasılıkla
üst üste ikinci kez Dünya Kupa-

sı’nda görev alacak. İlk yarıda
uluslararası alanda Şampiyonlar
Ligi’nden Avrupa Ligi’ne, özel millî
maçlardan U17 Gençler Ligi’ne
toplam 47 maçta görev almanız
bunun göstergesidir. ‘Yabancı
hakem gelsin’ naraları atanlara bu

çok açık bir cevaptır… Bu başarı-
larınıza bakıp umuyorum ki, 
yabancı hakem zırvalığına da son
verilecektir. Avrupalı hakemleri
de izliyoruz… Hepimiz görüyoruz,
ne hatalar yapıyorlar. Artık Avru-
palı hakemler değil, bizim hakem-
lerimiz örnek gösterilmelidir. 
Bu tablo için hepinizi kutluyoruz,
takdir ediyoruz. 
Şunu da biliniz ki, ben ve Yönetim
Kurulu üyesi arkadaşlarımız 
Türk hakemliğinin başarısı için
her türlü fedakârlığı yapıyoruz.
Son birkaç yılda profesyonel 
hakemlikle beraber ekonomik
anlamda Avrupa standartlarını
yakaladık. Danışmanımız Roberto
Rosetti ile ikinci sezonumuz ve
başarılı çalışmalarımız devam
ediyor. ‘Başarının yolu eğitimden
geçer’ felsefesiyle Riva’yı hakem
eğitim merkezi haline getirdik.
Tüm bu çalışmaların karşılığını
alacağımıza inanıyoruz.
Türk futbol ailesinin başkanı 
olarak sizlere ikinci yarıda 
hakemlik şansı, güzel maçlar ve
iyi bir sene diliyorum. Seminerin
başarılı olduğuna inanıyor, tüm
katılımcıları sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.”

2017-2018 futbol sezonu-
nun ilk yarısı gerçekten 
çekişmeli, tartışmalı geçti.
Kalan yarısı da çok daha
çetin geçecek. Şu andaki
rekabet inanılmaz. Dolayı-
sıyla burada hakemlerimize
çok büyük iş düşüyor. Ha-
kemlerimize çok güveniyo-
ruz. Futbolun hatalar oyunu
olduğunu ve hakemin de
hata yapabileceğini, ama
kasıt dışı hataların olabile-
ceğini biliyoruz. Futbolcu
da hata yapıyor, herkes
hata yapıyor. Dolayısıyla
şimdi VAR sistemi anlatıldı.
Seçilen görüntülere baktı-
ğımız zaman mükemmel
gibi gözüküyor ama futbo-
lun doğasında hata var.

Bunu hiçbir zaman unut-
mamak lâzım. Tabiî ha-
kemler için bu eğitimler
çok önemli. Hakemlerin
kendisini geliştirmesi çok
önemli. Böyle bir camianın
içinde ve birlikte yetişmiş
olmaktan, bu noktada sizler
hakem olarak biz de hem
siyasetçi hem de Gençlik ve
Spor Bakanı olarak hizmet
yapmaktan dolayı büyük
gurur duyuyoruz. Futbol
Federasyonumuzun 
2018-2019 sezonunda VAR’ı
uygulamaya yönelik aldığı
karara saygı duyuyoruz.
Başarılar diliyoruz. İnşallah
takımlarımız bu sistemde
az sorunlarla başarılı bir
dönem geçirir.

Bakan Bak: “Hakemlerimize çok güveniyoruz”

Oyun kuralları içinde ilk yarıda gördüğümüz eksik noktaları 
tamamlamak adına eğitimler yaptık. Kendimizi ikinci yarıya daha
iyi hazırlayan bir konuma geldik. Dünya Kupalarında maç yöneten

Cüneyt Çakır gibi
arkadaşların çoğal-
masını sağlayacağız.
Türk hakemliğini
daha iyi noktalara
getirmek için 
konsantre olacağız.
Maksimum fayda ve
minimum hata ile
ikinci yarıyı tamam-
lamaya çalışacağız.
Hakem arkadaşla-
rıma güveniyorum,
ikinci yarıda daha
başarılı bir sezon
geçireceğimize 
inanıyorum.

Yusuf Namoğlu: “Başarılı bir sezon
geçireceğimize inanıyorum”

Sahada iki aktör vardı, hakem ve oyuncular. Şimdi üçüncü bir
aktör geldi. Bir video sistemi. Çok enteresan gelişmeler olabilir. 
Biz bunu önümüzdeki sezon uygulamaya geçince göreceğiz. 
Yeni bir düzen, yeni bir sistem gelecek sezon uygulamaya geçeceği

için şimdiden hayırlı 
olmasını diliyorum.
Hakem adaleti dağıtır.
Aynı, Adalet Sarayı”na
girdiğinizde kadın heykeli
var, bir elinde terazi, 
bir elinde kılıç var fakat
gözleri bağlı. Futbolda 
terazi doğru, kılıç da
doğru ama gözlerimizin
açık olması lâzım. 
İkinci yarıda başarılar 
diliyorum. İkinci yarıda
adaletli olacağınızdan 
son derece eminim ama
gözlerinizin açık olması
şartıyla.

Dursun Özbek: 
“VAR şimdiden hayırlı olsun”
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erkez Hakem Kurulu tarafın-
dan düzenlenen Süper Lig 
Hakemleri, Süper Lig Yardımcı
Hakemleri, Kadın FIFA 
Hakemleri ve Kadın FIFA 
Yardımcı Hakemleri’nin 
katıldığı 2017-2018 Sezonu Kış
Semineri’nde MHK Danışmanı
Roberto Rosetti, MHK Eğitim-
den Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz
ile birlikte Video Yardımcı
Hakem (VAR) sistemiyle ilgili
sunum yaptı. 
Rosetti, VAR sistemi hakkında,
“Bu futbol için bir projedir, ha-
kemler için değildir. Asıl hedef
de futbolda adalettir. 20 sani-
yede bir pozisyon incelene-
mez. 20 saniye içinde medya
vasıtasıyla herkes bir fikir sa-
hibi oluyor ve karar verecek
olan kişi de bundan habersiz
bir şekilde karar veriyor. Bu
proje sadece çok büyük bariz
hatalarda hakeme yardım
etmek için vardır” ifadelerini

kullandı. 
Rosetti, VAR sisteminin temel
felsefesinin, en az müdahale
ile en fazla yarar sağlamak 
olduğunun altını çizerek, “Biz
futbolu berbat etmek istemi-
yoruz ancak ‘skandal’ diyebi-
leceğimiz hakem hatalarının
önüne de geçmek istiyoruz.
VAR tabiî ki mükemmel değil,
bunu çok iyi biliyoruz ama bazı
çok önemli hataların önüne
geçebiliriz. Elbette VAR gri
alanları kapsamıyor, açık ve
bariz hataları kapsıyor. Her
şeyin sonunda son kararı yine
hakem verecek. Hakem her
zaman sahada kararı veren
kişi olarak kalacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu.
VAR sistemini kullanacak
operatörlerin de büyük önem
taşıdığını aktaran Rosetti,
“Goller, penaltılar, gol önce-
sinde yapılan fauller, gol önce-
sinde olan bariz ofsaytlar ve

kırmızı kartlar temel olarak
incelenecek. Ve son konu da
oyuncuya yanlış bir kartın ve-
rilmesinin önlenmesi. 3-4 kere
kontrol ediyorsanız bu açık ve
bariz bir hata değildir. Aynı şe-
kilde 3-4 kamera ile kontrol
ediyorsanız bu bariz bir hata
değildir” şeklinde konuştu. 
Rosetti, VAR’ın, İtalya, Ameri-
kan Futbol Ligi, Brezilya ve
Avustralya’da kullanıldığını
belirterek, şunları kaydetti:
“Türkiye de projenin içeri-
sinde. Şu ana kadar 30’un 
üzerinde çevrimdışı dediğimiz
hakemle iletişim kurulmayan
şekilde uygulama kullanıldı.
Önümüzdeki hafta da Riva’da
amatör maçlarda çevrimiçi
uygulamaya başlıyoruz. 
TFF projeye inanıyor. Aynı 
zamanda daha fazla adaletin
olacağına inanıyor. Önümüz-
deki Dünya Kupası’nda da
FIFA, VAR’ı kullanacak.” 

Rosetti’den VAR sunumu 

M

ideo Yardımcı Hakem Sistemi
çevrim içi (Online) uygulama-
sına geçiş için yapılan test mü-
sabakaları Riva’da
gerçekleştiriliyor.TFF Hasan
Doğan Millî Takımlar Kamp ve
Eğitim Tesisleri’nde İstanbul
Amatör U19 Ligi 1. Küme’de oy-
nanan Paşabahçe-Gülsuyu ve
Beykoz 1908-Girne Gençlik
maçlarında online VAR uygula-
masına geçiş testi yapıldı.  
Online uygulamaya geçiş için
yapılan test maçlarında, VAR ile
müsabaka hakemi arasında ile-
tişim canlı olmasına karşın

mevcut Video Yardımcı Hakem
protokolü gereği hakem karar-
ları değiştirilmiyor.
Süper Lig’de görev yapan 22 
hakemin katıldığı online VAR’a

geçiş sürecindeki test uygula-
maları ve eğitim çalışmaları 
Riva’da 13-14 Ocak tarihlerinde
oynanan 4 müsabaka ile devam
etti.

Online VAR'a geçiş için

test maçları

V
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ntalya’nın Belek ilçesindeki
Calista Luxury Resort Otel’in
ev sahipliği yaptığı 2017-2018
Sezonu Kış Semineri’nde
FIFA Kokart Takma Töreni
düzenlendi. 2018 yılında FIFA
kokartı taşıyacak 33 hakemi-
mize kokartları, bu törende
takdim edildi. 2018 Yılı FIFA
Kokart Takma Töreni’ne
Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak ve Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören ile MHK
Başkanı Yusuf Namoğlu’nun

yanı sıra TFF 1. Başkanvekili
ve UEFA Yönetim Kurulu
üyesi Servet Yardımcı, Baş-
kanvekili Ali Dürüst, Yönetim
ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz
Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mus-
tafa Çağlar ve Fuat Guguloğlu,
Genel Sekreter Kadir Kardaş,
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

A
Ali Özdoğan, A Millî Takım Tek-
nik Direktörü Mircea Lucescu,
Temsilciler Kurulu Başkanı Dr.
Abdurrahman Arıcı, Tahkim Ku-
rulu Başkanı Fahri Gültekin, Ku-

lüpler Birliği Vakfı Başkanı Dur-
sun Özbek, TFF Onursal Başkanı
Şenes Erzik, Antalya Valisi Münir
Karaloğlu, Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Menderes

Türel, Antalya Emniyet Müdürü
Celal Uzunkaya, Spor Genel Mü-
dürü Mehmet Baykan ve Spor
Toto Teşkilat Başkanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu katıldı.

FIFA kokartları törenle takıldı
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FIFA kokartı taşıyacak hakem-
lerimizden Cüneyt Çakır, 
Hüseyin Göçek, Halis Özkahya,
Mete Kalkavan, Ali Palabıyık,
Alper Ulusoy ve Halil Umut 
Meler’e Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak, kokartlarını
takdim etti.
FIFA Yardımcı hakemlerimizden
Bahattin Duran, Tarık Ongun,
Mustafa Emre Eyisoy, Kemal
Yılmaz, Ekrem Kan, Ceyhun Se-
sigüzel, Esat Sancaktar, Serkan
Olguncan, Kerem Ersoy ve İbra-

him Çağlar Uyarcan’a Türkiye
Futbol Federasyonu Başkanı
Yıldırım Demirören kokartlarını
taktı. 
FIFA Kadın hakemlerimiz Meliz
Özçiğdem, Neslihan Muratdağı
ve Cansu Tiryaki, kokartlarını
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Dursun Özbek’ten aldı. FIFA
Kadın Yardımcı hakemlerimiz
Betül Nur Yılmaz, Deybet Gök,
Sedef Aktan ve Mürvet Yavuz-
türk’e ise TFF Onursal Başkanı
Şenes Erzik kokartlarını verdi.

FIFA Futsal hakemlerimiz Kamil
Çetin, Ozan Soykan, Uğur 
Çakmak, Murat Çolak ve 
FIFA Futsal Kadın Hakemimiz
Fatma Özlem Tursun’a TFF 
1. Başkanvekili ve UEFA 
Yönetim Kurulu üyesi Servet
Yardımcı kokartlarını takdim
etti. FIFA Plaj Futbolu Hakemle-
rimiz Bülent Kökten, Özcan 
Sultanoğlu, Murat Ergin 
Gözütok ve Yeliz Topaloğlu 
kokartlarını Başkanvekili 
Ali Dürüst’ten aldı.
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Para Ligi’nin kralı İngilizler
Bu yıl 21’inci kez yayınlanan “Para Ligi” raporunda dünyanın en fazla gelir elde eden futbol kulübü unvanının sahibi değişmedi. 
Geçen sezona göre gelirini sterlin bazında yüzde 13 arttıran Manchester United en fazla gelir elde eden kulüp olmayı sürdürdü. 
Avrupa’nın en zengin 20 kulübünün toplam gelirleri 7.9 milyar euro sınırına ulaştı. İlk 20’de 10, ilk 30’da ise 14 kulüple yer alan 

Premier League listeye damgasını vurdu. Listede bu sene bir Türk kulübü ise yer almadı.

Deloitte Raporu

utbol endüstrisinin en saygın 
raporlarından biri olarak kabul
edilen, İngiliz danışmanlık şirketi
Deloitte tarafından hazırlanan 
Football Money League (Futbol
Para Ligi) raporunun 21’incisi
geçen ay içerisinde yayımlandı.
Rapora göre, en fazla gelir elde
eden 20 kulübün toplam geliri bir
önceki yıla göre yüzde 6 artış
gösterdi. Bu oran bir önceki sene
yüzde 12’ydi. 2017 yılı raporunda
ilk 20’de yer alan kulüplerin 
toplam geliri 7 milyar 415 milyon
euroyken, bu meblağ bu sene
açıklanan raporda 7 milyar 896
milyon euroya yükseldi.  
İlk 20’de yer alan kulüplerden
16’sının gelirinde geçen yıla göre
artış kaydedildi. İngiliz kulüpleri-
nin sayı olarak listedeki üstün-
lükleri devam ediyor. İlk 10’de 5,
ilk 20’de 10, ilk 30’da ise 14 Ada
kulübü yer alıyor. İlk 20 kulüp 
geneline baktığımızda ise 
karşımıza şu sonuçlar çıkıyor…
l Son üç yılda listenin ilk on 
basamağında yer alan kulüplerin
hepsi bu sene de ilk 10’daki yerle-
rini muhafaza etti. İlk 10’da bulu-
nan 4 kulüp ise yer değiştirdi. 
l Listenin ilk üç sırasında bulu-
nan Manchester United, Real
Madrid ve Barcelona 600 milyon
euronun üzerinde gelir elde eden
kulüpler olmayı sürdürdü. Manc-
hester United geçen sene 10’uncu
sırada bulanan Juventus’un iki
katı gelir elde etmiş durumdaydı.
Bu yıl ise söz konusu fark yüzde
15 oranında azaldı.  
l Bu sene listeye yeni giren üç

kulüp bulunuyor. Everton 20, 
Napoli 19, Southampton ise 18’inci
sıradan listeye giriş yaptı.
l Avrupa kupalarına katılım ve
burada elde edilen para ödülleri
her zaman Para Ligi’nde başarılı
olmanın en önemli faktörlerden
biri oldu. Fakat bu yılki listede 
UEFA’dan kazanılan gelirler en
önemli etkiyi yapan öğe olarak
dikkati çekti.
l Geçen sene toplam gelirler 
içerisinde en yüksek pay yüzde
43 ile ticari gelirlere aitti. Bu sene
ticari gelirlerin payı yüzde 38’e
düşerken, yayın gelirlerinin payı
yüzde 39’dan 45’e çıktı.  
l Bu yılki Para Ligi raporunda,
beş büyük lig dışından bir takım
yer almadı. İlk 20 kulüp içerisinde
10 İngiliz kulübünün yanı sıra, 3’er
İspanyol, İtalyan ve Alman kulübü

ile bir Fransız kulübü yer aldı.
l Listenin ilk sırasında yer alan
Manchester United ile geçen sene
üçüncü sırada yer alan, bu yıl ise
ticari gelirlerdeki kayda değer 
büyümeyle ikinci sıraya yükselen
Real Madrid arasındaki gelir farkı
sadece 1 milyon 700 bin euro. 
l Para Ligi raporu tarihinde ilk
kez listenin ilk üç sırasında yer
alan kulüplerin gelir toplamı 
2 milyar euroyu aştı. Bu meblağ,
20 ile 30’uncu sıra arasında 
bulunan 11 kulübün gelirlerinin
toplamından daha fazla. 
l Milan, Para Ligi raporu tari-
hinde ilk kez ilk 20’nin dışında
kaldı. İtalyan kulübü raporun 
ilk kez yayınlandığı 1996-1997 
sezonundan 2012-13 sezonuna
kadar her sene ilk 10 içerisinde
yer alıyordu. 

Deloitte Raporu

F

1- M. United               676.3                      1- M. United                          689
2- Real Madrid         674.6                      2- FC Barcelona                620.2
3- FC Barcelona      648.3                     3- Real Madrid                   620.1
4- Bayern Münih  587.8                     4- Bayern Münih             592
5- M. City                     527.7                      5- M. City                               524.9
6- Arsenal                  487.6                     6- M. City                               463.5
7- PSG                            486.2                     7- Arsenal                             468.5
8- Chelsea                  428                         8- Chelsea                             447.4
9- Liverpool              424.2                     9- Liverpool                         403.8
10- Juventus             405.7                     10-Juventus                         323.9
11- Tottenham          355.6                     11- B. Dortmund                283.9
12- B. Dortmund     332.6                     12- Tottenham                   279.7
13- A. Madrid            272.5                      13- A. Madrid                       228.6
14- Leicester             271.1                       14- Schalke 04                   224.5
15- Inter                        262.1                      15- AS Roma                        218.2
16- Schalke 04        230.2                     16- AC Milan                        214.7
17- West Ham           213.3                      17- Zenit                                  196.5
18- Southampton  212.1                       18- West Ham                    192.3
19- Napoli                    200.7                     19- Inter                                  179.2
20- Everton               199.2                      20- Leicester                      172.1

2016-2017 (Milyon Euro) 2015-2016 (Milyon Euro)
Deloitte Para Ligi Sıralaması

Deloitte Para Ligi Sıralaması
21-30 Arasındaki Kulüpler

21- Olympique Lyon 198.3

22- AC Milan 191.7

23- FC Zenit 180.4

24- AS Roma 171.8

25- B. Mönchengladbach 169.3

26- Crystal Palace 164

27- West Bromwich Albion 160.5

28- AFC Bournemouth 159.2

29- Stoke City 158.3

30- Benfica 157.6
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Manchester United1 676.3 milyon euro Barcelona3 648.3 milyon euro 

Real Madrid2 674.6 milyon euro 

Maç günü geliri 137.2 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu

0
100
200
300
400

Yayın geliri 214.9 m. euro
Ticari gelir 296.2 m. euro

Barcelona 500
600
700

2013   2014  2015   2016   2017

l Gelirlerini geçen yıla göre yüzde 13 artıran
Manchester United buna karşın zayıf sterlin ne-
deniyle euro cinsinden gelir kaybıyla karşılaştı.
l Geçen sene olduğu gibi bu sene de listenin ilk
sırasında yer alan Kırmızı Şeytanlar, toplamda
ise 10’uncu kez en fazla gelir eden kulüp oldu. 
İngiliz kulübü, gelecek yıl da listenin ilk 
sırasında yer alması halinde Real Madrid’in 
rekoruna ortak olacak. 
lAvrupa Ligi’nde elde ettiği başarı 44 milyon

l Bir önceki seneye göre gelirlerinde yüzde 5
artış kaydetmesine rağmen ikinci sıradaki
yerini ezeli rakibi Real Madrid’e kaptırdı. 
l La Liga’da sezonu ikinci sırada tamamla-
mak, Şampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde
veda etmek gelirlerinde istenilen seviyede

500 bin euro UEFA geliri olarak kasasına girerken, Avrupa Ligi 
finalini kazanmasıyla elde ettiği 3 milyon euroluk gelir, Real 
Madrid’in önünde listenin ilk sırasında yer almasını sağladı.  
l Ticari gelirlerde ilk sırada olan yerlerini bu yıl Bayern Münih’e
kaptırdılar. 
lBu sene Şampiyonlar Ligi’nde elde edeceği başarı ve bunun 
karşılığı olacak para ödülü İngiliz temsilcisinin gelecek sene de 
zirvede yer alıp almayacağının belirlenmesinde en önemli faktör
olarak göze çarpıyor. 

artış sağlanamamasına yol açtı.  
l Maç günü gelirlerinde sağlanan artış bu gelir kaleminin 
tüm kalemler içerisindeki payının yüzde 21 olmasını ve bu 
gelir kaleminden 137 milyon 200 bin euro gelir elde edilmesini
sağladı. 
l Kulübün yaptığı ticari/sponsorluk anlaşmaları ile gelecek
sene 700 milyon euro gelir seviyesine yaklaşacağı tahmin 
ediliyor. 
l Geçen sene sosyal medya hesaplarında sahip olduğu 
üstünlüğü bu sene Real Madrid’e kaptırdı. 

l Geçen sezon elde ettiği La Liga ve Şampi-
yonlar Ligi şampiyonluğu İspanyol ekibini iki
yıl aradan sonra tekrar ilk ikiye taşıdı. 
l Bütün gelir kalemlerinde büyüme 
kaydeden Real Madrid’in en dikkat çeken
gelir artışı 38 milyon euro ile ticari gelirlerde
yaşandı. 

l Ticari gelirlerdeki artış ile bu kalemde en fazla gelir elde eden
3’üncü kulüp oldu. 
l Ticari gelirlerde olduğu gibi maç günü gelirleri ve yayın 
gelirlerinde de geçen seneye göre artış kaydetti. 
l İki sene önceye göre gelirlerini neredeyse 100 milyon euro
arttırdı. Bunda son dört yılda elde edilen üç Şampiyonlar Ligi
şampiyonluğunun etkisi önemli. 
lSosyal medya hesapları kategorisinde listede ilk sırada 
yer alıyor. 

Maç günü geliri 125.2 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu

0
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Yayın geliri 225.9 m. euro
Ticari gelir 325.2 m. euro
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Bayern Münih4 587.8 milyon euro 

Maç günü geliri 97.7 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu

0
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Yayın geliri 146.7 m. euro
Ticari gelir 343.4 m. euro

Bayern Münih 500
600
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sıranın içerisinde yer aldı. 
l Ticari gelirler kalemindeki liderliğini bir sene aradan sonra
tekrar ele geçirdi. Bunda uzun süredir yaptıkları küresel 
yatırım anlaşmalarının payı büyük. 
l Tüm gelirler içerisinde ticari gelirlerin payı yüzde 58.
l Şampiyonlar Ligi’nde beklenenden daha erken elenmesi
Bavyera kulübünün gelirlerindeki artışın yüzde 1 ile sınırlı 
kalmasında etkili olan faktörler arasında yer alıyor.
l Bundesliga’nın yeni yayın anlaşmasıyla birlikte yayın 
gelirlerindeki artışın kulüp gelirlerine ne oranda yansıyacağı
2017-18 sezonunun ardından belli olacak.

431 474

592 588
488

%17 %25 %58

%21 %33 %46%19 %33 %48

Maç günü geliri 136.4 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu

0
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milyon euro

Yayın geliri 203.5 m. euro
Ticari gelir 301.4 m. euro
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519 550 577
675620

%20 %35 %45
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3 3 5 4 4
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1 1 1 3 2

2 4 2 2 3

42 43

l Bir önceki seneye göre listedeki yerini 
korudu. Arka arkaya ise 10’uncu kez ilk beş 



Paris Saint-Germain7

Maç günü geliri 90.2 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu
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milyon euro

Yayın geliri 121.9 m. euro

Ticari gelir 274.1 m. euro

PSG 500

2013   2014  2015   2016  2017 

Chelsea8 428 milyon euro 

Maç günü geliri 76.2 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu
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milyon euro

Yayın geliri 189.1 m. euro
Ticari gelir 162.7 m. euro

Chelsea 500

2013   2014  2015   2016  2017 

l Üst üste üçüncü kez listede sekizinci 
sırada yer aldı. 
l Premier League’de şampiyon olmalarına
karşın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde
geçen sezon mücadele edemedi. Bu duru-
mun gelirlere etkisi oldu. Bir önceki sezon

Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen başarıdan 69 milyon 200 bin
euro gelir elde edilmişti. 
l Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele etmemesi
kulübün daha az sayıda maç oynamasına ve maç günü 
gelirlerinde azalmaya neden oldu. 
l Maç günü gelirleri bir önceki sezona göre yüzde 6 oranında
azaldı. 
l Ticari gelirlerde 20 milyon 300 bin euro artış sağlandı. 
Yapılan yeni ticari/sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte 
Londra kulübünü bu gelir kaleminde önemli artış sağlaması
bekleniyor.

Arsenal6 487.6 milyon euro 

Maç günü geliri 116.4 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu
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Yayın geliri 234.7 m. euro
Ticari gelir 136.5 m. euro
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l 2011-12 sezonundan bu yana listedeki en iyi
performansını gösterdi ve geçen seneye göre
bir basamak yükseldi. 
l Yeni Premier League yayın hakları anlaş-

ması Londra kulübünün 160 milyon euroya yakın merkezi gelir
elde etmesini sağladı.
l 2015-16 sezonuna göre yayın gelirlerinde 90 milyon eurodan
fazla artış kaydetti.
l 20 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele
edememenin Arsenal’in gelirlerine olumsuz yansıma ihtimalini
oluşturdu. Kuzey Londra kulübünün bu açığı Manchester 
United’ın geçen sezonki Avrupa Ligi performansının benzeri ile
kapatması mümkün.
l Maç günü gelirleri bir önceki sezona göre yaklaşık 18 milyon
euroluk bir düşüş gösterdi.

486.2 milyon euro 

l İlk 10 içerisinde yer alan tek Fransız kulübü
olmayı sürdürdü. 
l Gelirlerinde yaşadığı yüzde 7’lik kayıpla

Manchester City5 527.7 milyon euro 

Maç günü geliri 60.4 m. euro
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l Geçen sene olduğu gibi bu yıl da ilk beşin
içerisinde yer aldı. 
l 236 milyon 800 bin euroluk yayın geliri
kulübün en fazla gelir elde ettiği kalem oldu.
Bunda Premier League yayın haklarından
gelen 45 milyon 700 bin euroluk artışın 

payı büyük.
l Ticari gelirlerin payı maç günü gelirleri ile başa baş. Bu gelir
kaleminde 230 milyon 500 bin euro gelir elde etti İngiliz kulübü.
Ticari gelirlerde 22 milyon 900 bin euro gelir artışı sağladılar.
l Maç günü gelirlerinde ise istedikleri başarıyı henüz elde 
edemediler. Bu gelir kaleminin tüm gelir kalemleri içerisindeki
payı sadece yüzde 11.
l Bu sezon yapılan yeni sponsorluk anlaşmaları ticari 
gelirlerde bir artış sağlayacak. Bunun yanı sıra Şampiyonlar 
Ligi’nde elde edilecek başarı ve kazanılacak para ödülü 
Bayern Münih ile olan farkın kapanmasında etkili olabilir.  
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geçen seneye göre bir basamak geriledi. Bu, 2011-12 sezonun-
dan bu yana Paris Saint-Germain için sıralamadaki en düşük
basamak. 
l Ligue 1’i ikinci sırada tamamlamak ve Şampiyonlar Ligi’ne
son 16 turunda veda etmek ticari gelirlerinde kayıp yaşanma-
sına neden oldu. 
l İstenen sportif başarının gerçekleşmemesi ticari ortaklarla
yapılan anlaşmalardaki ek gelirlerin yüzde 10 oranında azal-
ması sonucunu doğurdu. 
l Buna karşın maç günü ve ticari gelirlerde listede ilk 6 sıra 
içerisinde yer almayı sürdürdü.  
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Juventus10 405.7 milyon euro 

Maç günü geliri 57.8 m. euro

Beş yıllık gelir tablosu
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l Listede ilk 10’da yer alan tek İtalyan 
kulübü olmayı sürdüren Juventus, dördüncü
kez üst üste 10’ncu sırada yer almayı başardı.
l Bir önceki seneye göre gelirlerinde yüzde
20 artış kaydeden İtalyan kulübünün başarılı
sportif performansı gelirlerindeki gelişimi
sürekliliğini kılıyor. 
l 233 milyon 500 bin euroluk yayın gelirinde,

Şampiyonlar Ligi’nde elde edilen başarının 110 milyon 400 bin
euro para ödülü olarak yansımasının payı büyük. Yayın gelirleri
tüm gelirler içerisinde yüzde 58’lik bir pay oluşturuyor.
l Serie A yayın gelirlerinin Premier League yayın gelirlerinden
daha düşük olmasının devamlılık göstermesi Juventus’un 
listede ilk 10 sıra içerisinde yer almasının sürekliliğini 
zorlaştırabilir.
l Tottenham ve Atletico Madrid gibi kulüplerin yüksek 
kapasiteli stadyumlara geçmesi ve maç günü gelirlerinde 
hatırı sayılır bir artış sağlaması Torino kulübün ilk 10’da 
kalamaması yönünde bir başka tehdit.  

Liverpool9 424.2 milyon euro 

Maç günü geliri 80.1 m. euro
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listede dokuzuncu sırada kendine yer buldu. 
l Maç günü gelirleri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde 
mücadele etmemesine rağmen yüzde 21 oranında arttı ve 
80 milyon 100 bin euro olarak gerçekleşti.
l Yayın gelirleri bütün gelirler içerisinde en yüksek paya sahip
olmayı sürdürüyor. 182 milyon 500 bin euroluk yayın geliri 
toplam gelirler içerisinde yüzde 43’lük bir pay kaplıyor.
l 161 milyon 600 bin euroluk ticari gelir bu kalemin tüm gelir
kalemleri içerisinde ikinci sırada yer almasını sağladı. 
l Şampiyonlar Ligi’nde düzenli olarak mücadele etmek 
kulübün gelirlerinde sürekli bir artış sağlayacak.  

272 279
324 339

406

241
306

392 404 424

%14 %58 %28

%19 %43 %38

9 10 10 10 10

12 9 9 9 9

46

l Bir önceki sezona göre ilk 10 içerisindeki
yeri değişmedi. Arka arkaya dördüncü kez 



Jules Rimet Kupası ebediyen Brezilya’nın
tan çıkan diğer takımsa Çekoslo-
vakya olmuştu. Ev sahibi Şili ise 
3. Grup’ta Federal Almanya’nın 
ardından ikinci sırayı almış ve 
turnuvaya iddialı gelen İtalya’yı 
kupanın dışına itmeyi başarmıştı.
İlk turun ardından ortaya
çıkan çeyrek final eşleş-
meleri; Brezilya ile İngilte-
re’yi, Federal Almanya ile
Yugoslavya’yı, Şili ile
SSCB’yi ve Çekoslovakya
ile de Macaristan’ı karşı
karşıya getirmişti. Bre-
zilya, grup maçlarında sa-
katlanan Pele’den yoksun
olarak yoluna devam edi-
yordu belki ama bu turnu-
vada Garrincha öyle bir
performans ortaya koyu-
yordu ki bu, 50 yıl sonra
bile neden kendisinin tüm
zamanların en iyi sağ açığı
olarak gösterildiğinin bir
kanıtı gibiydi. Garrincha,
zorlu geçmesi beklenen
İngiltere maçını da kolaya
çeviren isim olmuş ve iki
gol atarak takımının 3-1’lik
galibiyetinde başrol oyna-
mıştı. Ev sahibi Şili, güçlü
SSCB’yi 2-1’le geçmeyi 
başarıp tarihinde ilk kez
bir Dünya Kupası’nda son
dörde kalırken, Çekoslo-
vakya Macaristan’ı, 
Yugoslavya da Federal Almanya’yı
tek golle devirerek turnuvanın kare
asını tamamlıyorlardı.
Şili’nin kendi ülkesindeki turnuvada
kupaya uzanma hayalleri, yarı 
finalde Brezilya ile eşleşmeleri neti-
cesinde örselenecekti. Garrincha
yine müthiş oynamış ve Şili filele-
rini iki golle havalandırmıştı. Ona

Vava’nın da aynı şekilde eşlik et-
mesi üzerine Şili’den Toro ve Sanc-
hez’in golleri yetersiz kalmış, 4-2’lik
skor, Brezilya’yı üst üste ikinci kez
bir Dünya Kupası finaline taşımıştı.
Sambacıların finaldeki rakibiyse,

Yugoslavya’yı 3-1’le geçen Çekoslo-
vakya olmuştu.
Finalin kapısından dönen Şili, üçün-
cülük maçında Yugoslavya’yı 1-0
mağlup ederek ülkesindeki turnu-
vada en azından kürsüye çıkmayı
başarıyordu. Bir gün sonra, 17 Hazi-
ran’da oynanan finaldeyse Brezilya
sahaya, İtalya’dan sonra bu kupayı

üst üste kazanan ikinci takım ola-
bilmek için çıkıyordu. Ancak karşı-
sındaki Çekoslovakya da hayli çetin
bir rakipti. Nitekim iki takım ilk tur
grup maçlarında da karşılaşmışlar
ve o 90 dakikadan “gol” sesi çıkma-

mıştı.
Çekoslovaklar, Bre-
zilya’yı hiç de kolay bir
maçın beklemediğini bir
kez daha göstermekte
gecikmeyecek ve 15. da-
kikada Masopust’un 
attığı golle 1-0 öne geçe-
ceklerdi. Ancak Pele 
sakatlandıktan sonra
takıma dâhil olan ve ha-
liyle adı da “Pele’nin
dublörü”ne çıkan Ama-
rildo iki dakika içinde bu
gole cevap verecek ve
Brezilya oyunun kontro-
lünü eline alacaktı. 
Maç uzun süre berabere
gitse de Çekoslovak-
ya’nın direnci 69’da
Zito’dan gelen golle kırı-
lacak, 78’deyse Vava son
darbeyi indiren isim ola-
caktı. Böylece Brezilya,
dört yıl önce kazandığı
“dünyanın en büyüğü
olma” unvanını dört 
yıllığına daha muhafaza
ediyor, Çekoslovakya ise
1934’ten sonra çıktığı

ikinci finalden de eli boş dönüyordu.
Turnuvanın gol krallığını ise belki de
bir daha benzeri görülmeyecek bir
biçimde altı isim paylaştı. Bunlar,
dörder golleri bulunan Şilili Leonel
Sanchez, Yugoslav Drazan Jerkovic,
Sovyet Valentin Ivanov, Macar 
Florian Albert ile Brezilyalı 
Garrincha ve Vava’ydı.

İlk dört Dünya Kupası’nın sonunda, İtalya ile Uruguay ikişer şampiyonluğa ulaşmıştı. 
Futbolun mucidi İngilizler ilk ve tek şampiyonluklarını, ev sahipliğini yaptıkları 1966 yılındaki

turnuvada yaşayacaktı. 1962’de ikinci şampiyonluğunu elde eden Brezilya ise 
1970’te de zirveye çıkarak üçüncü kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ülke, 

dolayısıyla da Jules Rimet Kupası’nın da daimi sahibi oluyordu.

Dünya Kupası Tarihi-3 Onur Erdem 

vrupa’da düzenlenen iki Dünya
Kupası’nın ardından sıranın
artık Güney Amerika’ya gelmesi
beklenen bir gelişmeydi. Yine de
Güney Amerika ülkeleri, bu
yönde resmi bir karar çıkarma-
yan FIFA’ya karşı, turnuvanın
yeniden Avrupa’da yapılması
durumunda boykotta buluna-
caklarını açıklayarak bir ba-
kıma FIFA’ya başka şans

tanımayacaktı. Nitekim ev sa-
hipliği için aday olduğunu açık-
layan Federal Almanya daha
sonra FIFA’nın ricası üzerine
adaylığını geri çekecekti. Şili ile
Arjantin’in ev sahipliği yarışın-
dan galip çıkansa Şili olacaktı.
Turnuva, Güney Amerika’da 
düzenlenmesine karşın, bu 
kıtadaki önceki iki turnuvanın
aksine, Latin Amerika takımla-

rının -Brezilya ve Şili hariç-
büyük başarısızlığına sahne
olacaktı. İlk turda 1. Grup’ta 
Uruguay ile Kolombiya, SSCB ve
Yugoslavya’nın gerisinde kalır-
larken, 4. Grup’ta da Arjantin,
Macaristan ve İngiltere’ye geçi-
lerek turnuvaya veda etmişti.
Son şampiyon Brezilya’ysa yer
aldığı 2. Grup’ta zirveyi ele ge-
çirmiş, onların peşinden grup-

A

Şili 1962: Sambanın ikinci zaferi

Garrincha,
Pele’nin 
yokluğunda
Brezilya’yı
sırtlayan 
adam oldu.
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İngiltere 1966 - Mucit ilk ve son kez kazanıyor

Brezilya, 1958 ve 1962’de kazandığı
iki dünya şampiyonluğu sonrasında
1966’da İngiltere’nin ev sahipliği
yapacağı turnuvaya da favori olarak
geliyordu. Takımın süper starı Pele
25 yaşını daha yeni geride bırak-
mıştı ve kendisinden her zaman-
kinden daha büyük bir performans
beklenilmekteydi. Brezilya’nın Pele
haricinde son iki dünya şampiyon-
luğunda önemli rol oynayan 
Garrincha ve Djalma Santos gibi 
yıldızları da kadrodaydı ama Didi,
Vava, Nilton Santos ve Zagallo gibi
isimlerin ilerleyen yaşları nedeniyle
artık millî takımda yer almamaları
da önemli bir sorundu. Bu isimlerin
yerine takıma monte edilen yeni
yıldızlarsa Tostao ve Jairzinho’ydu.
Brezilya’nın haricinde kupaya en 
iddialı hazırlanan takımsa İngil-
tere’ydi. 1950’den beri Dünya Kupa-
larına katılmakta olan fakat boy
gösterdiği dört turnuvada sadece
iki kez çeyrek final görebilen 
İngilizler, kendi seyircileri önünde
şeytanın bacağını kırıp, mucidi 

oldukları oyundaki ilk dünya 
şampiyonluğunu kazanmanın 
hesaplarını yapıyordu.
İngilizler bu büyük beklentiye kar-
şın, açılış maçında Uruguay ile gol-
süz berabere kalarak ilk tura tutuk
başlayacaklardı. Ancak sonrasında
açılan ev sahibi ekip, Fransa ve
Meksika’yı 2-0’lık sonuçlarla dize
getirerek grubunu lider tamamlıyor
ve çeyrek finale yükseliyordu. 
İngiltere’nin ardından grupta ikinci
sırayı alan Uruguay da son sekize
kalan diğer takım olmuştu.
Üçüncü Grup’ta Macaristan, 
Portekiz ve Bulgaristan’la birlikte
yer alan Brezilya ise ilk karşılaşma-
sında Bulgarları Pele ve Garrinc-
ha’nın golleriyle 2-0 yenmesine
karşın sonraki iki maçında peş peşe
şoklar yaşayacaktı. Sambacılar
önce Macaristan’a, sonra da Porte-
kiz’e 3-1’lik skorlarla boyun eğecek
ve üst üste üçüncü şampiyonluk
hayaliyle geldikleri turnuvaya
henüz ilk turda havlu atmış olacak-
lardı. Gruptaki üç maçını da kaza-

nan Portekiz ve üçte iki yapan 
Macaristan, bu gruptan çeyrek 
finale yükselen takımlar oluyordu.
İlk turdaki bir diğer şok sonuçsa,
turnuvaya şampiyonluk hayaliyle
gelen İtalya’nın, gruptaki son ma-
çında, kâğıt üzerinde kupanın en
zayıf takımı olarak gözüken Kuzey
Kore’ye tek golle yenilerek erken-
den elenmesiydi. Grubu SSCB lider
bitirmiş, Kuzey Kore de onların 
ardından ikinci sırayı almıştı. İkinci
Grup’taysa Federal Almanya, Arjan-
tin ve İspanya arasındaki yarışta
tökezleyen İspanyollar olmuş, diğer
iki takımsa ilk sekizdeki yerlerini
almıştı. Bu sonuçların ardından
çeyrek finalde Portekiz-Kuzey
Kore, Federal Almanya-Uruguay,
SSCB-Macaristan ve İngiltere-Ar-
jantin eşleşmeleri gerçekleşti.
Ev sahibinin, Arjantin karşısındaki
çeyrek final mücadelesi, futbol 
maçından çok adeta bir sinir harbini
andırıyordu. Maç, daha ilk dakika
içerisinde yaşanan bir hengâmede
Arjantin’den Solari, Rattin ve Arti-

me’nin ihtar almaları neticesinde
hayli gergin başlamış, Latin Ameri-
kalıların buna rağmen sertliği bı-
rakmaması ve haliyle 35. dakikada
Rattin’in oyundan ihraç edilmesiyle
de iyice zıvanadan çıkmıştı. Son 12
dakikasına kadar gol yerine tekme
atılan müsabakada nihayet Geoff
Hurst sahneye çıkıp İngilizleri öne
geçiren golü atarak gidişatı değişti-
recek ve böylece İngiltere tarihinde
ilk kez bir Dünya Kupasında son
dörde kalmış olacaktı.
Çeyrek finalin bir diğer enteresan
maçıysa Portekiz ile Kuzey Kore
arasındaydı. Futbol dünyasını adeta
şoka sokarak çeyrek finale kalan
Koreliler, sürprizlerinin bu kadarla
sınırlı kalmasını da istemiyor 
gibiydi. Zira Portekiz karşısında
henüz ilk dakikada golü bulmuşlar,
bununla da yetinmeyerek 22 ve 25.
dakikalarda iki ani atakta iki kez
daha fileleri havalandırarak skoru
bir anda 3-0’a getirmişlerdi. Fakat
turnuvanın en çok parlayan yıldızı
olan Portekizli Eusebio bu dakika-
dan sonra adeta tek başına sazı
eline alıyordu. İlk yarı bitmeden iki
gol atarak farkı bire indiren Kara
Panter, ikinci yarının başlarında iki
kez daha sahneye çıkarak skoru 
4-3 Portekiz lehine çeviriyordu. Son
dakikalarda Jose Augusto ile bir gol
daha bulan Portekiz, böylece ilk kez
katıldığı Dünya Kupası’nda, biri son
şampiyona karşı olmak üzere 
oynadığı dört maçı da kazanarak ilk
dört arasına giriyordu. Çeyrek fina-
lin diğer maçlarındaysa Federal 
Almanya, Uruguay’ı 4-0’la geçer-
ken, SSCB-Macaristan karşılaşma-
sında da gülen taraf 2-1’lik skorla
SSCB olmuştu.
Dörtte dört yaparak yarı finale
gelen tek takım olan Portekiz’in 
bu turda ev sahibi İngiltere ile 
eşleşmesi bir nevi erken finaldi. İber
ülkesi sergilediği futbolla turnuva-
nın en çok takdir edilen takımı 
haline gelmişti belki ama İngilizler
de kendi evlerinde bu kadar yaklaş-
tıkları dünya şampiyonluğunu baş-
kasına kaptırmaya niyetli değildi.

Eusebio’yu, savunma oyuncuları
Nobby Stiles’ın sert markajıyla 
etkisiz hale getiren İngiltere, Bobby
Charlton’ın her iki devrede de attığı
gollerle 2-0 öne geçecek, son an-
larda Eusebio penaltıdan farkı bire
indirse de maç 2-1 tamamlanacak
ve İngilizler hayalini kurdukları
Wembley’deki Dünya Kupası fina-
line böylece erişecekti. Federal 
Almanya ile SSCB arasındaki diğer
yarı final maçında da aynı skor Al-
manlar lehine tecelli edince finalin
adı İngiltere-Federal Almanya 
şeklinde konmuş oluyordu.
29 Temmuz’da oynanan üçüncülük
maçında Portekiz SSCB’yi 2-1 mağ-
lup ederek tarihinin en iyi derece-
sine ulaşırken, karşılaşmada bir 
gol daha kaydeden Eusebio ise 
toplamda dokuz golle turnuvanın
gol kralı olacaktı. Bir gün sonra, 
30 Temmuz’da da nihayet beklenen
final oynanıyordu.
İngiltere ile Federal Almanya ara-
sındaki final, Wembley tribünlerin-
deki 90 bini aşkın İngiliz için aslında
hayli şok edici bir biçimde başla-
mıştı. Zira henüz 12. dakikada 
Haller, Federal Almanya’yı 1-0 öne
geçiren golü atıyordu. Ancak ev 
sahibi bu şoku çabuk atlatıyor ve 
19. dakikada Geoff Hurst’ün kafa-
sından bulduğu golle skora dengeyi

getiriyordu. İlk yarının bu skorla 
kapanmasının ardından ikinci yarı
da uzun süre 1-1 devam etti. 77. da-
kikadaysa kazanılan bir köşe atışı
sonrasında yaşanan karambolde
Hurst’ün defanstan seken şutunda
son vuruşu Martin Peters yaparak
İngiltere’yi 2-1 öne geçirdi.
Wembley’de hemen herkes maçın
böyle biteceğini düşünüp kupa için
kutlamalara başlamıştı. Fakat oyu-
nun son saniyeleri oynanırken Fe-
deral Almanya, Weber’le şok bir gol
buldu ve maç uzatmalara gitti. İlâve
yarım saatlik bu süreyse, Dünya
Kupalarının en çok tartışılan golle-
rinden birine sahne olacaktı. Daki-
kalar 101’i gösterirken Hurst’ün
çektiği şutta top önce üst direğe,
sonra da kale çizgisine çarpıp oyun
alanına dönmüştü. Pozisyonda
maçın İsviçreli orta hakemi Gottf-
ried Dienst kararsız kalırken Sovyet
yan hakem Tevfik Behramov orta
noktaya koşmuş ve Almanların iti-
razlarına rağmen İngiltere 3-2 öne
geçmişti. 120. dakikaya gelinirken
Hurst adeta tartışmaları hafiflet-
mek istercesine bir gol daha atıyor
ve böylelikle hem bir Dünya Kupası
finalinde hat-trick yapan ilk ve 
tek oyuncu olurken hem de 
İngiltere’nin şampiyonluğunu ilân
ediyordu.

Almanya maçının yıldızı Hurst,
takımının dördüncü golünü 
Almanya ağlarına gönderiyor.

1966 Dünya Kupası, İngiltere 
Millî Takımı’nın kaptanı Bobby
Moore’un ellerinde yükseliyor.
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Meksika 1970 - Brezilya üçlemesi

İlk sekiz organizasyonunun beşi
Avrupa’da, üçü de Güney Ameri-
ka’da yapılan Dünya Kupası, 1970
yılına gelindiğinde ilk kez Kuzey ve
Orta Amerika konfederasyonuna
ait olan bir ülkede, Meksika’da dü-
zenlenecekti. Meksika, ev sahibi ül-
keyi belirlemek için yapılan
oylamada Arjantin’i geride bırak-
mıştı. Arjantin, elemelerde de başa-
rısız olacak ve turnuvaya katılma
hakkını dahi elde edemeyecekti.
Elemelerin en ilginç hikâyesiyse, El
Salvador ile Honduras arasında ya-
şanan savaştı. İki komşu ülke ara-
sında, El Salvador’dan Honduras’a
çok sayıda göçmen geçmesi nede-
niyle zaten hâlihazırda bir gerginlik
mevcuttu. Honduras Devlet Başkanı
Oswaldo Arellano, El Salvadorlu
göçmenlerin topraklarını ellerinden
alıp Honduraslı köylülere dağıtmayı
planladığını açıkladığında da gerilim
iyice tırmanmıştı. Bu esnada El Sal-
vador ile Honduras, Dünya Kupası
elemelerinde de karşı karşıya ge-
lince iki ülke arasındaki gerginlik
had safhaya ulaşmış ve El Salva-
dor’un kupaya katılma hakkını elde
ettiği son maçtan 18 gün sonra da El

Salvador ordusu, Honduras’ı işgal
etmişti. Aslında futboldan çok daha
başka sebeplere dayanan bu savaş,
bardağı taşıran son damlanın futbol
maçlarında düşmesi nedeniyle lite-
ratüre de “Futbol Savaşı” olarak ge-
çecekti. Yaklaşık dört gün süren
çatışmalar, Amerikan Devletleri Or-
ganizasyonu’nun araya girmesiyle
son bulmuştu.
El Salvador, böylesine gürültülü bir
biçimde geldiği turnuvadaysa varlık
gösteremedi. İlk turda SSCB, Belçika
ve ev sahibi Meksika ile aynı grupta
yer alan Orta Amerika ekibi, üç ma-
çını da kaybederken kalesinde
dokuz gol gördü, buna karşılık rakip
filelere tek bir gol dahi göndere-
medi. Söz konusu gruptan çeyrek
finale yükselen takımlarsa SSCB ve
Meksika oldu.
İkinci Grup’ta, dört yıl öncesinin
Kore gazisi İtalya, üç maçında tek
gol atabilmesine rağmen bir galibi-
yet ve iki beraberlik sonucu topla-
dığı dört puanla liderliği ele
geçirmişti. İkinci sırayı üç puanlı
Uruguay alırken aynı puana sahip
İsveç averajla üçüncü sırada kalıp
elenmişti. İlk kez Dünya Kupası’nda

boy gösteren İsrail ise iki puanla so-
nunculuktan kurtulamamıştı.
Üçüncü Grup’ta Brezilya ve İngiltere,
Romanya ile Çekoslovakya’yı geride
bırakarak son sekize kalırlarken, iki
ekibin yani son iki şampiyonun ara-
larındaki maçtaysa gülen taraf, Jair-
zinho’nun tek golüyle Brezilya
olmuştu. Dördüncü Grup’taysa Fe-
deral Almanya ve turnuvanın sürp-
riz ekibi Peru çeyrek finale
yükselirlerken Bulgaristan ve Fas
erkenden evlerine dönmek zorunda
kalmışlardı. Çeyrek finaldeki eşleş-
melerse SSCB-Uruguay, Brezilya-
Peru, İtalya-Meksika ve
Federal-Almanya-İngiltere şek-
linde oluyordu.
Bir önceki Dünya Kupası’nın, kupa
tarihinin belki de en çok tartışılan
golüne sahne olan finalinde karşı
karşıya gelen İngiltere ve Federal
Almanya’ya tekrar kozlarını pay-
laşma fırsatını sunan çeyrek final
mücadelesi de unutulmazlar ara-
sına girecek türdendi. İlk yarıda
Alan Mullery ve ikinci yarının
hemen başında da Martin Peters ile
bulduğu gollerle 2-0’lık avantaj elde
eden İngiltere, buna karşın 68’de

Beckenbauer ve 82’de de Uwe See-
ler’den gelen gollere engel olama-
yarak bu avantajını yitiriyor,
uzatmalardaysa Gerd Müller son
sözü söyleyerek Federal Almanya’yı
yarı finale taşıyor ve dört yıl öncesi-
nin acısını az da olsa çıkarıyordu.
Diğer çeyrek final maçlarında, gru-
bundan tek gol atarak çıkabilmiş
İtalya, Meksika önünde 4-1’lik bir
galibiyet elde ederek havaya girdi-
ğini gösterirken, Brezilya da Pe-
ru’yu 4-2 ile geçmiş, Uruguay ise
SSCB engelini, 117. dakikada gelen
golle aşabilmişti. Bu sonuçların ar-
dından yarı finalde iki Latin Ameri-
kalı ve iki Avrupalı ekip birbirleriyle
eşleşiyorlardı.
Uruguay ile Brezilya arasındaki yarı
final maçında Uruguay, ilk yarının
ortalarında Cubilla’nın golüyle 1-
0 öne geçtiyse de Clodoaldo, Ja-
irzinho ve Rivelino’dan gelen
goller, Brezilya’ya 3-1’lik galibi-
yeti getiriyordu. Ancak asıl gol
düellosu, İtalya-Federal Al-
manya mücadelesindeydi. 8. da-
kikada Boninsegna ile 1-0 öne
geçen ve maç boyunca da bu
üstünlüğünü koruyan İtalyanlar,
son dakikada Schnellinger’in
golüne engel olamayınca maç
uzatmalara gitmiş ve ortaya
Dünya Kupalarının belki de en
keyifli ek yarım saati çıkmıştı.
Bu bölüme hızlı başlayan taraf
bu kez Federal Almanya’ydı ve
Gerd Müller ile 94. dakikada 2-1
öne geçmişlerdi. Fakat İtalyanlar
da pes etmeyerek 98’de Burg-
nich ile durumu 2-2’ye getiri-
yordu. Derken 104’te Riva, Gök
Mavilileri 3-2 öne geçiren golü
atıyor, Almanlar bu gole yine
Gerd Müller’le 110. dakikada
cevap verseler de bir dakika
sonrasında bu kez Rivera sah-
neye çıkıp İtalya’nın dördüncü
golünü kaydediyor ve bu baş
döndürücü maç, 4-3 İtalya üs-
tünlüğüyle sona eriyordu.
Çeyrek finalde ve yarı finalde
son derece yorucu iki maç oyna-
yan Federal Almanya, buna kar-

şın üçüncülük maçında Uruguay’ı
Overath’ın tek golüyle yenerek en
azından madalyayla ülkesine döne-
cekti. 21 Haziran’daysa maçların en
büyüğü için, Brezilya ile İtalya karşı

karşıya geliyordu. 
Maçta dakikalar 18’i gösterirken Ri-
velino’nun ortasına çok iyi yükse-
len Pele, adına yakışır bir kafa
vuruşuyla ülkesini 1-0 öne geçiri-

yordu. Ancak bu golden 20 da-
kika sonra Brezilya
savunmasında yaşanan bir
anlaşmazlık ve Boninseg-
na’nın araya tilki gibi girip ka-
leci Felix’i mağlup etmesiyle
birlikte ilk yarı 1-1 sona eri-
yordu. İkinci yarıdaysa İtalyan-
lar alışılageldiği üzere
savunmaya çekilirken oyunun
bütün inisiyatifi Brezilya’nın
eline geçiyordu. İtalyanların en
büyük gafletiyse, karşılarında
Pele, Rivelino, Jairzinho, Tostao
ve Gerson gibi yıldızlar varken
böylesine bir takımı sadece sa-
vunma yaparak durdurabile-
ceklerini düşünmeleriydi.
Nitekim İtalyan defansı rakibi-
nin baskısına sadece 66. daki-
kaya kadar direnebiliyor, bu
dakikada Gerson’dan gelen
golün kilidi açmasının ardın-
dan da 71’de Jairzinho ve 86’da
da Carlos Alberto’nun golleri
neticeyi belirliyordu. Brezilya,
kupayı üçüncü kez kazanan ilk
takım olarak Jules Rimet Ku-
pası’nı ebediyen müzesinde
saklama hakkını elde ederken,
Pele ise bu üç şampiyonlukta
da kadroda bulunan tek isim
olarak futbol tarihindeki yerini
iyice süslemiş oluyordu.

Brezilya-İtalya finali

Pele, üçüncü Dünya 
Kupası zaferini kutluyor.

52 53



İbrahim Çağlar Uyarcan

Hakemliğin

hafızası 

Manisalı öğretmen anne-babanın 33 yaşındaki
oğulları Aralık 2017’de FIFA yardımcı hakemi 

listesine girdi. İş Hukuku Yüksek Lisansı yapan,
avukatlık mesleğini yürütmenin yanı sıra Celal
Bayar Üniversitesi’nde ders veren genç hakem,

futbol tutkusu, müthiş hafızası, CORE kursunun
kazandırdıkları ve İngilizce bilgisiyle bu noktaya

geldiğini düşünüyor, Dünya Kupası’nda bayrak 
sallamanın hayalini kuruyor. 

Rasim Artagan

M anisa bölgesi hakemisi-
niz ve Aralık ayında
FIFA yardımcı hakemi
oldunuz. Sizi biraz daha
yakından tanımak 
istiyoruz? 
1985 İzmir doğumluyum.
Sadece doğum için bir
günlüğüne İzmir’e git-
mişim. Memleketim 
Manisa. Annem, babam,
ailem 4-5 kuşaktır 
Manisalıyız. Annem de
babam da emekli öğret-
men. Manisa’da tanınan,

40 yıla yakın zaman 
öğretmenlik yapan 
insanlar. Yani “Halil
Hoca, Güler Hoca” 
deyince Manisa’da
hemen hemen herkes
tanır. Manisa’da herkes
annemin, babamın 
tezgâhından geçmiştir. 
Branşları nedir? 
Babam sosyal bilgiler,
annem sınıf öğretmeni.
Aslen çiftçi bir aileyiz.
Dedelerden çiftçilik
devam etmiş. Babam
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alâkalı hiç kimse yok. Genelde
okumaya yönelen insanlar.
Annem, babam bana hep eğitim
vermek istedi. Ablam da çok iyi
bir örnekti benim için. Futbola
ilgim böyle başladı. Sonra hiç
unutmam, Pazartesi günleri
TRT’de 2. Lig Dosyası, Salı günü de
İngiltere Ligi’nden programlar
vardı. Saat 22.00’de başlardı. 
O saate kadar onları beklerdim.
Sheffield Wednesday’i, Sout-
hampton’ı oradan öğrendim. Okul
takımlarında da futbol oynadım.

1992’den hakemliğe başladığım
tarihe kadar Manisa’da oynanan
iç saha maçlarının hepsini izledim.
Tabiî hasta olduğum birkaç sefer
dışında… Hatta dershaneye gidi-
yordum. O zaman bile Pazar günü
2-3 derse girer, maç başlamadan
1.5 saat evvel stada giderdim.
Dershaneden eve telefon eder,
“Çağlar bugün gelmedi” derlerdi.
Babam da, “Biliyorum ben 
müsaade ediyorum” derdi. Futbol
hastalık boyutundaydı. Herhangi
bir takım fanatikliğim yoktu. Fut-

bolun kendisi bende hastalıktı.
Bunu arkadaşlarım bilir, ailem
bilir. Müsaade ederlerdi. Babam
bana her zaman, “Polonya’nın bir
şehrini bile futbol sayesinde 
öğrendin. İngiltere’nin şehirlerini
öğrendin” derdi. Babam sosyal
bilgiler öğretmeni olduğu için
coğrafyası çok iyiydi. Futbola
ilgim bu şekilde başladı. O dönem
ilkokul eğitimi 5 yıldı. İlkokulu 
bitirdikten sonra Manisa’da 12.
olarak Fatih Anadolu Lisesi’ni 
kazandım. Manisa’nın en iyi oku-
luydu. Anadolu Liseleri de şimdiki
gibi değildi. O zaman bir tane var.
En büyük avantajım orada aldığım
haftada 24 saatlik İngilizce eğiti-
miydi. Belki de o eğitim, bugünlere
gelmeme vesile oldu. Annemin,
babamın bana 3 sene İngilizce
özel dersi aldırması da çok önemli
bir etkendi. Kendi arkadaşları
bana eğitim verdi. O zamanlar üst

hem çiftçilik hem öğretmenlik yap-
mış. Öğretmenlikten sonra çiftçiliğe
devam etmiş. Şimdi onu da bıraktı.
Ablam diş hekimi. Ortodonti uzmanı.
Manisa’da kendi muayenehanesi var. 
Futbola ilginiz ne zaman başladı?  
İlkokuldan önce başladı. Dışarda 
oynamayı çok seven bir çocuktum.
Ama annem de babam da korumacı
insanlar. Ben nereye, babam ora-
yaydı. Piknik yerlerine, beraber top
oynamaya giderdik. 1990-1991 sezo-
nunda Manisaspor-Gönenspor 
maçına gittim. O maçı hiç unutmam.
Yıllar sonra bu maçı TFF’nin bilgi
bankasından da buldum. Statta canlı
izlediğim ilk maçtı. Ağzım açık 
seyrettim ve 1 hafta boyunca 
unutamadım. TV’de o kadar ilgiyle 
izleyemiyordum. Stattaki atmosfer,
insanların tavırları beni çok etkiledi.
Ertesi hafta tekrar maça gitmek 
istedim. Manisaspor deplasmanda
oynadığı için ertesi hafta Sümer-
bankspor’un maçına gittik. Sümer-
bank da Manisaspor’un bir alt
takımıydı. Manisaspor 2, Sümer-
bankspor 3. Lig’deydi. Ailemde sporla

1990-1991 sezonunda 
Manisaspor-Gönenspor maçına 
gittim. Ağzım açık seyrettim ve 
1 hafta boyunca unutamadım.
TRT’deki spor programlarını 
beklerdim. Sheffield Wednesday’i,
Southampton’ı oradan öğrendim.
Sosyal Bilgiler öğretmeni olan babam
bana, “Polonya’nın bir şehrini bile
futbol sayesinde öğrendin” derdi. 

Manisa’da 12. olarak Fatih Anadolu Lisesi’ni
kazandım. En büyük avantajım orada aldığım
hafta 24 saatlik İngilizce eğitimiydi. Belki de o
eğitim, bugünlere gelmeme vesile oldu. Annemin,
babamın bana 3 sene İngilizce özel dersi 
aldırması da çok önemli bir etkendi. 

“

“
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düzey hakemlik gibi bir düşünce
kesinlikle yoktu. Babam hep,
“Uluslararası insan olsun. Manisa
çapında kalmasın” derdi. Özel bir
şirkette üst düzey bir pozisyon
hayal ediliyordu ancak bugünleri
kimse düşünmemişti. Ben biraz
sıkılmıştım o zaman bu kadar 
İngilizce dersi görmekten. 
Hakemliğe ilgi nereden geliyor
peki? 
Hazırlık ve orta 1. sınıftayken tur-
nuvalar oluyordu. Beden eğitimi
öğretmenimiz de bir klasman 
hakemiydi. Bir keresinde, “Bu
maçları yönetmek isteyen var
mı?” dedi. Ben de 6. sınıftayken 
alt sınıfların maçlarını yönetmeye
başladım. Düdüğü aldım elime.
Okulda da çok sevilen, aktif bir
öğrenciydim. İlk heves orada baş-
ladı. Zaten her hafta maçlara da

gidiyordum. Orada hakem olma
hevesi içime doğdu. 15 yaşında,
yani 2000 yılında Manisa Hakem
Derneği’ne gittim. Beni almadılar.
Yıllar sonra tanıyorsunuz tabiî
kimin kim olduğunu… Meğer 
kimler kimlermiş. Ortaokul kıya-
fetiyle gittim. “Ben okulda maçlar
yönetiyorum, hakem olmak isti-
yorum” dedim. “Tamam, ama

başlangıç yaşı 18” dediler. 16’ydı
bizden önce. Mustafa Emre Eyi-
soy’lar, Koray Gençerler’ler hep o
neslin hakemleridir. Bizim zama-
nımızda yaş sınırı 18’e çekildi.
“Ama sen yine her yıl gel, sor” de-
diler. Ben bırakın her yılı, iki ayda
bir gidip soruyordum. Oradakiler
sıkılmıştı artık. Hakem Kurulu
Başkanı Esat Eriş’e sürekli sor-

muştum. Üniversiteye giriş za-
manı kurs açıldı ve hemen gittim
kaydoldum. Sonra üniversiteye
giriş sınavlarına girdim ve sonuç-
lar açıklandı. 9 Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni kazanmışım.
Benden beklenenden daha aşa-
ğıda bir performans göstermişim.
Çünkü Manisa’da eşit ağırlık
branşında senelerce ilk 15-20 ara-
sında gittim. ODTÜ Siyaset Bilimi
gibi hedefler konulmuştu. Ama
futbola çok fazla zaman ayırdım.
Çok fazla maç izlemek beni 
etkiledi. Yine de çoğu öğrenci için
ideal bir yerdi. Üniversiteye gider-
ken nerede oturacağım konusu
sıkıntı oldu. Ben hakemliğimi Ma-
nisa Bölgesi’nde yapmak istiyor-
dum. Manisa-İzmir de çok yakın
zaten. 4 yıl boyunca annemlerin
yanında kaldım ve İzmir’e gidip
geldim. Hukuk Fakültesi zamanı
da şöyle geçti. Haftanın 3 günü
Manisa’da uzak ilçelerde okul
maçları ya da genç maçları yönet-
tim. Bir sezonda 80 ile 120 ara-

sında maç yönettim. Okula da
haftanın iki günü zorunlu gittim.
Okula gidişlerim de ilginçti. Okula
gider, biraz durur, oradan Buca-
spor’un maçına geçerdim. Hafta
içi çok maç olurdu. 2 ve 3. Lig
maçlarına giderdim. Hafta sonu
İzmir takımlarının maçlarına gi-
derdim. Otobüsle Akhisar’ın maç-
larına giderdim. Çok fazla sayıda
hakem seyrettim. Seyrettiğim
hakemlerin bazılarıyla aynı kad-
rodayız şu an. Hakemler arasında
hafızası çok iyi olarak tanırlar
beni. Eski maçları çok iyi hatırla-
rım. İzlediğim maçları hemen
hemen hiç unutmam. Bir hakemin
12 yıl önce yönettiği maçtaki bir
ayrıntıyı bile hatırlarım. Bu insan-
lar sonra bana gözlemci olarak
geldiler. Anlattığımda şaşırdıkları
çok olmuştur. Sözel hafıza Allah
vergisi olan bir şey. Fiziği hiç 
sevmem. Doğa bilimlerine, tekno-
lojiye karşı bir ilgim yok. Evde ku-
manda bozulsa eşim yapar. Eşim
de mühendis… O şekilde hakemlik

odaklı bir 4 yıl geçti. Branşımı da
çok sevdiğim için geceleri ders
çalışmak hiç koymadı bana. Bak-
tığınız zaman hukuk fakültesini 4
yılda sene tekrarı yapmadan biti-
receksiniz; o 4 yıllık süreçte 500’ü
aşkın maça çıkacaksınız; yüzlerce
idman yapacaksınız, il çalışmala-
rına katılacaksınız… Hakemlik
kursuna 120 kişi girdik. 100’ü Ma-
nisa Spor Yüksek Okulu’ndandı.
BESYO meşhurdur. Çoğunluk ora-
dandır. Benim gibi zor fakülte biti-
rip de hakemlik yapmaya çalışan
başka biri yoktu. Açıkçası o yerel
insanların takdirini kazandım.
Kulüpçüsü, amatör oyuncusu,
gözlemci hocalarımız, büyükler
beni çok destekledi. Genelde ye-
relde kıskançlıklar olur ama adeta
benim klasmana çıkışım konu-
sunda bir konsensüs oluşmuştu.
Süper amatördeki en zor maçı
hakem olarak yönetip yardımcı
klasmana yükselmiştim. O yüz-
den herkes takdir etti. Yani bir
çaba var, çalışma var, bu kadar

Çok fazla sayıda hakem seyrettim.
Hakemler arasında hafızası çok iyi
olarak tanırlar beni. Eski maçları çok
iyi hatırlarım. İzlediğim maçları
hemen hemen hiç unutmam. 
Bir hakemin 12 yıl önce yönettiği
maçtaki bir ayrıntıyı bile hatırlarım.
Bu insanlar sonra bana gözlemci
olarak geldiler. Anlattığımda
şaşırdıkları çok olmuştur.

“
Benim gibi zor fakülte bitirip de hakemlik 
yapmaya çalışan başka biri yoktu. Açıkçası o yerel
insanların takdirini kazandım. Kulüpçüsü, amatör
oyuncusu, gözlemci hocalarımız, büyükler beni
çok destekledi. Genelde yerelde kıskançlıklar olur
ama adeta benim klasmana çıkışım konusunda
bir konsensüs oluşmuştu.

“

Hukuk Fakültesi’nde öğrencileriyle
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yoğun bir fakülteyi bitirip bunu
başarmak güzel bir histi. Okulu iyi
bir dereceyle bitirdim. İş Hukuku
Yüksek Lisansını da aynı anda
yaptım. Klasman yardımcı hakem
olmuştum. Hatta hakem olmam
konusunda tavsiyeler de gelmişti.
Hiç unutmam Manisa İl Hakem
Kurulu Başkanımız Esat Eriş,
Koray Gencerler Hocayla beni
dernekte bir odaya çektiler, “Çağ-
lar hakemlik mi yoksa yardımcı
hakemlik mi düşünüyorsun?” de-
diler. Koray Hoca da şahittir buna.
“Benim hedefim yardımcılık. FIFA
yardımcı hakem olmak istiyo-
rum” demiştim. Hakemliğim de
iyiyken 2007-2008’de klasman
olarak başladım. O süreçte 1 sene
Hudut Karakol Komutanı olarak
askerlik yaptım. Tuzla Piyade
Okulu’nda dönem üçüncüsü
oldum. Derece yaptım. Derece
yaptığım için de seçme hakkım
oldu. Görev yapacağınız karakolu

kendiniz seçiyorsunuz. Ben Edir-
ne’de Meriç Nehri’nin kenarında
hudut güvenliği sağlayan kara-
kolda çalıştım. Askerlerime futbol
konusunda bilgi verdim. Beraber
Meriç Nehri kıyısında koşular
yaptık. Kısa dönem çıkmadı diye
üzülmüştüm ama o 1 yılın kayıp
olmadığını görüyorum şu an… Çok
önemli bir yönetim tecrübesi oldu
55 kişilik karakolu yönetmek…
Askerden döndükten sonra 
klasman yardımcı olarak devam
ettim. 2013-2014 sezonunu çok iyi
geçirmiştim. 15 tane 2. Lig maçına
çıkmıştım. Zekeriye Alp MHK
Başkanı’ydı. Üst klasman kadro-
suna girdim ilk kez… Süper Lig 
ve TFF 1. Lig’de görev alışımda
dördüncü senem. 
Hakemlikteki dönüm noktanız
nedir? 
Hakemlikte FIFA’ya dönüşte öne
çıkmamı sağlayan sezon 2015’tir.
Özgür Yankaya ile ilk kez Süper
Lig’de maça çıktım. Eskişehir-
spor-Kayserispor maçıydı. 
O maçtan sonra o zamanki MHK,
İngilizcemin farkına vardı. Tercü-
manlık yapıyordum. Kadronun en
genciydim. Bire bir İngilizce ko-
nuşmak hoşlarına gitti. Sonraki
MHK beni CORE kursuna gön-
derdi. Halil Umut Meler, ben, Ab-
dullah Bora Özkara ile gittik. Beni
apayrı bir boyuta taşıyan da ke-
sinlikle CORE projesi oldu. Müthiş
deneyim kazandırıyor, profesyo-

nellik katıyor. 
CORE kursunu biraz açar mısınız? 
İdman tekniğinizden yardımcı ha-
kemlik tekniğinize, insanlarla iliş-
kilerinizden kurumunuzu temsile
kadar çok önemli şeyler öğreni-
yorsunuz. David Elleray,  Kyros
Vassaras gibi dünyaca tanınan 
insanlar… Ve tabiî ki hocamız 
Roberto Rosetti… Ve oradaki 
hocamın Leif Lindberg olması da
benim için çok önemliydi. Beni
çok beğenmişti. İlk kursa gidiyor-
sunuz. Sizden hedeflerinizi isti-
yorlar. 17.6 koşmuştum. Bunu
18.2’ye çıkarmamı istemişlerdi.
İkinci gittiğimde 18.2 koştum. 
İngilizcem zaten gramer olarak A1
çıkmıştı. Konuşma pratiğimi ge-
liştirmemi istediler. 6 ay boyunca
Skype üzerinden UEFA’nın para-

sını ödediği bir İngiliz hocadan 
konuşma eğitimi aldım. Olumlu
referanslar oldu. CORE’dan sona
hakemliğim ivme kazandı. Bu
kısa dönemde FIFA’ya çıkışta en
önemli etken CORE’daki başarıdır.
İyi düzey İngilizcem de bunu etki-
lemiştir. FIFA kokartı almadan 
U17 ve U19 turnuvalarına katıldım.
Bulgaristan’daki U17 turnuvası
benim için çok önem arz ediyor.
Orada da Terje Hauge başımız-
daydı. 2000’li yıllarda birçok 
Şampiyonlar Ligi maçı ve finali
yönetmişti. Orada beni fark etti.
Maçlarımıza gözlemci olarak
geldi. Onun 2000’li yıllarda bir 
maçını izlemiştim ve kendisine
detayları anlattığımda hafızama
çok şaşırmıştı. Çok olumlu rapor-
lar gönderdi benim adıma. U19’da
yine uluslararası bir turnuvada
görev aldım. 
Hocam şimdi yeni bir sahne 
açılıyor size. Bundan sonraki 
hedefiniz nelerdir? 

Hedefim en üst. Saha içini çok
daha geliştirip daha kalıcı olmak
ve İbrahim Çağlar Uyarcan ismini
kalıcı hale getirmek istiyorum.
Sadece yabancı dil bilir, temsili
iyidir, çalışkandır denilmesinin
yanında çok da iyi bir yardımcı
hakemdir denilmesini de istiyo-
rum. Hedefim Dünya Kupası’nda

yardımcı hakemlik yapmak. Güzel
örnekler var önümde. Lisede izle-
diğim hakemlerle birlikte FIFA
kokartı taşıyorum artık. Bu benim
için büyük bir onur. Bahattin 
abinin, Tarık abinin maçlarını 
hep kaydedip izlerdim. 
Dezavantaj olarak neyi 
görüyorsunuz? 

Hakemlikte öne 
çıkmamı sağlayan
sezon 2015’tir. 
O zamanki MHK, 
İngilizcemin farkına
vardı. Tercümanlık
yapıyordum. 
Kadronun en 
genciydim. Bire bir
İngilizce konuşmak
hoşlarına gitti. 
Sonra beni CORE
kursuna gönderdiler.
Beni apayrı bir
boyuta taşıyan da
kesinlikle CORE 
projesi oldu. 
Müthiş deneyim
kazandırıyor, 
profesyonellik
katıyor. 

“ Saha içini çok daha geliştirip daha kalıcı olmak 
ve İbrahim Çağlar Uyarcan ismini kalıcı hale 
getirmek istiyorum. Sadece yabancı dil bilir, 
temsili iyidir, çalışkandır denilmesinin yanında
çok da iyi bir yardımcı hakemdir denilmesini de
istiyorum. Hedefim Dünya Kupası’nda yardımcı
hakemlik yapmak. 

“

60 61



Biraz duygusal bir yapım var.
Fazla merhamet var. Mesela
sokak hayvanı takıntım var. Evin
içinde 3, evin dışında 6 kedi kulü-
besi yaptım. 9 kedim var. Evin
içinde yaşıyorlar ve arabanın ar-
kasında devamlı kedi maması var.
Vicdan ve merhamet biraz fazla.
Bu insana biraz duygusallık katı-
yor. Ama biraz katı da olmak 
gerekiyor hakemlik camiasında.
Kendimde bu duygu yoğunluğunu
görüyorum. Çevremde sevilen bir
insanım. Manisa’da iş davalarına
bakıyorum. 9. yıla giriyorum 
avukatlıkta. Aynı zamanda 2012
yılından bu yana Celal Bayar Üni-
versitesi’nde yarı zamanlı öğretim
görevlisi olarak İş Hukuku ders-
leri veriyorum. Hiçbir sıkıntım ol-
madı. Bu işin duygusal boyutunu
belli seviyede tutmam gerekiyor.
Kimseye kin tutmuyorum. “Biraz
erken oldu” diyen insanlar var. 
Bu insanlara karşı içimde en ufak
bir öfke yok. Beni tanıyanlar zaten
üstesinden geleceğimi biliyorum.
Yaptığınız iyilik bir şekilde size
dönüyor. Gerek insanlara, gerek
hayvanlara yaptıklarım beni 
buluyor bir şekilde. Mesleki 
hayatımda da bunu gördüm. 
Hakemliğimde de bunu gördüm.
Çalıştığınız zaman bir noktaya ge-
liyorsunuz. Bundan sonra 
yapmamız gereken çok fazla 
çalışmak. 
Eşinizin mühendis olduğunu 
söylemiştiniz. Kendisinden 
bahseder misiniz? 
2014 yılında ulusal yardımcı 
hakemdim. Manisa’da üst klas-
man yardımcı hakem olan Volkan
Akçit biraz sıkıntılı bir süreçten
geçiyordu. “Seni çok düzgün bir
kızla tanıştıracağım; eşin olaca-
ğına inanıyorum” dedi. Kendisi
Celal Bayar Üniversitesi’nde öğ-
renci işleri memuruydu. İyi ki de
tanıştırmış. Kaderin garip bir 
cilvesi. Bizi tanıştırdığı yıl kendisi
klasmanda düştü; ben yukarı çık-
tım. Bana karşı ne bir kıskançlık
yaşadı ne başka bir şey. Bizi bir

araya getirmek için yine çok 
çalıştı. Eşimi Volkan Akçit’e 
borçluyum. Eşim, Celal Bayar 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği
bölümünde öğretim görevlisi.
Onun sayesinde de çok düzgün bir
yaşamımız var. 1 yıllık evliyiz.
Doktorasını tamamladığı zaman
çocuk düşünüyoruz. Artık çocu-
ğuma da sevgimi vermek istiyo-
rum. Türkiye’nin çeşitli illerinden
hakemlerle de yoğun iletişimim
var. Dikili’de yazlığımız var. 25 yıl
boyunca kaldık. Merkezden çıka-
rım, Bankacılar Sitesi’ne kadar
koşarım. İnsanlar beni tanır. Se-
lamlaşırız. Klasmandaki yükseli-
şime şahitler. Gerek Manisa’da,
gerekse Türkiye’deki alt seviye-
deki hakemlere tecrübemden bir
şeyler vermek isterim. Bundan 
1 ay önce şöyle bir şey yaşadık.
Süper Lig maçımdan sonra boşluk
vardı. Manisa’da bir BAL Ligi 
maçına Zonguldak’tan hakemler
geldi. Bir tanesi bayan hakemdi.
Maç onlar için iyi geçmedi. 
Kulüpler son derece saygısız,
sportmen olmayan bir ortam.
Maçı çok iyi yönetmelerine 
rağmen tepkilerle ayrıldılar. 
Ben herkesin ayrılmasını 
bekledim. Bir tek polisler kaldı.
Baktım suratlar düşük, moraller
bozuk. Aldım onları, yemeğe 

götürdüm. Kendi kötü geçen 
maçlarımı anlattım. Şen şakrak
bir sohbet oldu. Daha zaman
vardı. Aldım onları evime götür-
düm. Kedilerimi sevdik. Manisa’da
dolaştık ve onları otobüse bırak-
tım. 10 saat otobüs yolculuğu 
yapacaklar. Biz de aynı yollardan
geçtik. Kızcağızın başı önde 
ayrılıp gitmesini istemedim. Böyle
olumlu ilişkiler kurduk. Hakem
camiasında çekişmeler vardır
ama ben işin biraz daha insani 
boyutunda kalmak istedim. Asla
yanlış yollara sapmadığımı 
düşünüyorum. “Maç sayısı az,
tecrübesi az” demelerine rağmen
herkes bana, “Kişiliği çok iyi”
diyor. Bunu dedirtebilmişsem en
büyük hedefime ulaşmışımdır.
Manisa’da Necmi Temizel, İbrahim
Aksoy, Yunus Yıldırım gibi hoca-
larımız var. Yunus abinin çok 
faydası olmuştur. Necmi Temizel
Spor Kompleksi’nde idman 
yapıyorum. Necmi Hocaya da
söyledim; bu şekilde bir izlenim
bırakmak istiyorum. Bu düzeyimi
korumak istiyorum. Babam bana,
“Bu sevgiyi-saygıyı hakemlikte 15
senede edindin. Bir yanlış hareke-
tinle hepsi gider” dedi. Annemle
babamın iyi eğitimci olması saye-
sinde buralara geldik. Umarım bu
şekilde de devam eder. 
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4 Ocak’ta Anfield’daki 4-3’lük
zaferin ardından Liverpool Tek-
nik Direktörü Jurgen Klopp,
“City’nin bu sezon muhtemelen
bir daha kaybetmeyeceğini dü-
şünürsek, bu galibiyetin önemi

daha da anlaşılıyor” diyordu. 
Bu açıklamadan sonra hiçbir ta-
raftar Klopp’u vizyonsuzlukla
suçlamadı. Liverpool o maçı
kaybetseydi ve Klopp, “Sadece
biz değil, City’yi bu sezon kimse

yenemeyecek” mealinde bir
şeyler söyleseydi de kulüp bina-
sının önüne 
kızgın kalabalıklar toplanmaya-
caktı. Çünkü Liverpool’un yanı
sıra Manchester United, Chelsea,

Manchester City gibi oynama rehberi 
Tüm zamanların en iyi Barcelona’sının mimarı, şu sıralar Premier Lig'de tozu dumana 

katmakla meşgul. Peki, ‘mükemmel taktiğin’ peşindeki Guardiola’nın çıtayı taşıdığı şimdilik
en üst nokta olan Manchester City’nin sırrı ne?

maddede 

1

İbrahim Koçyiğit

10

Topa Sahip Olun

Arsenal ve Tottenham gibilerinin
mücadele ettiği Premier Lig’de, bir
takımın sezonun 14 Ocak’tan 
sonraki bölümünde hiç yenilmeye-
ceğini iddia edenlerin derhal ko-
vuldukları ya da akıl hastanesine
kapatıldıkları dönem geride kaldı.
Artık devir, Pep Guardiola’nın ve
Manchester City’nin hikmetinden
sual etmeme devri…
2017-18, tarihin en iyi Barcelo-
na’sını yarattığı ve kupalara 
ambargo koyduğu dönemde Pep
Guardiola’nın başarısını “O takımı
ben de şampiyon yaparım” diyerek

küçümseyenlerin seslerinin hiç
duyulmadığı bir sezon oluyor. 
Hayatı boyunca mot juste dediği
“mükemmel kelimeyi” arayan
büyük Fransız romancı Gustave
Flaubert misali, teknik direktör-
lüğe adım attığı günden bu yana
tactique juste’ü arayan Guardiola, 
o “mükemmel taktiği” Manchester
City’de bulmuş gibi görünüyor. 
Zira dünyanın en zor liginde art
arda 18 maç kazanabilmenin başka
bir açıklaması yok.
Peki, bugünün en mükemmel 
taktiğini masaya yatırıp kesip 

biçmeye çalışsak nelerle karşılaşı-
rız? Bugünkü City ile dünkü 
Bayern Münih ve önceki günkü
Barcelona arasındaki benzerlikler
neler? Katalan teknik adamın
hangi yeni buluşları City’yi 
-oynadığı ligin zorluk seviyesine
kıyasla- en başarılı Guardiola 
takımı yaptı? Gelin bu soruların 
cevapları üzerinde kafa yoralım 
ve “O takımı ben de şampiyon 
yaparım” sözünü bugünkü City
için de kurmak isteyenlere yol 
göstermesi için 10 maddelik bir
rehber hazırlayalım.

1 Guardiola’nın yönettiği 
takımlar her zaman topla 
oynama oranı istatistiğinde
rakiplerini ezdiler. 2010-11 
sezonunda Barcelona’nın
topla oynama yüzdesi ortala-
ması, yüzde 72.8 gibi inanıl-
maz bir seviyedeydi. Bu sezon
Manchester City de yüzde
70’in üzerinde bir ortalamayla
topa sahip oluyor ve üstelik
bunu Premier Lig gibi zorlu bir
ligde başarıyor. Leicester City
yüzde 44’lük topla oynama
ortalamasıyla şampiyon 
olduğunda topa sahip olma
taktiğinin artık tarihe karıştı-
ğını iddia edenlerin oldukça
fazla destekçi bulduğu İngil-
tere’de, Guardiola ile futbolun
kuralları yeniden yazılıyor.
Guardiola’nın takımlarının
topa bu kadar yüksek oranda
sahip olabilmelerinin başlıca
sebebi tabiî ki çok yüksek 
sayıda pas yapmaları ve 
paslarında çok yüksek başarı
ortalamaları yakalamaları.

Örneğin Manchester City,
Ocak ayının son haftasına 
girilirken Premier Lig’de maç
başına ortalama 731 pas yaptı.
Bu ortalama, zaten Guar-
diola’sız da Bundesliga’yı do-
mine eden Bayern Münih’teki
729 paslık 2015-16, 727 paslık
2013-14 ve 726 paslık 2014-15
sezonlarının tamamından
daha yüksek. Sadece maç 
başına ortalama 752 pas
yapan 2010-11 Barcelonası bu
istatistikte bu sezonki City’yi
geride bırakıyor. Bir başka
deyişle bu sezonki City, son 10
yılın en fazla pas yapan Guar-
diola takımları istatistiğinde
ikinciliğe kurulmuş durumda.
City’nin bu muhteşem pas 
sayısı istatistiği bir de yüzde
90’lık başarılı pas ortalaması
istatistiğiyle birleşince, ortaya
tam bir dominasyon çıkıyor.
Bu dominasyon kuşkusuz
hücuma yönelik istatistik-
lerde kendini gösteriyor.
Ancak topla oynamanın her
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zaman Guardiola takımlarının 
1 numaralı önceliği olmasının asıl
sebebi savunma. Burada çok basit
bir mantık devreye giriyor; rakip
topla oynamayınca gol de atamıyor.
Guardiola’nın futbolcularından 
kaybettikleri topu en fazla 4 saniye
içinde geri almalarını istemesinin
sebebi tam da bu.
Guardiola’nın takımlarına karşı 

savunma yapıp kontratak arayan
ekiplerin büyük hezimetler yaşa-
ması rastlantı değil. Barcelona 
yıllarından beri hiç değişmeyen bir
biçimde, Guardiola’nın ekipleri çoğu
maçta henüz bir kontratakla 
yüzleşmek zorunda kalmadan 
karşılaşmada öne geçiyor, hatta
bazen farka gidiyor. Rakipse bula-
bileceği az sayıdaki kontratakta çok

yüksek bir başarı yüzdesi 
yakalamaya mecbur kalıyor. 
Sonuç olarak, spor spikerine 
“Guardiola’nın ekibi dünyaları 
kaçırdığı maçta bir kontratak 
golüyle sahadan mağlup ayrıldı”
cümlesini kurdurmaya çalışmak-
tansa her hafta lotoyu tutturmaya
çalışmak daha mantıklı bir kariyer
tercihi haline geliyor.

Futbol Sahasına Bakışınızı Değiştirin2 Eğer takımınızın Manchester
City gibi oynamasını istiyor-
sanız, futbol sahasını orta,
haf ve kanat olarak ayıran
hayali dikey çizgiler ya da bi-
rinci, ikinci ve üçüncü bölge
olarak ayıran enine yatay
çizgileri unutun. Guardio-
la’nın sisteminin temel yapı
taşlarından biri, futbol saha-
sını çok daha detaylı bölge-
lere ayıran yeni bir bakış
açısı. Katalan teknik adamın
sahayı toplam 20 ufak alana
ayırması, topun City’de 
olduğu anlarda iki temel
prensibi hayata geçirmeye
yarıyor… Birincisi, Guardiola -
kısa süreli istisnai anlar
hâriç- hiçbir alanda birden
fazla futbolcunun birlikte
bulunmasını istemiyor. 
İkincisi ve daha önemlisi ise
maçın belli bir anında aynı

dikey hatta bulunan alan-
larda toplam ikiden fazla City
futbolcusunun bulunmaması
gerekiyor. 
Bu iki prensibi aynı anda 
uygulayarak kaleci hariç 
10 futbolcuyu sahaya 
yerleştirmeye çalışınca, 
Guardiola’nın aslında ne 
istediği apaçık görülüyor.
Zira söz konusu iki kurala
uyan dizilişlerin neredeyse
tamamı, City’nin sahaya çok
etkili bir şekilde dağılmasını
sağlıyor. Zaten maçın büyük
bölümünde topu ayaklarında
tutan City’li oyuncular 
sahaya her an her noktadan
tehlike yaratabilecek şekilde
dağıldıklarında, savunma
yapan takımın oyuncularının
pozisyon hatası yapma ve
gâfil avlanma ihtimali de bir
hayli yükseliyor.

Beklerinizi Kanatlara Hapsetmeyin3

Kaleciniz Ellerinden Çok
Ayaklarını Kullanmalı4

Mükemmel taktiğin peşindeki 
Guardiola’nın son büyük buluşu işte
bu. Barcelona ile Manchester City’nin
futbol mentaliteleri arasındaki en
büyük fark beklerin görevlerinde 
yatıyor. Bayern Münih’te Lahm ve
Alaba ile ilk örneklerini gördüğümüz
beklerden faydalanan oyun kurma
taktiğini City’de tam olarak 
uygulayabilmek adına Guardiola, bu
sezon başında yönetimi Danilo, 
Kyle Walker ve Benjamin Mendy için
yaklaşık 140 milyon euro ederinde

para harcamaya ikna etti.
Taktiğin özü şu… City, kalecisiyle 
yeni bir hücuma başlarken, sol ve sağ 
bekler stoperlerin önüne, ikili 
defansif orta saha oynayan ekiplerin
bu oyuncuları normalde yerleştirdiği
alanlara koşuyorlar. Bu da orta 
sahada City’nin rakiplerinden daha
fazla oyuncuya sahip olmasını ve 
dolayısıyla her an boşta en az bir
oyuncuları olduğu için de rahatça
üçgen kurup pas yaparak topu ileri
bölgeye taşımalarını sağlıyor. 

Bir başka deyişle Guardiola artık bek
oyuncularını sadece hücumcu açıkları
destekleyecek isimler olarak değil, 
gerektiğinde geriden oyunu kurmayı 
kolaylaştıracak isimler olarak görüyor.
Rakiplerin bu taktik karşısında bugüne
kadar bulabildikleri iki çözüm var… 
Birincisi, açık oyuncularını Manchester
City bekleriyle birlikte koşacak şekilde
geriye çekmek. Savunmada otomatik-
man kaleci hariç altı futbolcuyla çakılı
kalmaya neden olan bu fazlasıyla 
defansif çözüm denemesi, City’nin 
rakip yarı alana hafif rötarlı da olsa 
yerleşmesini engelleyemiyor. Klopp’un
Liverpool’u gibi ofansif takımlar ise 
Guardiola’nın oyun kuran beklerini 
orta sahadan ileriye gönderdikleri iki
orta saha oyuncusuyla karşılıyor. 
Çok yüksek enerjili bir pres gerektiren
bu çözüm denemesi ilkinden daha 
mantıklı görünse de -puan tablosundan
da anlayabileceğimiz gibi- çoğunlukla
işe yaramıyor. Her iki çözüm denemesi-
nin de rakiplerin istediği gibi sonuçlan-
mamasının altındaysa rehberimizin
dördüncü maddesi yatıyor.

Guardiola her zaman ellerinden
çok ayaklarını kullanabilen,
yani harika kurtarışlardan 
ziyade pas yapabilen, pas istas-
yonunda yer alabilen kalecileri
tercih etti. Fakat özellikle bekle-
rin yeni rolleri yüzünden 
yaşadıkları sorunun üstesinden
gelmeye çalışan rakiplerinin
buldukları çözüm önerileri, 
Guardiola için kalecinin önemini
daha da artırdı. 
Malûm, kaleciler hariç her 
futbolcunun diğerini marke 
ettiğini farz etsek bile oyun 
kurarken kaleci-
sini de kullanan
takım otomatik-
man bir kişi fazla
hücum etmiş 
oluyor. Zaten 
Guardiola’nın iyi
kısa pas yapama-
yan kalecilerle 
çalışmamasının,
City’ye gelir 
gelmez İngiltere
Millî Takımı 
kalecisi Joe Hart
gibi bir yıldızı 
göndermesinin
sebebi bu. Ama
dahası da var. Ka-
leci ve beklerin de
dâhil olduğu oyun
kuruluşuna çözüm olarak orta
saha oyuncularını da ileriye
gönderip cümbür cemaat pres
yapan gözü kara takımlara
karşı başarılı olabilmek için 
kalecinizin iyi kısa pas yapması
artık yetmiyor. Bu tip durum-
larda genellikle City’nin en 
gerideki demarke adamı rakip
sahada kalmış oluyor. Bu yüz-
den Guardiola’nın kalecilerinin
artık o adamlara başarılı pas 
çıkarabilecek tekniğe sahip 
olmaları şart. Hart’ın yerine 
18 milyon euro bedelle alınan

Claudio Bravo’nun da bir türlü
maya tutmamasının ve City’nin
bu büyük harcamadan sadece
bir sene sonra bu kez Ederson
için tam 40 milyon euro 
dökmesinin sebebi tam da bu.
Bir sene rötarlı da olsa Guardiola
tam istediği kaleciyi buldu.
Ederson sadece City beklerini
açık oyuncularına takip ettiren
takımlara karşı ideal bir kısa
pas istasyonu değil, aynı 
zamanda ileride kalabalık pres
yapmayı seçen rakip oyuncula-
rının üzerinden takım arkada-

şını bulabilecek
kadar da iyi bir uzun
pas oyuncusu. 
Brezilyalı kaleci bu
sezon şu ana kadar
yüzde 83.7’lik 
isabetli pas oranıyla
oynadı. Bu istatis-
tikte ona en çok
yaklaşabilen isim
Petr Cech ile arala-
rında neredeyse
yüzde 20’lik bir 
fark var.
Guardiola’nın kale-
cisinin hücumdaki
rolü kadar savun-
madaki rolü de çok
önemli. City rakip
sahaya yerleşti-

ğinde rakibin geliştirebileceği
kontrataklara karşı iki hızlı 
stoperden (ya da pozisyona
göre bir stoper ve bir orta 
sahadan) başka devreye 
girebilecek tek aktör kaleci. 
Bu yüzden Guardiola’nın kaleci-
sinin takım hücumdayken
kendi yarı alanına hâkim olması
gerekiyor. Tabiî ki takım arka-
daşları yüzde 80’i bulan topla
oynama oranı yarattığı için 
kalecinin bu kritik savunma 
rolünü oynamak zorunda 
kaldığı durumlar oldukça nadir. 

Danilo

Kyle Walker
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Pep Guardiola’nın elinde mükemmel bir takıma dönü-
şen City sahaya hangi dizilişle çıkıyor? Bu sorunun 
tek bir cevabı yok. Hatta bu sorunun önemi de yok.
Guardiola, City’nin başına geldiğinden beri aralarında
4-1-4-1, 4-3-3, 4-2-3-1, 3-1-4-2 ve 3-1-5-1’in de 
bulunduğu 10’a yakın dizilişle sahaya çıktı. Ne var ki ilk

düdükten itibaren Guardiola’nın rehberimi-
zin ikinci maddesinde bahsettiğimiz 
prensipleri devreye girdiği için bu dizilişler
arasındaki fark hemen kayboluyor. 

Guardiola’nın istediği temel şey, oyuncularının bu
prensipler ve pas oyunu sayesinde yaratılan boşluklara
hareket ederek rakip kaleye gitmesi. Tek bir 
parçası çıkarılan ve diğer parçaları bu boşluğun 
yardımıyla hareket ettirerek çözmeye çalıştığımız 
çocukluğumuzdan kalma o bulmaca gibi, City de 
aslında bulduğu o ilk boşluğu rakip kaleye kadar 
taşıyarak çözüme gidiyor. Bunu yaparken de saha 
içindeki dizilişin hiçbir önemi kalmıyor.
Dizilişler arasında en ciddi farkı yaratıyor gibi görünen
üçlü savunma - dörtlü savunma tercihi de özellikle 
içe kat eden bekler yüzünden çok fazla anlam ifade 
etmiyor. Örneğin Kasım ayındaki Arsenal maçına
dörtlü savunmayla başlayan Guardiola, Arsenal’in 
presi yüzünden top yapmakta zorlanınca Delph’i 
sol ön libero mevkiine kaydırdı ve pratikte üçlü 
savunmaya dönmüş oldu. Bu ufak dokunuş da kilidi
açtı ve galibiyeti hazırladı.

Dizilişi Kafaya Fazla Takmayın5

Guardiola’nın taktik dehası ve gerektiğinde imdada 
yetişen Ederson’un sol ayağı sayesinde savunmadan
çıkmakta pek zorlanmayan Manchester City, sahadaki
vaktinin çoğunu rakip defansın kilidini çözmeye 

çalışmakla geçiriyor. Özellikle henüz geriye düşmedik-
leri dakikalarda rakipler neredeyse tüm oyuncularıyla
savunma yaptığı için, bu kilidi çözmek kolay olmuyor.
Bu rakiplere karşı akla gelen ilk çözüm yöntemi çalım.
Ne var ki Lionel Messi sizin takımınızda değilse ve 
bir de Premier Lig’de mücadele ediyorsanız çalım 
konusuna bugünkü Guardiola gibi bakmak 
isteyebilirsiniz.
Prensip olarak Guardiola sadece ileri üçlüdeki kanat
oyuncularından -yani bu sezon için konuşursak Sane
ve Sterling’den- bire birde adam eksiltmelerini istiyor.
Zaten takımın pozisyon kapma üzerine kurulu hücum
taktiği işe yaradığında bu isimler sadece tek bir çalımla
pozisyon yaratabilecekleri koşullarda topla buluşuyor.
Böylece çalımlarıyla skora çok daha yüksek yüzdelerle
katkı yapabiliyorlar. (Örneğin bu sezon Sterling’in 
attığı toplam çalım sayısı düşse de attığı gol sayısı 
yükseldi.) Üstelik o bölgelerdeki başarısız çalım 
denemelerinin rakip adına etkili kontratağa dönüşme
riski de orta sahaya kıyasla çok daha düşük.
Altını çizmeden geçmeyelim; Guardiola bu prensibi 
konusunda artık diğer prensipleri kadar katı değil.
Özellikle rakip takımların bazen kanat çalımlarını bile
kademeye girmeye hazır bir ya da iki futbolcuyla kar-
şılayacak kadar tek yönlü oynaması, orta sahadaki
dripling denemelerine Guardiola’nın bir noktaya kadar
müsamaha göstermeye başlamasına neden oldu. 

Çalımın Yeri Kanatlar6 Kâğıt üzerinde, dörtlü savunma
oynayan bir takımın geride en
zayıf olduğu noktalar bekleriyle 

o kanadın stoperi arasında kalan
noktalar. Ne var ki hücum-sa-
vunma dengesini oturtmuş 

takımlar defans hatlarını 
çok geriye kurmadıkları için 
bahsettiğimiz alanlara atılan 
topları kesmek için çoğu zaman
araya uzatılan bir ayak yetiyor.
Oysa Manchester City’nin rakipleri
için bu durum biraz daha farklı.
City’ye karşı geriye fazlasıyla 
yaslanan takımlar söz konusu 
olduğunda, bahsettiğimiz zayıf
nokta ceza sahasının yan çizgi-
siyle kale alanı çizgisi arasında
kalan bölgeler haline geliyor. 
Manchester City’nin hücumda en
sık hedeflediği bölgeler de zaten 
bu bölgeler. Bazen Sane ve 
Sterling’in tek bir çalımı 
oyuncuların bu bölgelere girme-
sine yetiyor. Bazen de kanattan 
devşirme orta sahalar Bruyne 
ve Silva’nın hücumcu açıklarla 
kurdukları ortaklıklar ve verkaç
denemeleriyle sorun çözülüyor.
Bunun da yetmediği hallerde zaten
devreye beklerin desteği giriyor 
ve her iki kanatta da üçgenler 
kurulabiliyor.

Beklerle Stoperlerin Arasına Hücum Edin7

Guardiola, Manchester
City’nin başında geçirdiği ilk
sezonu değerlendirirken
apaçık bir şekilde, “Beni
kovmaları lâzımdı” demişti.
Zira geldiği yaz kulüp yöne-
ticilerine 213 milyon euroluk
transfer harcaması yaptıran
Pep, bunun sonucunda 
teknik direktörlük kariyeri-
nin ilk kupasız sezonunu
geçirdi. Oysa elinde kötü bir
kadro da yoktu. Kadroya
göre taktik oluşturan bir
teknik adam, şampiyondan
muhtemelen 15 puan fark
yemezdi. 
Ne var ki Guardiola için 
sistem her zaman günü
kurtarma girişimlerinden
önce geldi. Barcelona yolcu-
luğu bir yenilgi ve bir bera-

berlikle başladığında, henüz
“Ben sistemimin arkasında
duracağım” restini çekebi-
lecek krediye sahip bir 
teknik adam değildi. Ancak
tam olarak bunu yaptı ve
haklı da çıktı. İngiltere’de
geçirdiği ilk Aralık ayında
Leicester City’ye 4-2 kay-
bettikleri ve 15 maçta 
dört galibiyette kaldıkları
dönemde, “Sorun sistem
değil. Ben bu takıma ho-
şuma giden futbolu oynat-
maya geldim” dediğindeyse
birçokları, “Burası Premier
Lig, başka lige benzemez”
yorumunu yapıyordu. 
Bu yoruma, “Evet Premier
Lig’in kendine has özellik-
leri var ama saha aynı saha”
yanıtını vererek kendini

Önce Sistem, Sonra Kadro8
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daha da ateşe atan Pep, yine son
gülen olmayı başardı. 
Sonuç itibarıyla Pep, doğal olarak
bazı değişiklikler ve yenilikler icat

etse de kafasındaki sistemi 
elindeki kadro için hiçbir zaman
feda etmedi. Hatta aksine, dünyaya
kanat oyuncusu olarak gelen Kevin

De Bruyne ile David Silva’yı 8 ve
hatta 10 numaralarda kullandı ve
böylece bir nevi sistem için kadro
“değiştirmiş” oldu.

Kafasındaki sistemi elindeki
kadro için feda etmemiş olması,
Guardiola’nın bazı rakiplere özel
değişiklikler yapmadığı anlamına
gelmiyor. Katalan teknik adam
Arsenal maçında Delph’i sol bek-
ten ön liberoya çektiği gibi, son
şampiyon Chelsea karşısında iki
bekini birden içte kullandı ve
daha oyun kuramadan planlarını
alt üst etmeyi düşünen Wenger
ve Conte’yi alt etmeyi bildi.
Guardiola’nın Premier Lig’de 
rakibe göre yaptığı taktik deği-
şiklikler deyince en önemlisi tabiî
ki Manchester United maçında
yaptıkları. Gerek karşılaşmanın
bir Manchester derbisi olması,
gerek United’ın başında El Clasico
yıllarından beri Guardiola’yı 
yenmeyi takıntı haline getiren

Jose Mourinho’nun bulunması,
gerekse deplasmanda gelecek bir
galibiyetle City’nin şampiyonlu-
ğunu daha yeni yıla girilmeden
büyük ölçüde ilân edecek olması,
bu karşılaşmayı çok önemli bir
maç haline getirdi.
Bu kritik maçta Guardiola, Jose
Mourinho’ya El Clasico’ları hatır-
latacak bir hamle yaptı ve Ster-
ling’i Messi gibi, sahte 9 olarak da
anılan taktikle oynattı. Üstelik
Jesus solda, Sane de sağda, tıpkı
David Villa ve Pedro tipi rollerle
sahada yer alarak Manchester
City’nin rutininin çok dışına çıktı.
Bu şaşırtıcı hamlelere bir de
yüzde 65’lik topla oynama oranı
eklenince City deplasmanda 2-1
kazanıp ligin şampiyonunu daha
Aralık ayında ilân etti.

Adapte Olun

Cruyff’tan devralıp günümüzün en
mükemmel taktiği haline getirdiği
total futbola olan aşkı, Guardiola’nın
teknik direktörlüğe başladığı ilk
günden beri oradaydı. Ne var ki
2007’de, henüz Barcelona’nın alt 
liglerde mücadele eden B takımını
çalıştırırken, Katalan teknik adam
bu sevdasından vazgeçmenin 
eşiğine gelmişti.

B takımındaki ilk maçında bir gali-
biyet, bir beraberlik ve bir mağlubi-
yet alan Guardiola, boyutu daha
küçük olan ve yapay çim bir sahada
total futbol oynanamayacağına
ikna olmak üzereydi. Üçüncü 
haftadan sonraki Pazartesi günü 
idmanda aradığını bulamayınca eve
döndü ve takım için yeni taktik 
arayışına girdi. Ancak bulduğu en

iyi taktiğin bile küçük sahada 
oynanabilecek total futbol 
varyasyonundan kötü olduğuna
karar verince, Çarşamba günkü 
antrenmanda oyuncularına eski
taktikleriyle devam edeceklerini
açıkladı. Guardiola’nın kafa karışık-
lığı sadece 48 saat sürmüş ve bir
daha hiç ayrılmayacağı aşkına 
hevesle geri dönmüştü.
Hikâyenin sonrası herkesin 
malûmu. B takımdan sonra 
Barcelona’nın A takımıyla da gelen
şampiyonluklar, Bayern Münih’e
göze hoş gelen futbol oynatabilen
az sayıdaki hocadan biri olması ve
şimdi de sadece bir senelik etütle
Premier Lig’de bile total futbol 
oynanabileceğini kanıtlaması…
Bunların hepsi Guardiola’nın 
o 48 saat sonunda total futboldan
asla vazgeçmemeye karar 
vermesiyle mümkün olabildi.

Asla Vazgeçmeyin10

9
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üper Lig teknik direktörden
vazgeçme açısından Av-
rupa’nın en bonkör liglerin-
den biri. Bu geleneği çok
uzun yıllardır sürdüren ligi-
miz ve takımlarımızın yöne-
ticileri, günü kurtarmaya
yönelik yapılan bu hamleler-
den çoğu zaman başarılı bir
sonuç elde edemiyorlar. Yine
de her sezon olduğu gibi bu
sezon da “Olmadı değiştir!”
düsturu uygulanmaya
devam etti. 
Ligin ilk yarısında, 17 hafta
sonunda toplam 12 teknik 
direktör değişikliği yapıldı.
Geçtiğimiz sezon bu sayı 
sekizdi. 2015-16 sezonundan 
bu yana en yüksek ikinci 
değişiklik sayısına ulaşıldı. 
O sezonun ilk yarısı sonlan-
dığında 13 teknik adam deği-
şikliği yapılmıştı. Bu sezon ilk
değişiklik daha ligin üçüncü
haftasında yapıldı. Gençler-
birliği geleneğini devam etti-
rerek takımın sezona kötü
başlamasının faturasını geç-
tiğimiz sezon takımı üst sıra-
lara taşıyan Ümit Özat’a
kesti. Son değişiklik ise 17’nci
hafta Alanyaspor’dan geldi.
Ligin ilk yarısındaki konu-
mundan memnun olmayan
Akdeniz temsilcisinin yetki-
lileri, çareyi Safet Susic’i gön-
dermekte buldu. Bunun yanı
sıra üç Süper Lig takımı se-
zonun ilk yarısını iki değişik-
lik yaparak tamamladı.

Gençlerbirliği, Karabükspor
ve Antalyaspor, aradıklarını
bir türlü bulamayarak iki de-
ğişiklikle devre arasına girdi.

Gençlerbirliği’nin 
kararsızlığı

En ilginç teknik direktör de-
ğişikliklerine Gençlerbirliği
imza attı. Ankara temsilcisi
geçtiğimiz sezon 10’uncu
hafta sonunda İbrahim Üzül-
mez’in gönderilmesiyle gö-
reve getirilen Ümit Özat’la bu
sezonun üçüncü haftasının
sonunda yollarını ayırdı. Özat,
geçtiğimiz sezon göreve gel-
dikten sonra özellikle kadro-
daki kısıtlı imkânlara
rağmen iyi işler çıkarmayı
başarmış ve takımı düşme
hattından kurtarıp sezonu
orta sıralarda tamamlama-
sını sağlamıştı. Hatta bu 
başarılı performans ödüllen-
dirilerek genç teknik adamla
yeni sözleşme yapılmış ve
çalışma süresi uzatılmıştı. 
Ancak bu sezona iyi bir giriş
yapamayan Gençlerbirliği, üç
maç sonunda sadece bir be-
raberlik, iki mağlubiyet ala-
rak ligin dibine demir atmıştı.
Bunun sonucu olarak da
Ümit Özat’la yollar ayrıldı. Ye-
rine yine Al-Karaların gedik-
lisi Mesut Bakkal ile anlaşma
sağlandı. Daha önce Gençler-
birliği’ni üç kez çalıştırmış
olan Bakkal, böylece dör-

İlk kurban yine hocalar  Sezonun ilk yarısı geride kalırken takımlarımız başarısızlıkta ilk çareyi yine 
teknik direktör değişikliğinde aradı. Bu sezon da rekor değişikliğe imza atan takımlarımız,

değişimle çözüme ulaşmaya çalıştı. 

Teknik Direktör Raporu

S

Mustafa Koç 

Igor
Tudor

Erkan SözeriMustafa AkçaySafet Susic

Ümit Özat

Ertuğrul
Saglam

Leonardo Mesut Bakkal

Bülent Uygun

Ersun Yanal

Tony
Popovic

72 73



düncü kez göreve getirilmiş oldu.
Ancak Mesut Bakkal yönetiminde
de işler yolunda gitmedi. Takımın
başındayken dokuz haftada sadece
yedi puan toplayabilen tecrübeli
teknik adam, 12’nci hafta takımdan
gönderildi. Aslında Süper Lig için 
sezonun bir yarısında iki defa teknik
direktör değiştirmek çok da ilginç
değil. Ancak Al-Karaların verdiği
karardaki ilginçlik Mesut Bakkal’la
yollar ayrıldıktan sonra, üçüncü
hafta gönderilen Ümit Özat’ın tekrar
göreve getirilmesiydi. Sezonun 12’nci
haftası göreve tekrar gelen Özat 
yönetiminde Ankara temsilcisi, 
son beş haftada bir galibiyet, üç be-
raberlik elde ederek altı puan daha
toplamayı başardı. 
Alanyaspor ise değişikliği ilk yarının
sonuna sakladı. Safet Susic yöneti-
minde geçtiğimiz sezon lige çıktığı
ilk senede iyi bir performans sergi-
leyen Akdeniz temsilcisi, yönetim ve
Susic’in karşılıklı anlaşmasıyla ho-
casıyla yollarını ayırdı. Bu sezon ilk
yarı boyunca dalgalı bir performans
sergileyen Alanyaspor, 17 maçta beş
galibiyet, üç beraberlik ve dokuz
mağlubiyetle 18 puan elde etti ve
ligin ilk yarısını 13’üncü sırada 
tamamladı. Puan tablosunda yer
olarak konumları iyi olsa da düşme
hattıyla bulunan üç puan fark yöne-
timi rahatsız etmiş olmalı ki, böyle
bir değişikliğe karar verdiler. Yerine
ise ligimizin tecrübeli teknik adam-
larından Hikmet Karaman getirildi. 
Alanyaspor gibi bir diğer Akdeniz
temsilcisi Antalyaspor da değişiklik
kervanına katılanlardandı. Hem de
ilk yarı bitmeden iki değişikliğe bir-
den imza atarak... Geçtiğimiz sezon
Samuel Eto’o liderliğinde ve Rıza Ça-
lımbay’ın yönetiminde iyi bir sezon
geçiren kırmızı-beyazlılar, bu se-
zona aynı coşkuyla başlayamadı.
Yönetimin yaptığı transfer hamleleri
çok dikkat çekmişti. Özellikle Samir
Nasri ve Jeremy Menez transferleri
kâğıt üzerinde harika işler olarak
göze çarptı ancak uzun süren sakat-
lık problemleri ve uyum sorunu bu
iki futbolcudan da yeterince verim

Akhisar Okan Buruk
Alanyaspor Safet Susic (17 Hafta) 
Antalyaspor Rıza Çalımbay ( 5. Hafta) - Leonardo (14. Hafta) 
Beşiktaş Şenol Güneş
Bursaspor Paul Le Guen
Fenerbahçe Aykut Kocaman
Galatasaray Igor Tudor (16. Hafta) - Fatih Terim
Gençlerbirliği Ümit Özat (3. Hafta) - Mesut Bakkal (12. Hafta) - Ümit Özat 
Göztepe Tamer Tuna
Başakşehir Abdullah Avcı
Karabükspor Erkan Sözeri (6. Hafta) - Tony Popovic (15. Hafta) 
Kasımpaşa Kemal Özdeş
Kayserispor Marius Sumudica
Konyaspor Mustafa Reşit Akçay (9. Hafta) - Mehmet Özdilek
Osmanlıspor Bülent Uygun (5. Hafta) - İrfan Buz 
Sivasspor Samet Aybaba
Trabzonspor Ersun Yanal (8. Hafta) - Rıza Çalımbay 
Y. Malatyaspor Ertuğrul Sağlam (4. Hafta) - Erol Bulut

Sezonun İlk Yarısında Süper Lig’de 
Görev Yapan Teknik Direktörler

Ligler                12-13             13-14        14-15           15-16          16-17       17-18
Süper Lig 12 13 18 20 18 12
Premier Lig 6 10 7 8 6 7
La Liga 9 5 11 11 12 7
Bundesliga 6 8 8 7 9 5
Serie A 13 13 7 15 10 8
Ligue 1 4 6 3 12 7 5

Türkiye ve Beş Büyük Lig’de Son 6 Sezonun Teknik
Direktör Değişiklikleri

alınamamasına yol açtı. İlk beş 
haftada alınan kötü sonuçlar sonra-
sında da tecrübeli teknik adam Rıza
Çalımbay ile yollar ayrıldı. Bu beş
haftada Antalyaspor üç beraberlik,
iki mağlubiyet elde ederek ancak 
üç puan toplayabilmişti. 
Rıza Çalımbay’ın yerine ise Brezilyalı
teknik direktör Leonardo getirildi.
Son teknik adamlık deneyimini

2010-11 sezonunda yaşayan Brezil-
yalının İtalya’dan sonraki durağı An-
talya olmuştu. Ancak onunla da işler
yolunda gitmedi. Kulüp başkanı Ali
Şafak Öztürk, alınan kötü sonuçlar
ve yapılan transferlerin baskısıyla
istifa etti. Yönetimde yaşanan bu
çalkantılar da teknik direktörün
görevini etkiledi. Sezonun 14’üncü
haftasında Leonardo da görevini bı-

raktı. Görevde kaldığı dokuz hafta
boyunca üç galibiyet, iki beraberlik
ve beş mağlubiyet elde eden Brezil-
yalı teknik adam, 11 puan topladı.
Leonardo’dan boşalan koltuğa
Hamza Hamzaoğlu oturdu. Hamza-
oğlu, en son geçtiğimiz sezon 
Osmanlıspor’u çalıştırmış ve kısa
süren macerasından sonra görevini
bırakmıştı.

Fatih Terim geri döndü

Sezon ortasında pek beklenmedik
bir değişikliğe de Galatasaray imza
attı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz
sezon ortasında göreve getirdiği
Hırvat teknik adam Igor Tudor’la
yollarını ayırıp, tecrübeli teknik
adam Fatih Terim’le anlaştı. Galata-
saray efsanelerinden Fatih Terim,
takımın bulunduğu kaotik durumda
inisiyatif almayı seçti kendisine 
teklif edilen görevi kabul etti. 
Sezona Tudor yönetiminde başlayan
sarı-kırmızılılar, fikstür avantajını
da kullanarak rakiplerinin önüne
geçmeyi başardı. Ancak ilerleyen
haftalarda bu avantaj giderek azaldı
ve şampiyonluk yolunda yara 
almaya başlayan Galatasaray’da,
teknik direktör Igor Tudor sorgulan-
maya başlandı. Bunun sonucunda
16’ncı haftada gelen puan kaybı
sonrasında, Hırvat teknik adamın
görevine son verildi. Bu gelişmeden
sonra Galatasaray taraftarının 
gönlünde yatan tek isim vardı; Fatih
Terim. Son Millî Takım macerasın-
dan sonra boşta olan Terim, tarafta-
rın ve sarı-kırmızılı yönetimin bu
görev için 1 numaralı adayıydı ve 
Galatasaray’la anlaşarak takımın
başına geçti. 
Igor Tudor bu sezon takımın başında
çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, iki 
beraberlik ve dört yenilgi alarak 
32 puan toplamayı başarmıştı. Lider
Başakşehir ile arasında sadece bir
puan fark vardı. Fatih Terim ilk yarı
bitmeden takımla beraber sadece
bir maça çıktı. Tecrübeli teknik
adam, sezonun ilk yarısının son ma-
çında Göztepe karşısında 3-1’lik bir

galibiyet elde etti ve üç sezon ardın-
dan Süper Lig’e galibiyetle merhaba
dedi. 
Sezona Erkan Sözeri ile başlayan
Karabükspor da ligin ilk yarısını iki
değişiklikle kapattı. Sezon ortasında
Kardemir’in sponsorluğunun tartı-

şıldığı Karedeniz ekibinde bu sezon
işler yolunda gitmedi. Önceki sezon
UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı 
performanslar gösteren takım, bu
sezon küme düşme hattında ligde
kalma savaşı veriyor. Sezona Erkan
Sözeri yönetiminde başlayan Kara-
bükspor, Erkan Hoca yönetiminde
altı hafta kalabildi. Bu altı haftada bir
galibiyet, iki beraberlik üç mağlubi-
yet alan Karadeniz temsilcisi, ligin
sondan üçüncü sırasına demir attı.
Bunun sonucunda da teknik so-
rumlu Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.
Erkan Hocadan boşalan koltuğa ise
Avustralyalı Tony Popovic getirildi.

Ancak o da yaralara derman ola-
madı. Dokuz hafta görevde kalan
Popovic, Karabükspor ile bir galibi-
yet sekiz mağlubiyet alabildi ve ligin
son sırasına demir attı. Bu da onun
görevden alınmasına yetti. Bu yazı-
nın kaleme alındığı sıralarda 
Karabükspor, Gençlik Gelişim So-
rumlusu Levent Açıkgöz’le yoluna
devam ediyordu.  
Bu sezon işleri yoluna koyamayan
bir diğer takım ise Konyaspor. Aykut
Kocaman yönetiminde tarihinin en

başarılı dönemini geçiren Konya-
spor, bu sezon tam bir hayal kırıklığı
yaşıyor. Kocaman’ın Fenerbahçe ile
anlaşmasından sonra Mustafa Reşit
Akçay ile yoluna devam eden yeşil-
beyazlılar, bir türlü istenen devamlı-
lığı gösteremedi. İlk altı hafta
sonunda da teknik direktör Akçay
ile yollar ayrıldı. Altı haftada iki gali-
biyet, bir beraberlik ve üç mağlubi-
yet elde eden Konyaspor sadece
yedi puan toplayabilmişti. UEFA Av-
rupa Ligi’nde de alınan kötü sonuç-
lar sonunda Mustafa Reşit Akçay ile
yollar ayrıldı. Akçay’ın yerine ise
ligin tecrübeli hocalarından Mehmet

Sezon                                   Değişiklik 
2012-13 6
2013-14 6
2014-15 12
2015-16 13
2016-17 8
2017-18 12

Türkiye ve Beş Büyük
Lig’de Son 6 Sezonun

Teknik Direktör
Değişiklikleri
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Özdilek getirildi. 
Sezona Bülent Uygun ile başlayan
Osmanlıspor da hayal kırıklığı yaşa-
yan ekiplerimiz arasına girdi. İlk beş
haftada bir beraberlik, dört mağlu-
biyet alan takım, geçtiğimiz sezo-
nun performansını mumla aratınca
teknik sorumlu Bülent Uygun sor-
gulanmaya başlandı ve en sonunda
da görevine son verildi. Bülent Uy-
gun’dan boşalan koltuğa ise İrfan
Buz oturdu. Tecrübeli teknik adamın
dokunuşuyla takım biraz kıpırdansa
da hâlâ tehlike hattının yakınında
bulunuyorlar. İrfan Buz yönetiminde
beş galibiyet, bir beraberlik ve altı
mağlubiyet alan takım, küme
düşme hattının iki puan üstünde
yer alıyor. Sözün kısası, İrfan Hocayı
ligin ikinci yarı zorlu bir görev bekli-
yor olacak. 
Trabzonspor’da ise işler hiç beklen-
diği gibi gitmedi. Sezona 50’nci yıl
şampiyonluk parolası ile başlayan
bordo-mavililer, takıma gerekli tak-
viyelerin de yapılmasıyla büyük öz-
güvenle başladı ancak işler yolunda
gitmedi. Ersun Yanal yönetiminde
ilk sekiz haftada iki galibiyet, üç 
beraberlik ve üç mağlubiyet alan
bordo-mavililer zirvenin gerisinde
kalınca, tecrübeli teknik adamla
yolların ayrılması gündeme geldi ve
beklenen son gerçekleşti. Sekizinci
hafta sonunda zirveden uzaklaşan
Trabzonspor’da Ersun Yanal’la yol-
lar ayrıldı. Yerine ise sezon başında
Antalyaspor’dan ayrılan Rıza Çalım-
bay getirildi. Daha önce Beşiktaş’la
en üst seviyede teknik direktörlük
yapma şansına erişen Çalımbay,
Trabzonspor’la bu seviyeye tekrar
ulaştı ve göreve gelir gelmez de et-
kisini hemen gösterdi. Trabzonspor
Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesiyle
birlikte elde ettiği puanlarla şampi-
yonluk yarışında iddialı bir konuma
geldi.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yeni
Malatyaspor da sezona değişiklikle
başlayanlar arasına katıldı. Ligin
şampiyonluk yaşayan teknik direk-
törlerinden Ertuğrul Sağlam ile 
sezona başlayan doğu ekibi, deva-

mını getiremedi ve bu birliktelik
erken ayrılıkla son buldu. Hem de
daha dördüncü haftada... İlk dört
haftada bir galibiyet, bir beraberlik
ve iki yenilgi alan Malatyaspor,
sezon yeni başlamasına rağmen 
Ertuğrul Sağlam’la yola devam 
etmeme kararı aldı. Bu ayrılık 
sonucu takımın başına genç teknik
adam Erol Bulut getirildi. Takımın
başında 13 hafta geçiren Erol Bulut
ise beş galibiyet, üç beraberlik ve
beş mağlubiyet elde ederek 18 puan
toplamayı başardı. 

Beş büyük lig temkinli

Süper Lig’de her şey anlık kararlarla
ilerlerken dünyanın önde gelen beş
büyük liginde ise durum çok daha
farklı. Ligue 1’de ve Bundesliga’da
sezonun ilk yarısı sona ererken
henüz sadece beş teknik direktör
değişikliği yaşandı. Serie A’da ise bu
sayı sekiz. Dünyanın en gözde ligi
olan Premier Lig ve La Liga’da da
durum çok da farklı değil. Rekabetin
çok farklı boyutlara ulaştığı iki ligde,
yedişer teknik direktör değişikliği
yaşandı. Süper Lig’le karşılaştırıldı-

ğında bu sayı neredeyse yarı yarıya.
La Liga’da özellikle son yıllarda 
Avrupa kupalarında ağırlığını his-
settirmeye başlayan Sevilla, sportif
direktör Monchi’nin de etkin olarak
rol oynadığı bu dönemde hem tek-
nik direktör hem de takıma transfer
edilecek futbolculara ince eleyip sık
dokuyarak karar veriyordu. Bu
durum da potansiyelli harika futbol-
cuların hem Sevilla formasıyla Av-
rupa futbolunun vitrinine çıkmasını
sağladı hem de Sevilla’da görev
yapan teknik direktörlerin kariyer-
lerinde harika artılar olarak kay-
doldu. Ancak bu sezon başında
Monchi, Roma’ya transfer oldu. Bu
durum da Sevila’nın bu sezon spor-
tif olarak çökmesine yol saçtı. Ligde
iyi performans sergileyemeyen 
Sevilla, teknik direktörüyle de 
yollarını ayırma kararı aldı. 
Yaptığı yatırımlarla Milan’ı eski gün-
lerine döndürmeye çalışan yeni sa-
hipleri bunun için ilk adımlardan biri
olarak, takıma yüksek maliyetli
transferler yapmaya çalıştı. Bununla
beraber takımın başına genç teknik
adamlardan Montella getirildi.
Ancak istenen sonuç alınamadı ve
Milan istenen seviyeye Montella 
yönetiminde ulaşamadı. Bu sezon
ortasında da Montella ile yollar 
ayrıldı. Monchi ayrılığından sonra
sağlıklı sportif kararlar vermekte
zorlanan Sevilla da Milan’dan 
ayrılan Montella’yı yeni teknik 
direktörü olarak açıkladı.  
Beş büyük ligde dikkat çeken hare-
ketler bu şekilde olurken en fazla
hareketlilik Premier Lig ve La Li-
ga’da yaşandı. Sezonun ilk yarısında
yedişer teknik direktör değişikliği
yapan iki ligin yanı sıra Bundesliga
ve Ligue 1, beşer değişiklik yaparak
istikrara ne kadar inandıklarını bir
kez daha gösterdi. Şaşalı dönemin-
den sonra büyük bir düşüş yaşayan
Serie A da tekrar eski günlerine
dönmenin sinyallerini takımlarının
elde ettiği kadro kaliteleriyle göste-
riyor. Bunun yanı sıra uzun dönemli
planlar yaparak yollarına devam et-
tiklerini de gözlemleyebiliyoruz. 
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Fransız futbolunun 1 numaralı kulübü Paris 
Saint Germain altyapısının gözbebeklerinden 
genç santrfor, U19 Millî Takımımızın formasını
giyiyor. Abilerinden biri de 2007 ve 2008’de beş kez
Genç Millî Takımlarımızda oynayan Ayhan Güçlü.
Millî formayla çok daha motive oynadığını anlatan
genç yetenek, “Türkiye’de çok daha güçlüsün. 
Motivasyonu çok farklı. Burada çok kalpten 
oynuyorum. Avrupa’daki oyuncularla Türk 
oyuncular arasında motivasyon farkı var ve bu çok
gerçek. Çünkü bizim millî duygularımız çok
gelişmiş” diye konuşuyor. En büyük rüyası ise bir
gün A Millî Takım formasını giyebilmek. 

Metehan Güçlü

2 Nisan 1999 Montfermeil Fransa 
doğumlusun. Bize ailenden ve 
çocukluğundan bahseder misin? 
Her zaman ailemle birlikteydik. 
Büyüdüğüm yerde hep sokakta ar-
kadaşlarımla oynardım. Ama annem
bana her zaman önceliğin okulda ol-
duğunu söylerdi. Abim futbol oyna-
masına rağmen annem ilk başta çok
sıcak bakmadı futbol oynamama…
Hep okulla ilgilenmemi istiyordu. Ben
de aynı düşüncedeydim aslında. Fut-
bol oynuyordum ama okul benim için
daha öncelikliydi. Daha sonra futbola
daha çok yönelmeye başladım. Abim
benden 6 yaş büyük. Hep onunla 
futbol oynuyordum. 
Aileni tanıyabilir miyiz? Fransa’ya
ne zaman, nereden ve neden göç 
etmişler? 
İlk olarak dedem gidiyor Fransa’ya.
Aslen Adıyamanlıyız. Babam 17,
annem 13 yaşındayken Fransa’ya ge-
liyor. Annem Kahramanmaraş’tan
geliyor. Fransa’da evleniyorlar.
Annem çalışmıyor. Kolej mezunu
kendisi… Babam ise inşaatlarda ça-
lıştı ilk başta. Ancak daha sonrasında
kardeşleriyle birlikte inşaat şirketi
kurdu. Orada çalışıyor. Dört erkek
kardeşiz. Bir küçük kardeşim var.
Abilerimin birisi 1990, diğeri 1993 do-
ğumlu. Küçük kardeşim ise 2007 do-
ğumlu. Babam 1967 yılında doğmuş.  
Ailende senden başka futbolla 
ilgilenen birileri var mı?  
Ayhan ağabeyim 18 yaşına kadar
Llorient’in altyapısındaydı. Oradan
çıktı ve Türkiye’de Hacettepe ile 5
yıllık sözleşme imzaladı. U18 ve U19
Millî Takımlarına çağrıldı. 5 maçta
forma giydi. Ama sonra sıkıntılar ya-
şadı. Sakatlandı ve futbolu bırakmak
zorunda kaldı. Ailede aktif olarak
futbola devam eden bir tek ben
varım. Babam da futbol oynuyordu.
Küçükken bazı takımlar kendisini is-

Millî 

formayla

kalpten

oynuyorum

Rasim Artagan
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geldi benimle birlikte. Şu an Montpel-
lier’de kiralık oynuyor. 
Peki, seni yönlendiren bir mentörün 
ya da akıl hocan var mı?  
Öyle bir akıl hocam hiç olmadı. Arkamda
her zaman ailem vardı. Benim için en
önemlisi her zaman ailemdi. Orada Türk
kültürüne göre yaşıyoruz. Paris’te altya-
pıda kalırken sadece hafta sonları eve
gidebiliyordum. Evimiz Paris’in 93. 
Bölgesinde… Yaklaşık 1 saat mesafede.
Banliyöde yaşıyoruz. 
Paris Saint Germain’de dünyaca ünlü
yıldızları izleme, onlarla tanışma ve bir
şeyler öğrenebilme fırsatınız oluyor mu? 
Oluyor evet. Bazen onlarla idmana çıktı-
ğımız da oluyor. Millî takıma giden
oyuncuların yerine idmana gidiyoruz.
Mesela geçen kampta Pastore kalmıştı.
Onunla beraber idmana çıkmıştık. 
Oldukça değişik aslında idmanlar. 
Sadece onların hocalarıyla idmana 
çıkmak bile bizi daha da çok motive edi-
yor. Bizimle konuşuyorlar. Çok ilgililer.
Sen forvetsin ve A takımda senin 
bölgende Cavani, Neymar gibi yıldızlar
var. Bu isimlerle konuşabiliyor musun? 
Cavani ve Neymar’la pek şansımız ol-
muyor ama mesela antrenörlerden eski
defans oyuncusu Zoumana Camara var.
Kendisi benimle çok ilgileniyor. Üstüme
geliyor, tutuyor beni. Bana çok şey öğre-
tiyor, yardımcı oluyor; her şeyi anlatıyor. 
2015-2016 Avrupa Şampiyonası Grup
Eleme maçlarında Türkiye formasını
terlettin. Millî Takım sürecin nasıl 
gelişti? Seni ilk kim çağırdı? 

temiş ama o sıcak bakmamış.
Dedem bile futbolcu olsun iste-
miş ama babam hep kaytarmış. 
Öğretim hayatın hakkında bize
bilgi verir misin? 
Liseyi bitirdim ve okulu bıraktım.
Sadece İngilizce ve İspanyolca
derslerine devam ediyorum. 
Yabancı dile önem veriyorum.
Fransa’da lise ile futbolu birlikte
götürebiliyorsun, çünkü ayar-
lama yapıyorlar. Ama üniversi-
teye gelince işler biraz değişiyor.
Üniversiteye devam etme zorun-
luluğun var. O zaman idmanlara
ya da maçlara gidemiyorsun.
Adapte olamıyorsun. Ben de bu
sebeple bıraktım okulu…  
Futbola olan ilgin ne zaman 
ve nasıl başladı? 
Çocukluğumda başladı. Tabiî ki
abilerim sayesinde… Çünkü onlar
sürekli oynuyordu. Ama ben 
hiçbir zaman böyle olacağını 
düşünmedim. PSG’de forma 
giyeceğimi tahmin etmedim. 
Öylesine oynuyordum. 
Seni ilk olarak kim fark etti ve 
bir kulüpten içeri adım atmanı
sağladı? 
Paris’in ve diğer Fransız kulüple-
rin ilgisiyle yukarı çıkmaya baş-
ladım. İlk olarak Bondy diye bir
takımda oynuyordum. Hemen
forvet olarak başladım zaten.
Abilerim de orada oynuyordu. Ben
de orada başladım. Hocalarım da
beni çok beğendi. 3 sene sonra
Paris Saint Germain beni izledi ve
istedi. Testlere girdim ve ikisin-
den de geçtim. 12.5 yaşındayken
PSG’nin altyapısına girdim. 
Dünyanın en ünlü takımlarından
Paris Saint Germain’in formasını
giyiyorsun. Paris Saint Germa-
in’in nasıl bir altyapısı var? Nasıl
bir eğitim var? Bize anlatır mısın? 

PSG’nin altyapısı, Fransa’nın en
iyi altyapılarından biri. Zaten en
iyi oyuncuları alıyorlar. İlk baş-
larda baya bir zorlanmıştım. Ge-
nellikle sadece Paris bölgesinden
alıyorlar oyuncuları… 17-18 
yaşındayken de diğer yerlerden
alıyorlar. Zaten biz birbirimizi 
tanıyorduk aslında diğer oyuncu-
larla… Turnuvalarda hep karşıla-
şıyorduk. Bir arkadaşım var, 
5 yıldır birlikte oynuyoruz. Mesela
onunla eskiden rakiptik ve birbi-
rimizi hiç sevmezdik. Ama sonra
çok iyi arkadaş olduk. Altyapı sis-
temi genel olarak paslara odaklı.
Hep kısa pas yapıyoruz. Uzun
toplarla oynamıyoruz. İlk baş-
larda daha çok koşu vardı. Ama
Katarlılar geldikten sonra sistem
oldukça değişti. Ben takıma 
girdiğim zaman Katarlılar geldi.
Tesislerimiz Saint Germain’de…
Ben de Paris’te yaşıyorum. 
Seninle birlikte futbola başlayan
birçok arkadaşın yarı yolda kaldı.
Sen onlara göre neleri farklı 
yaptın da bugünlere gelmeyi 
başardın? 
Farklı yaptığım şey her zaman
çalışmaktı aslında. Bazı oyuncu-
lar zamanlarını boş geçirdi. Ama
bazıları da çok iyiler. Ben mesela
Kylian Mbappe ile birlikte oyna-
dım. Joe Kobo diye bir arkadaşım
var. O da şu an Caen’de oynuyor.
Futbola devam eden birkaç 
arkadaşım daha var. Rennes’de
oynayan var mesela. Biz hepimiz
Bondy’de beraber oynuyorduk.
Mbappe, Bondy’den Monaco’ya
gitti. O Monaco’ya gittiğinde ben
Paris Saint Germain’e geldim. 
O Monaco’da büyük bir ilerleme
yaşadı ve Paris Saint Germain’e
transfer oldu. Jonathan Ikone diye
bir arkadaşım var. O da Paris’e

Liseyi bitirdim ve okulu bıraktım. Sadece İngilizce
ve İspanyolca derslerine devam ediyorum. 
Yabancı dile önem veriyorum. Fransa’da lise ile 
futbolu birlikte götürebiliyorsun, çünkü ayarlama 
yapıyorlar. Ama üniversiteye gelince işler biraz
değişiyor. 

“İlk olarak dedem gidiyor Fransa’ya. Aslen 
Adıyamanlıyız. Annem Kahramanmaraşlı. 
Babam Fransa’da inşaatlarda çalıştı, sonrasında
kardeşleriyle birlikte inşaat şirketi kurdu. Orada
çalışıyor. Dört erkek kardeşiz. “

PSG’nin altyapısı, Fransa’nın en iyi altyapılarından
biri. Zaten en iyi oyuncuları alıyorlar. Altyapı sistemi
genel olarak paslara odaklı. Hep kısa pas yapıyoruz.
Uzun toplarla oynamıyoruz. İlk başlarda daha çok
koşu vardı. Ama Katarlılar geldikten sonra sistem
oldukça değişti. 

“
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Beni Nedim Yiğit Hocam fark 
etmişti. Fransa’ya gelmişti. 
Le Havre’a karşı oynamıştım. 
O maçı izlemişti. Sonra da çağır-
mıştı zaten. Orada Elit Tur’a 
gelmiştim. İngiltere, Ukrayna ve
Finlandiya’ya karşı oynamıştık.
İlk maçımız İngiltere’ye karşıydı.
Bir gol atmıştım. Çok değişik bir
atmosferdi. Çok motive olmuş-
tum. İstiklâl Marşımızı okumak
beni çok motive etmişti.  
Gurbetçi futbolcularımızın
hemen hemen hepsi günün 
birinde bir yol ayrımına geliyor.

Kimisi yaşadığı ülkeyi, kimisi
Türkiye’yi seçiyor. Sen bu kararı
ülkemizden yana verdin. 
Bu durum hakkında neler 
söyleyeceksin? 
Fransa’dan hiç teklif gelmedi.
Ama böyle bir seçeneğim olsaydı
yine Türkiye’yi seçerdim. 
Ay-yıldızlı forma altında oynamak
sana neler hissettiriyor? Millî 
Takım’da forma giymek, PSG’deki
durumunu nasıl etkiliyor? 
Millî Takım formasını giymek çok
gurur verici. Bu formayı giyip gol
attıktan sonra geri dönüşüm çok

değişik oldu. Elite Tur’da gol
atmak Paris’te bile etki yaptı. 
O zamanlar Fransa’da U17 takımı-
mızla finallerimiz vardı. O anlarda
bizim hocalar oldukça ilgilendi
benimle. Bana sürekli, “Orada
nasıl oynadıysan burada da aynı
şekilde motive oynamalısın” 
dediler. Motivasyon aynı değil abi,
kesinlikle değil. Türkiye’de çok
daha güçlüsün sanki. Motivas-
yonu çok farklı. Burada çok 
kalpten oynuyorum. Avrupa’daki
oyuncularla Türk oyuncular 
arasında motivasyon farkı var 
ve bu çok gerçek. Çünkü bizim
millî duygularımız çok gelişmiş.
Kendimizi çok duygu yoğunluğu
içerisinde buluyoruz. Kalpten 
oynuyorum. Orada da hırslıyım,
mücadeleciyim. Ama oradaki bazı
oyuncular sadece futbol oyna-
mak için oynuyorlar. Yetenekle-
rine güvenerek bazı şeyleri
yapmıyorlar. Hepsi değil ama 
bazıları böyle.  
Millî Takım formasıyla İngilte-
re’nin ardından Finlandiya’ya da
gol attın? O golleri attığında neler
hissetmiştin?  
Çok mutluydum. Başka bir şey
düşünemedim. Değişik bir duy-
guydu. Abim maçı izleyemiyordu 
o sırada. Evde internetten takip
ediyordu. Biz gol attığımızda ona
bildirim gelmiş. Bakmış kim attı
diye. Benim attığımı görünce evde
çığlık atmışlar. Çok sevinmişler. 
A Millî Takım hakkında neler 
düşünüyorsun? 
En büyük hayalim… Çok büyük bir
rüya… En yüksek nokta benim
için. Hepimizin hedefi… Bir gün

ulaşacağıma inanıyorum. 
Gelecek sezon sonunda PSG ile
sözleşmen bitiyor. Yolun daha çok
başındasın. Bundan sonrası için
nasıl bir kariyer planlıyorsun?
Hedeflerin neler? 
Paris Saint Germain’de oynamak
çok zor. Olaya gerçekçi bakmak
lâzım. Benim bölgemde Cavani,
Neymar gibi büyük starlar var.
Mbappe gibi genç yetenekler çok
az… Gerçekçi bakıyorum ben…
Hedefim Paris’te profesyonel 
sözleşme imzalamak ama kiralık
da gidebilirim. Böyle bir düşün-

cem var. Yoluma Avrupa’da
devam etmek istiyorum. Daha
çok topa hâkim olan bir takıma
gitmek benim için daha iyi olur.
Ülke olarak Fransa da olabilir ama
en çok sevdiğim liglerden birisi
İngiltere… 
Bir santrfor olarak kendine hangi
oyuncuları örnek alıyorsun? 
Size en çok beğendiğim üç ismi
söyleyebilirim. Birincisi Lewan-
dovski, ikincisi Cavani, üçüncüsü
de Kun Agüero… Cavani’nin 
koşuları muhteşem. Boş alanlara
koşular yapıyor. Her zaman 
ofsayttan kaçabiliyor. Defansın
arkasına sarkıyor ve tek doku-
nuşta gol atabiliyor. Lewandovski

ise Cavani’den daha çok topa geli-
yor. Biraz daha yavaş ama daha
teknik. Agüero da topa çok fazla
geliyor. Çok hızlı, verkaçları ve
şutları çok iyi.
Kendini hangi yönlerde eksik 
görüyorsun? Bu eksiklerigi  
kapatmak için ekstra idmanlar
yapıyor musun? 
Kendimde eksik gördüğüm 
şeylerden birisi topla daha çok
hareket etmem gerektiği. Fuleli
bir şekilde ilerlemeliyim, çalım 
atmalıyım. Ben topu verip, kaçıp
tekrar almayı seviyorum. Ama
kendi oyunumu oynamak için
çalım da atmalıyım. 
Günümüzde topu verip almak

Beni Nedim Yiğit Hocam fark etmişti.
Fransa’ya gelmişti. Le Havre’a karşı 
oynamıştım. O maçı izlemişti. Sonra da
çağırmıştı zaten. Orada Elit Tur’a 
gelmiştim. İlk maçımız İngiltere’ye
karşıydı. Bir gol atmıştım. Çok değişik 
bir atmosferdi. Çok motive olmuştum. 
İstiklâl Marşımızı okumak beni çok 
motive etmişti.  

“ Beğendiğim üç oyuncu Lewandovski, Cavani ve
Agüero… Cavani’nin koşuları muhteşem. Boş 
alanlara koşular yapıyor. Her zaman ofsayttan
kaçabiliyor. Defansın arkasına sarkıyor ve tek
dokunuşta gol atabiliyor. Lewandovski ise 
Cavani’den daha çok topa geliyor. Biraz daha yavaş
ama daha teknik. Agüero da topa çok fazla geliyor.
Çok hızlı, verkaçları ve şutları çok iyi. 

“

Kendimde eksik
gördüğüm
şeylerden birisi
topla daha çok
hareket etmem
gerektiği. Fuleli
bir şekilde 
ilerlemeliyim,
çalım 
atmalıyım. Ben
topu verip,
kaçıp tekrar 
almayı 
seviyorum.
Ama kendi
oyunumu 
oynamak için
çalım da 
atmalıyım. 

“
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daha ön planda değil mi zaten?  
Öyle de ben bunu çok aşırı şekilde
yapıyorum maalesef. Paris’te 
hocalarım bile, “Bazen topu alıp
gidebilirsin, son 20 metre topu 
sürebilirsin” diyorlar. 
Futbol dünyası bugüne kadar 
silinip giden sayısız genç yetenek
gördü. Sen de Türk futbolunun
gözbebeği genç yeteneklerinden
birisin. Böyle bir tehlike genç ve
tecrübesiz oyuncuların yanı 
başında duruyor. Bu tehlikeden
nasıl koruyorsun kendini?
Genç oyuncuları bekleyen bu teh-
likenin farkındayım. Benim için 
en önemli örnek abim… Bana her
zaman, “Ben bu hataları yaptım
sen sakın yapma” diyor. Bazı
oyuncular da var önümde. 
Benden 2-3 yaş büyükler var. 
Paris’te zamanında çok parladılar
ama şu an kulüpsüz kaldılar. 
Bu durumdan ailem sayesinde
korunuyorum. Silinip giden 
oyuncular profesyonel yaşamdan
uzak kalan insanlar… 

Profesyonel yaşamda bir günün
nasıl geçiyor? 
İdman olduğu günler sabah erken
kalkıyoruz. Kahvaltıdan sonra 
kulübe gidiyorum ve bir saat fizik
tedavi görüyorum. Sonra egzer-
sizlerim var. Eve gidip uyuyorum.
Gündüz uykusunu asla atlamıyo-
rum.  Akşam 19.00’da yemeğimi
yerim. Sonra film filan izlerim.
22.00 gibi de uyurum. 
Paris’te nasıl bir hayatın var? 
Boş zamanlarını nasıl değerlen-
diriyorsun? 
Ailemle zaman geçiririm. Play-
Station oynarım arkadaşlarımla.
Fazla dışarı çıkmam. 
Bizim unuttuğumuz senin ekle-
mek istediğin bir şey var mı?  
Menajerliğimi abilerim yapıyor. 
Bu yüzden de kafam çok rahat her
konuda… 
Seni mutlu ya da mutsuz eden
anlar neler peki? 
Ayağım kırılmıştı 16 yaşındayken.
Ayağım yavaş yavaş kırılmış, kırık
kırık oynamışım. Fark etmedim.

2.5 ay tedavi gördüm. Sonra da
başka bir sakatlık yaşadım. 
Ameliyat oldum, 6 ay sahalardan
uzak kaldım. Bu beni üzmüştü. 
En mutlu olduğum anlar ise çok…
Yeğenimin doğduğu gün çok mut-
lu olmuştum. Abimin kızı oldu. 
O gün benim için çok başkaydı. 
Tatil için Türkiye’ye geliyor
musun? 
Adıyaman ve Kahramanmaraş’a
geliyorum genellikle. Adıya-
man’da dedem, halam var. 
Kahramanmaraş’ta ise teyzem,
dayılarım, anneannem var.  
İstanbul’a geçen sene gelmiş ve 
2 hafta kalmıştım. Aynı zamanda
Kuşadası’na da gitmiştim. 
Çok beğenmiştim. 

Genç oyuncuları bekleyen tehlikenin farkındayım.
Benim için en önemli örnek abim. Bazı oyuncular da
var önümde. Paris’te zamanında çok parladılar ama
şu an kulüpsüz kaldılar. Bu durumdan ailem
sayesinde korunuyorum. Silinip giden oyuncular
profesyonel yaşamdan uzak kalan insanlar. 

“
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Dominasyon sezonu
ğini olmasa bile beklentileri 
yükselttiği için bir sonraki teknik
direktörün Bayern macerasını et-
kileyecek olan sezonun bitmesine
15 maç kala zirvede 16 puanlık bir
fark oluştu. Bu yazının yazıldığı
19’uncu hafta sonu itibarıyla 
Bayern Münih’in biri Ancelotti dö-
neminden kalma iki yenilgisi var
yalnızca. Evindeki yenilgisizlik se-
risini 31 maça çıkarmış durumdaki
Bayern Münih, sadece puan tablo-
sunda değil, birçok istatistikte de
zirvede. Yüzde 61.7’lik topla oy-
nama ortalaması, yapılan paslarda
yakalanan yüzde 87.6’lık ortalama
isabet ve maç başına 19.1 şut orta-
laması Bayern’i ligin en iyisi yap-
maya yetiyor da artıyor. 19 maçta
44 gol atan ve 14 gol yiyen Bayern
bu istatistiklerde de ligde rakipsiz.
19’uncu hafta itibarıyla Bayern’in
en yakın takipçileri 31’er puanı bu-
lunan Bayer Leverkusen, Schalke,
Leipzig ve M’Gladbach. Sezona çok
iyi başlayıp ilk yedi maçta altı gali-
biyet ve bir beraberlik alan Borus-
sia Dortmund ise sonrasında sekiz
maç boyunca galibiyet yüzü 
göremedi ve bu dönemde yalnızca
üç puan toplayabildi. Alınan kötü 
sonuçlar yüzünden Aralık ayında
Peter Bosz’un yerine Peter 
Stöger’in getirilmesi de tam 
anlamıyla işe yaramış değil. 
Hal böyle olunca sezonun ilk iki 
ayı itibarıyla Bayern ve Dortmund
arasında keyifli bir rekabet izlete-
cekmiş gibi görünen Bundesliga,
kazananın erkenden belli olduğu
bir lige dönüşüverdi.

ayern Münih’in Bundesliga’yı
domine etmesi artık kendi 
taraftarları haricindekileri ne
heyecanlandırıyor ne de mem-
nun ediyor. Ama Manchester
City’nin Premier Lig’de yaptık-
ları hem alışılmadık hem de

beklenmedik olduğu için 
herkesi heyecanlandırıyor. 
Pep Guardiola’nın futbolun 
mucitlerine futbolu yeniden
öğrettiği 2017-2018 sezonunda,
24’üncü hafta itibarıyla zirvede
12 puanlık bir fark var. Üstelik

Avrupa’nın beş büyük liginin dördünde liderler en yakın takipçilerine erkenden çok ciddi farklar
attı. Almanya’da Bayern Münih, İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Barcelona ve Fransa’da

Paris Saint-Germain’in şampiyonluğuna şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa Ligleri İbrahim Koçyiğit

undesliga’da sezonun herhangi
bir noktasında bir lider en yakın
takipçisine 16 puan fark atmışsa
bu liderin Bayern Münih oldu-
ğunu tahmin etmek artık hiç
ama hiç zor değil. Geçen sezon
art arda beşinci, toplamdaysa
26’ncı şampiyonluğunu ilân
eden Bavyera ekibi, sezon 
başında UEFA Şampiyonlar
Ligi’nde alınan Paris Saint-Ger-
main mağlubiyetinin hemen 

ardından Carlo Ancelotti’nin
görevine son vererek birçok 
kişiyi şaşırttı. Takımı kısa bir 
süreliğine Willy Sagnol’e emanet
eden yönetim daha sonra 
Jupp Heynckes’i dördüncü kez
takımın başına getirdi. 
Sadece bu sezon görevde 
kalacağı açıklanan Heynckes’in
yönetiminde Bayern Münih,
uzun süredir olduğu gibi yine
lige damga vuruyor. 

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de
yoluna devam eden Bavyera
ekibi son 16 turunda Beşiktaş ile
eşleşti. Her kulvarda işler iyi gi-
dince ve yönetim gelecek sezon
için düşündüğü isimlerden hiç-
birini şu ana kadar ikna edeme-
yince, Heynckes’in Bayern’de bir
sezon daha kalma ihtimali de
belirdi. Ne var ki 72 yaşındaki
teknik adam bu teklifi reddetti.
Heynckes’in takımdaki gelece-

B
B

BUNDESLIGA: Başka kim olabilir? PREMIER LİG: Guardiola futbolun 

mucitlerine ders veriyor

Ocak ayının son haftasına girilir-
ken Avrupa’nın beş büyük liginin
dördünde; Bundesliga, Premier Lig,
La Liga ve Ligue 1’de şampiyonluk
yarışı büyük oranda tamamlandı.
Almanya’da Bayern Münih 19 
haftada 16 puan, İngiltere’de
Manchester City 24 haftada 
12 puan, İspanya’da Barcelona 

20 haftada 11 puan, Fransa'da
Paris Saint-Germain ise 22 haf-
tada 8 puanlık bir fark yaratmış
durumda. Şampiyonluk yarışında
sürprizin henüz kaçmadığı tek lig
olan Serie A'da bile heyecanı 
sadece Napoli ile Juventus ayakta
tutuyor. Kalan hafta sayılarına
bakıldığında, dört büyük ligdeki bu

farklar kesinlikle ama kesinlikle
kapanmayacak farklar değil 
kuşkusuz. Ne var ki bu ligleri ve 
liderlerinin bu sezon şu ana kadar
sergilediği performansları takip
eden bir kişinin, yarışın sonunda
zirvenin el değiştireceğine dair
bahse girmek istemeyeceği de 
çok açık.
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bu, 15 puandan inmiş bir fark. 
Guardiola, Cruyff’tan emanet aldığı,
Barcelona’da ligin ve dönemin şart-
larına göre mükemmelleştirdiği ve
Bayern Münih’te başka bir ekole
adapte olabileceğini kanıtladığı 
sistemiyle, yani total futboldan
mülhem tiki-takasıyla, şimdi de 
İngilizleri büyülüyor. Sistemin 
detaylarına dair bu ayki sayımızda
geniş bir yazımız var. Biz bu yazıda
sistemin sahadaki sonuçlarına
odaklanmakla yetinelim.
Guardiola yönetimindeki Manches-
ter City 2017-2018 Premier Lig 
sezonunda çıktığı ilk 24 maçta 21
galibiyet, iki beraberlik ve sadece
bir yenilgi aldı. Yakalanan art arda
18 maçlık galibiyet serisi de 24’üncü

hafta itibarıyla toplanan 65 puan da
lig için birer rekor. Bu sezon City’nin
şampiyon olacağından Mourinho ve
Klopp gibi rakip teknik adamlar
dâhil hiç kimsenin kuşkusu yok.
Mesele kalan bölümde daha başka
hangi rekorlar kırılacak ve UEFA
Şampiyonlar Ligi’nde hangi 
aşamaya kadar gelinebilecek.
24 maçta tam 70 gol atan City’den
sonra en fazla golü atan ekip 
tahmin edilebileceği gibi Jurgen
Klopp’un Liverpool’u. Bu sezon ligde
City’yi yenen tek takım olan Liver-
pool, atılan gol istatistiğinde ikinci
sırada yer alsa da liderden 16 gol
fark yemiş durumda. Yine de maç
başına 17.8 şut çeken City’yi maç
başına 17.9 şutla geride bırakmış 

olmaları taraftarlarının geleceğe
umutla bakmalarının önemli 
sebeplerinden biri. 
Sahanın ters noktasına bakıldığın-
daysa City’den iki gol daha az yiyen
iki takım bulunuyor. Manchester
United ve Chelsea 24 haftada 16’şar
gol yediler. Ancak bu ekipler topla
oynama, kazanılan hava mücade-
lesi, pas sayısı, başarılı pas yüzdesi
gibi tüm istatistiklerde City’nin 
gerisinde kaldılar ve tüm bunların
doğal sonucu olarak puan tablo-
sunda ciddi farklar yediler. Ocak
ayının son haftasına girilirken
Manchester United’ın yediği 12 ve
son şampiyon Chelsea’nin yediği 15
puanlık farkların erimeyeceğinden
kimsenin kuşkusu yok.

vet Ernesto Valverde Olympia-
kos’u üç kez şampiyon yapmış,
Athletic Bilbao ile Kral Kupası
kaldırmış ve Bilbao’yu art arda
dört sezon boyunca UEFA Av-

rupa Ligi’ne taşımayı başar-
mıştı; ama geçen yaz takımın
başına geldiğinde, Barcelona’nın
20 haftada son İspanya ve 
Avrupa şampiyonu Real 

Madrid’e neredeyse 20 puan
fark atacağına kimse inanmazdı
muhtemelen. 
Sezonun başlamasıyla Barce-
lona, yeni hocasıyla birlikte,

E

LA LIGA: Farklı Barça, tanıdık hâkimiyet ransa’da Monaco’nun şampiyon-
luğuyla tamamlanan geçen se-
zonun sonunda Unai Emery’ye
güvenmeye devam etmeyi seçen
ancak “Parası neyse alırız!” düs-
turuyla Neymar’ın 222 milyon
euroluk serbest kalma bedelini
Barcelona’nın hesabına ansızın
geçiveren Paris Saint-Germain
için bu sezon harika gidiyor. 
Neymar haricinde Mbappe ve
Dani Alves’i de kadrosuna katan
(Mbappe son şampiyon Mo-
naco’dan geldiği ve rakibin elini
zayıflattığı için de ekstra önemli)
ve 21 hafta sonunda en yakın 
takipçisi Lyon’a 11 puan fark atan
PSG, her ne kadar 22’nci haftada
takipçisine mağlup olsa da hâlâ
Ligue 1’de şampiyonluğun tek
adayı. 
Edinson Cavani ve Neymar’ın gol
yükünü çektiği Paris Saint-Ger-
main 22 haftada rakip fileleri 
tam 68 kez havalandırdı ve bu
istatistikte Lyon ile Monaco’ya
neredeyse maç başına 1’er gol
fark attı. 17 golle en az gol yiyen
ekip unvanını da elinde bulundu-
ran başkent ekibi; topla oynama,
hava mücadelesi kazanma, 
maç başına çekilen şut, ortalama
pas sayısı ve başarılı pas yüzdesi
istatistiklerinin tamamında ligin

en iyisi. 
Sözün kısası, her ne kadar 22’nci
hafta sonunda zirvede fark 8
puana inmiş olsa da “Paris

Saint-Germain bu sezon ligi 
kaybeder” bahsine girmek 
isteyecek birilerini bulmak 
neredeyse imkânsız. 

F

LIGUE 1: Neymar boşuna alınmadı!

uzun yıllardır oynadığı tiki-taka ve
varyasyonlarında da vazgeçme
sinyalleri verdi. Luis Enrique’nin 
4-4-3 ve 3-4-3’ünün yerini 
Valverde’nin 4-4-2’si aldı. Üstelik
Neymar da Paris Saint-Germain’e
gitmişti. Yani sonuç tam bir 
felâkete dönüşebilirdi.Tam tersi
oldu. Takımın DNA’sına işlemiş
olan hücum alışkanlıklarının 
yanına daha dengeli bir savunma
da ekleyen Valverde, son yılların 
en dominant Barcelona’sını yarattı.

20 maçta 17 galibiyet alan Katalan-
lar sadece üç kez puan kaybetti 
ve hiç yenilmedi. Böyle olunca 20
hafta sonunda en yakın takipçileri
Atletico Madrid’e 11, Valencia’ya 14,
bir maçı eksik olan Real Madrid’e
ise 19 puan fark attılar. 
20 maçta atılan 57 gole en fazla
yaklaşan takım 41 gollü Valencia
oldu. Kalesinde sadece 9 gol gören
Barça, bu istatistikte zirveyi Atle-
tico Madrid’le paylaştı. Tiki-taka ve
varyasyonlarını oynadıkları son

dönemlere göre savunmayı daha
fazla düşündüklerinden maç ba-
şına şut ortalamasında Real Mad-
rid’in 4 şut gerisinde kaldılar 
(19.6 – 15.6) fakat ilerideki ikili 
Lionel Messi ile Luis Suarez olunca
bu ortalama onlara fazlasıyla yetti. 
İspanya’da bu sezon herkesin
hemfikir olduğu noktalardan biri
şu; evet, Real Madrid ligde ekstra
kötü ama öyle olmasalardı bile
Barcelona için zirvedeki tablo pek
de fazla değişmeyecekti.
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Emekli sandığının
son büyük transferi 

Brezilya futbolunun son dönemlerdeki en önemli yıldızlarından Kaka da 
emeklilik kararı aldı. Yıldız oyuncu, Ronaldo ve Messi’den önce 

dünyanın en iyi futbolcusu seçilmeyi başarmış son isimdi.
Onur Erdem

Kaka

utbol dünyasında hüzünlü veda-
lar peş peşe geliyor. Kariyerinin
son demlerini ABD’de geçiren
yıldızlardan Andrea Pirlo’dan
sonra Kaka da kariyerini nokta-
ladığını açıkladı. Son 20 yılın en
önemli oyuncuları arasında yer
alan Brezilyalı, Cristiano Ronaldo
ile Lionel Messi’nin kurduğu 
hükümranlıktan evvel Altın Top
ödülünü kazanan son isim olma
özelliğine de sahip. Şampiyonlar
Ligi şampiyonluklarından Dünya
Kupası zaferine kadar bir futbol-
cunun tadabileceği en büyük 
başarıları tatmış olan Kaka’nın
parlak kariyerinin son yıllarıysa
sakatlıkların gölgesinde kaldı-
ğından pek verimli geçemedi.
Haliyle yıldız oyuncunun vedası
da belki de normalde olması 
gerekenden daha sönük oldu.
22 Nisan 1982 tarihinde Bre-
zilya’nın Gama şehrinde dünyaya
gelen Ricardo Izecson dos Santos
Leite, futbolcu olmaya çabalayan

çoğu Brezilyalı çocuğun aksine
yoksulluk içinde kıvranan fave-
lalarda bir yaşam sürmeyecekti.
Babası inşaat mühendisi, annesi
de de ilkokul öğretmeni olan 
Ricardo, 200 milyonluk ülkede
pek de büyük bir kesim işgal
edemeyen orta sınıfa mensup
olma şansına sahipti. Bu nok-
tada Brezilya’da futbolcu olmaya
çalışan gençlerin genel duru-
munu biraz ayrıntılı bir biçimde
hatırlamakta da fayda var.
Brezilya, büyük bir ekonomiye
sahip olmasına karşın nüfusun
çokluğu ve gelir dağılımındaki
adaletsizlik nedeniyle nüfusu-
nun büyük kısmı yoksulluk
içinde olan bir ülke. Bu yoksul
kesimden gelen gençler için de
futbol çoğu zaman sefaletten
kurtulma adına çok kestirme bir
yol olarak görülüyor. Ne var ki
sayıları 10 milyonlarla ifade 
edilen genç nüfus içerisinde de
sadece birkaç bin kişi futbol 

sayesinde bulunduğu fakirlikten
kurtulabilecek kadar şanslı 
oluyor.
Brezilya’ya has gecekondu yer-
leşimi olan favelalarda kümele-
nen bu nüfus içerisinde futbol
sayesinde sınıf atlayamayan
büyük kesim ise ömrünün geri
kalanını asgari ücrete talim edip
aynı standartlarda yaşamaya
mahkûm bir şekilde geçirmekte.
Tabiî bu döngüyü kırmak isteye-
rek başka yollar aramaya çalışan
gençler arasında da azımsanma-
yacak bir bölüm uyuşturucu
kartelleri adına çalışma yoluna
saparak aslında çok daha beter
bir hayata adım atmakta.

Doğuştan gelen şans

Kaka, böyle bir yaşantının 
içerisine doğmamış olduğu için
aslında doğuştan şanslı sayılırdı.
Tabiî bir diğer açıdan bakıldı-
ğında da çoktan belli bir refah

F
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düzeyine erişmiş bir aileye mensup
bir çocuğun futbolcu olma ihtimali
de alt gelir grubundaki ailelerin 
çocuklarınınkine kıyasla çok daha
azdı. Zira bu aileler, çoktan kendile-
rini kurtarmış oldukları için çocuk-
larını da futbola yönlendirmekten
ziyade kaliteli eğitim kurumlarına
gönderiyor ve onların ileride kendi-
leri gibi seçkin mesleklere sahip 
olmaları doğrultusunda çaba 
gösteriyorlardı.
Kaka’nın şanslı olduğu bir diğer
noktaysa, ailesinin böyle fikri sabit
bir aile olmamasıydı. Çocuklarına
iyi bir eğitim imkânı sağlamak için
ellerinden geleni yapmışlardı ama
bir diğer yandan da onda çok ufak
yaşlarda kendini belli eden futbol
yeteneğine karşı da kayıtsız kalma-
mışlar ve onun okul ile futbolu 
bir arada yürütebilmesine olanak
tanımaya da çalışmışlardı.
Kaka yedi yaşına geldiğinde, baba-
sının işleri nedeniyle ailesi Gama
şehrinden Sao Paulo’ya taşınıyordu.
Kaka’nın burada gitmeye başladığı
ilkokulda da bir süre sonra onun,
okul saatleriyle uyumlu bir biçimde
futbol eğitimi almasının faydalı ola-
cağına kanaat getirilecekti. Bunun
üzerine Alphaville adındaki bir yerel
kulübün yedi yaş altyapı grubunda
Kaka’nın futbol macerası resmen
başlıyordu.

Küçük bir ayrıntı daha… Ricar-
do’nun adının Kaka’ya evrilmesi de
yaklaşık olarak bu zamanlara 
tekabül ediyor. Kendisinden üç yaş
küçük olan kardeşi Rodrigo’nun ko-
nuşmaya yeni başladığı zamanlarda
bir türlü Ricardo diyememesi ve
onun yerine Ka-ka diye sesler çı-
karması, Ricardo’nun futbol oyna-
maya başladığında lâkap olarak bu
sözü kullanmasına vesile olacaktı.
Alphaville kulübüyle katıldığı yerel
bir turnuvada göstermiş olduğu
performans ise Kaka adına daha
küçük yaşta büyük bir dönüm nok-
tasını teşkil edecekti. Söz konusu
turnuvayı, Sao Paulo kulübünün
yetenek avcıları da izlemekteydi ve
turnuva sonrasında sekiz yaşındaki
oyuncuya, kendi altyapılarına katıl-
ması teklifinde bulunacaklardı. 
Teklifin, ülkenin en büyük futbol
kulüplerinden birinden gelmesi, 
haliyle reddedilmesini de imkânsız
kılmış ve Kaka kısa bir süre sonra,
kendisini profesyonelliğe de hazır-
layacak olan kulübün kapısından
içeri ilk adımını atmıştı.
Sao Paulo’nun Kaka ile yapacağı ilk
kontrat, 1997 yılına denk gelecekti.
15 yaşındaki oyuncu top tekniği 
ve dripling becerisiyle günbegün
yaşıtları arasından sivrilmekteydi.
Birkaç sene içerisinde de kendisinin
Sao Paulo A takımının önemli

oyuncularından biri olması beklen-
mekteydi. Sao Paulo’nun genç takı-
mının kazandığı Brezilya Gençler
Kupası’nda zafere giden yolda 
başrol oynaması da bu beklentileri
iyice artırmaktaydı.

Felaketin eşiğinden dönüş

Gelgelelim Kaka’nın futbol hayatı
daha tam başlamadan bitme 
noktasına da gelecekti. 2000 yılının
Eylül ayında havuza girdiği bir 
esnada düşüp havuzun kenarına
belini çarpması ve bu kaza netice-
sinde de belindeki omurlardan bir-
kaçında çatlak oluşması, hayatında
o ana kadar yaşadığı belki de en
dehşet verici gelişmeydi. Zira bıra-
kın futbol oynamayı, kaza sonrası
ilk başlarda bir daha yürüyüp yürü-
yemeyeceği dahi belirsizdi. İyileşme
süreci boyunca sürekli Tanrıya dua
eden ve beklenenden çok daha kısa
süre içerisinde iyileşip yeniden 
futbol oynayacak sağlamlığa 
gelince de bunun Tanrının bir lütfu
olduğuna inanan Kaka’nın bu 
gelişme sonrasında yaşama bakışı
da çok daha farklı hale gelecekti.
Attığı gollerden sonra gökyüzünü
işaret edip Tanrıya şükretmeye ve
futboldan kazandığı paranın yüzde
10’unu kiliseye bağışlamaya da 
o dönemde karar verecekti.
Büyük kaza sonrasında Kaka yeşil
sahalara birkaç ay içinde döndüğü
gibi, 1 Şubat 2001 tarihinde de Sao
Paulo A takımıyla ilk maçına çıka-
caktı. Beş hafta sonraki Rio-Sao

Paulo Turnuvası finali ikinci
maçındaysa Sao Paulo, Bo-
tafogo’ya karşı 1-0 geridey-
ken Kaka oyuna girdi ve iki
gol birden atarak takımına
maçı kazandıran isim oldu.
Gerçi Sao Paulo ilk maçı 4-1
kazandığı için her halü-
kârda kupaya uzanacaktı
fakat çok ciddi bir sakatlığı
geride bırakarak takıma
yeni katılmış 18 yaşındaki
bir oyuncunun önemli bir
maçı kazandıracak perfor-
mansı ortaya koymuş 
olması da ne olursa olsun
takdire şayandı.
Sao Paulo ile ilk sezonunda
tüm turnuvalarda 55 maça
çıkıp 17 kez de rakip fileleri
havalandıran Kaka, bu sa-
yede Brezilya U20 Millî Ta-
kımı’nda da kendisine yer
bulacaktı. Brezilya, kom-
şusu Arjantin’de düzenle-
nen 2001 Dünya Gençler
Şampiyonası’na Kaka’lı
kadrosuyla katılırken ilk
turda Almanya, Irak ve 
Kanada ile oynadığı üç maçı
da kazanarak grubunu lider
tamamlıyor, ikinci turda da
Avustralya’yı 4-0’la geçiyor
ve Kaka da gollerden 
birisine imzasını atıyordu.
Ancak çeyrek finalde
Gana’ya uzatmalarda altın
golle 2-1 kaybeden Brezilya,
turnuvada daha fazla iler-
leme şansını kaçıracaktı.

Tüm dünyanın 
dikkatini çekiyor

Ertesi yıl Kaka bu kez Sao
Paulo forması altında 48
maça çıkıp 23 gol kaydedi-
yordu. Gitgide artan perfor-
mansı sayesinde de artık
kendisine Brezilya A Millî
Takımı’nın kapıları da açıla-
caktı. 31 Ocak 2002’de Bo-
livya ile oynanan hazırlık
maçında ilk kez A millî for-

mayı sırtına geçiren genç
yıldız, 2002 Dünya Kupa-
sı’nda da Brezilya kadro-
sunda kendisine yer
bulacaktı.  Ancak turnu-
vada sadece ilk turdaki
Kosta Rika maçının son 25
dakikasında sahada yer
alabilen Kaka, ilerleyen 
turlardaysa karşılaşmaları
yedek kulübesinden takip
etmekle yetinecekti. Yine
de Brezilya’nın turnuvada
oynadığı bütün maçları 
kazanarak şampiyonluğa
ulaşması sayesinde 20 ya-

şında futbolun en büyük
kupasından evine altın 
madalya ile dönmüş olmak,
Kaka’nın kariyeri açısından
büyük bir ivmeydi.
Brezilya’nın kazandığı
dünya şampiyonluğu, buna
katkısı minimal olsa da
kadroda yer aldığı için
Kaka’nın değerini de 
otomatikman arttırmıştı.
Artık kendisini Avrupa’nın
en önde gelen futbol kulüp-
leri takip etmekteydi. So-
nuçta 2002 yazında Milan,
genç yıldızı renklerine 
bağlayan taraf oldu. Üstelik
Milan o dönemde, bugünkü
gibi çöküntü içerisinde 
değildi. Son Şampiyonlar
Ligi şampiyonuydu. Hatta
evvelki 15 senede dört kez
Avrupa şampiyonluğuna
ulaşmışlardı ve bu süre 
zarfında da 1 numaralı
kulüp konumundalardı. 
Milano ekibinin Brezilyalı
yıldız için kasasından çıkan
paraysa sekiz buçuk milyon
euro olmuştu ki gelecekte
ulaşabileceği seviye düşü-
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nüldüğünde Kaka’nın hayli ucuza
mal olduğu söylenebilirdi. Zaten o
zamanki Milan patronu Silvio 
Berlusconi de transfer ücretinden
“çerez parası” diye bahsetmişti.
Milan’ın tarihinin en iyi dönemle-
rinden birini geçiriyor olması, 
aslında bir bakıma 21 yaşındaki 
Kaka’nın takıma girme ihtimalini de
güçleştiren bir durumdu. Zira 
kırmızı-siyahlıların kadrosu baştan
aşağı yıldızlarla doluydu. Hücum
hattında Shevchenko, Inzaghi ve
Tomasson gibi golcüleri olan Milan,
ofansif orta saha mevkiindeyse 
o yıllarda bu pozisyondaki en iyi
oyunculardan biri olarak görülen
Rui Costa’yı kullanmaktaydı.

İtalya’da fırtına gibi 
başlangıç

Buna rağmen, Kaka, Milan Teknik
Direktörü Carlo Ancelotti’nin 
gözüne çok kısa sürede girmeyi 
başaracak ve forma yarışında Rui
Costa’yı geride bırakarak takımın 10
numara pozisyonu için öncelikli ter-

cih haline gelecekti. O sezon kır-
mızı-siyahlı formayla Serie A’da 30
maça çıkan genç yıldız, 10 kez de gol
sevinci yaşayacak ve Milan’ın beş
yıl aradan sonra ligde şampiyonluğa
ulaşmasında da en büyük paya
sahip isimlerden biri olacaktı. 
Kaka aynı zamanda Serie A’da 
yılın en iyi oyuncusu da seçilecekti.
Şampiyonlar Ligi’ndeyse unvanını
korumak adına yola çıkan Milan,
sezonun büyük bölümünü iyi gö-
türdüyse de sonunu açıkçası felâket
bir biçimde getirdi. İlk turda Celta
Vigo, Club Brugge ve Ajax’ı geride
bırakarak grubunu lider tamamla-
yan Milan, ikinci turdaysa Sparta
Prag ile eşleşmiş ve rakibini fazla
zorlanmadan, 0-0 ve 4-1’lik skor-
larla kupanın dışına itivermişti.
Çeyrek finaldeyse Milan’ın rakibi,
İspanyol temsilcisi Deportivo’ydu.
San Siro’daki ilk karşılaşmada 
ev sahibi ekip hayli üstün bir oyun
ortaya koyarken 1-0 geriye düşme-
sine rağmen rakibini 4-1 mağlup
etmesini biliyordu. İki gol atan Kaka
da maçın yıldızıydı.

Ne var ki ne olduysa La Coruna’daki
rövanş karşılaşmasında oldu. Tabiri
caizse sahada afyon yutmuş gibi
duran bir Milan vardı ve Deportivo,
henüz ilk yarıda kendisine tur için
yetecek olan 3-0’lık skoru tabelaya
yazdırmıştı. İkinci yarıda bir gol
daha bulan İspanyol temsilcisi, böy-
lece sahadan 4-0’lık şok bir sonuçla
ayrılacak ve Milan’ın üst üste ikinci
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 
rüyası da büyük bir kâbusa 
dönüşerek son bulacaktı.
2004-2005 sezonundaysa Milan,
Serie A’da Juventus’un gerisinde
ikinci sırada kalıyordu. Şampiyonlar
Ligi’ndeyse belki de kulüp tarihinin
en travmatik finalini yaşayacak-
lardı. İlk turda Barcelona, Shakhtar
ve Celtic’in bulunduğu grubu lider
tamamlamayı başaran kırmızı-si-
yahlılar, sonrasında da Manchester
United, Inter ve PSV Eindhoven’ı
kupanın dışına iterek adlarını finale
yazdırmayı başarmışlardı.

İstanbul’daki büyük şok

İstanbul’da oynanan finaldeyse 
Milan’ın rakibi Liverpool’du. Maçın
henüz ilk dakikası içerisinde 
kaptanı Maldini ile 1-0 öne geçen
kırmızı-siyahlılar, devrenin sonla-
rına doğruysa neredeyse maçı 
bitirme noktasına geliyorlardı.

39’uncu dakikada Kaka’nın sürük-
lediği atakta genç yıldız topu
Shevchenko’ya aktarıyor ve 
Ukraynalı oyuncu da daha müsait
durumdaki Crespo’yu görüyordu.
Crespo’nun fileleri bulmasıyla da
fark ikiye çıkmıştı. Beş dakika
sonra Kaka bir kez daha sahneye
çıkarken bu kez Crespo’ya doğru-
dan asisti yapıyor ve Arjantinli
golcü de kendisinin ikinci, takımı-
nın üçüncü golünü Liverpool 
filelerine bırakıyordu.
İlk yarı sona erdiğinde maçı gerek
statta, gerekse televizyonları 
başında izlemekte olan çoğu kişiye
göre kupayı kazanan taraf belli ol-
muştu bile. Ancak futbolun ne denli
sürprizlerle dolu bir oyun olduğu-
nun bir kez daha anlaşılması için
ikinci yarının ilk 15 dakikası yeterli
olacaktı. 54’üncü dakikada Gerrard,
56’da Smicer ve son olarak da
60’ıncı dakikada Xabi Alonso’nun
attığı gollerle skor bir anda 3-3’e
gelmişti. Sonrasında tansiyon bir
nebze de olsa düşerken taraflar bir
daha dengeyi bozamıyor ve karşı-
laşma önce uzatmalara, ardından
da penaltı atışlarına gidiyordu.

11 metreden yapılacak atışlar, 2005
yılında Avrupa’nın en büyüğü ola-
cak tarafı belirleyecekti. Kaka her
ne kadar üzerine düşeni yapıp atışı
gole çevirdiyse de takım arkadaş-
ları üç kez hedefi şaşırınca mucize
gerçekleşiyor ve ilk devreyi üç
farkla yenik kapayan Liverpool, 
kupaya uzanan taraf oluyordu.
Milan açısındansa yaşanan bu
şokun etkilerinden kurtulmak 
hayli zor olacaktı.
Ertesi sezon Milan ligde bir kez
daha Juventus’un gerisinde ikinci
sırada kalacaktı. Ligde çıktığı 35
maçta 14 gol atan Kaka ise İtalya
kariyerinde o ana kadarki en golcü
sezonunu geride bırakmış oluyordu.
Lâkin sezon sonunda patlayan 
Calciopoli skandalı sonrasında 
Juventus küme düşürülürken 
Milan’ın da 30 puanı siliniyor ve 
kırmızı-siyahlılar puan cetvelinde
Inter ve Roma’nın ardından üçüncü
sırayı alıyordu.
Şampiyonlar Ligi’ndeyse ilk turda
PSV, Schalke ve Fenerbahçe ile 
birlikte yer aldığı grubu lider bitiren
Milan, devamında Bayern Münih ve
Lyon’u saf dışı bırakarak yarı finale

geldiyse de bu turda, daha sonra-
sında kupayı da kazanacak olan
Barcelona’ya, 1-0 ve 0-0’lık skor-
larla boyun eğmekten kurtulama-
yacaktı.
Kaka adına söz konusu sezonun en
büyük sınavıysa, o yaz Almanya’da
düzenlenecek olan 2006 Dünya 
Kupası’ydı. Artık dört sene öncesin-
deki gibi kadroda yedeğin yedeği
konumunda değildi, bilakis Bre-
zilya’nın Ronaldo ve Ronaldinho ile
birlikte en yıldız oyuncusu konu-
muna evrilmişti. Bir yıl önce yine
Almanya’nın ev sahipliğini yaptığı
mini Dünya Kupası niteliğindeki
Konfederasyonlar Kupası’nda 
Brezilya, yarı finalde Almanya’yı 
3-2, finalde de Arjantin’i 4-1 yene-
rek gövde gösterisi yaparken, 
Arjantin’le oynanan final maçında
Kaka da bir gole imzasını atmıştı.
Futbolseverler ondan Dünya 
Kupası’nda da benzer güzellikte 
bir performans beklemekteydi.
Nitekim turnuvanın açılış maçında
Brezilya, Hırvatistan’ı tek golle 
geçerken o gol de ceza sahası dışın-
dan yaptığı şık plaseyle Kaka’dan
gelmişti. Brezilya, ardından Avus-
tralya ve Japonya engellerini de net
skorlarla aşarak zorlanmadan gru-
bunu lider bitirirken, ikinci turda da
Gana’yı 3-0’lık skorla geçerek 
çeyrek finale yükselmişti ve 
turnuvanın da başlıca favorisi 
konumundaydı. Ancak bu turda, 
Zidane’ın yıllanmış şarap misali
müthiş bir performans ortaya koy-
duğu maçta Fransa’ya 1-0’lık skorla
teslim olan Sambacılar erken bir
veda ve hayal kırıklığı ile ülkelerine
dönmek zorunda kalacaklardı.

Her alanda zirvede

2006-2007 sezonuysa, Kaka’nın
kariyerindeki en parlak sezon ola-
rak kayıtlara geçecekti. Milan ligde
beklediğini bulamayıp dördüncü 
sırada kalmıştı belki ama Şampi-
yonlar Ligi’nde de açıkçası bam-
başka bir çehreye bürünmüştü. 
İlk turda Lille, AEK ve Anderlecht ile
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birlikte yer aldıkları grubu lider ta-
mamlayan kırmızı-siyahlılar, ikinci
turda Celtic’i 0-0 ve 1-0’lık skorlarla
geçerlerken turu getiren o tek golde
Brezilyalı yıldızlarının imzası vardı.
Çeyrek finalde Bayern Münih engeli
de 2-2 ve 2-0’la aşılırken Kaka bir
kez rakip fileleri sarsmıştı.
Ancak yıldız oyuncu asıl gösterisini,
yarı finaldeki Manchester United
eşleşmesine saklamıştı. Old Traf-
ford’da oynanan ilk karşılaşmada
Milan 3-2 kaybederken iki gol de
ondan gelmişti. Üstelik attığı ikinci
gol, uzun yıllar hafızalardan silin-
meyecek cinstendi. Sol kanatta
topla buluştuğu esnada topu kafa-
sıyla önüne düşürüp peşindeki
Fletcher’ı ekarte eden Kaka, ardın-
dan topu sol ayağıyla Heinze’nin
üzerinden aşırtıyor, sonrasında da
yerden seken topa kafasıyla bir kez
daha dokunarak meşin yuvarlağı
son iki savunmacı Heinze ve Ev-
ra’nın arasından geçiriyordu. Heinze
ile Evra bu esnada çarpışıp yere dü-
şünce de Kaka, bir anda ceza sahası
içinde kaleci van der Sar’la karşı
karşıya kalmış ve ardından da 
yerden düzgün bir plaseyle fileleri
havalandırmıştı. İki hafta sonra 
Milan’ın San Siro’da 3-0 kazandığı
rövanşta da Kaka skor perdesini
açmış ve bir bakıma Milan’ın finale
yükselmesinde de aslan payına
sahip olmuştu.
Finaldeyse Milan’ın karşısında, 
iki yıl önceki o travmatik finalde 
olduğu gibi yine Liverpool vardı.
Ancak kırmızı-siyahlılar bu kez rö-
vanşı almaya kararlıydı. Atina’daki
mücadelede ilk yarının sonlarında
Inzaghi ile öne geçen Milan, 82’nci
dakikada Kaka’nın asistinde Inzag-
hi’nin bir kez daha hedefi bulma-
sıyla farkı ikiye çıkartıyor, son
dakikada Kuyt’ın golüne engel 
olamasa da 90 dakikayı 2-1’lik 
üstünlükle tamamlayarak kupaya
uzanmayı başarıyordu. Kaka, Dev-
ler Ligi’nde 14 maçta attığı 10 golle
gol krallığını da elde etmişti. Sezo-
nun sonunda da kendisi UEFA tara-
fından Şampiyonlar Ligi’nde yılın

oyuncusu, France Football Dergisi
tarafından Avrupa’da yılın oyun-
cusu, FIFA tarafından da dünyada
yılın oyuncusu seçilecekti.
Bundan sonraki iki sezonda Ka-
ka’nın bireysel olarak performansı
yine üst düzeydeydi. Ancak Milan’ın
takım performansı açısından aynı
şeyi söylemek pek mümkün de-
ğildi. Milano ekibi ligde önce beşinci,
sonra da üçüncü olurken, Avru-
pa’da da evvela Şampiyonlar Ligi
ikinci turunda Arsenal’e, ertesi yıl
da UEFA Kupası ikinci turunda 
Werder Bremen’e eleniyordu. Kaka,
bu iki sezonda takımı adına 35 gole
daha imzasını atmıştı belki ama 
Milan’da başlamakta olan gerileme
ve Real Madrid’in kendisini ısrarla
istemesi neticesinde 2009 yazında
İtalya’dan ayrılıp İspanya’nın yolunu
tutmaya karar verecekti.

Madrid günleri tatsız geçti

Real Madrid, Kaka için Milan’a yak-
laşık 67 milyon euro öderken bu
meblağ, o esnada Brezilyalı yıldızı
Zidane’dan sonra tüm zamanların
en pahalı ikinci oyuncusu da yap-
mıştı (her ne kadar birkaç gün
sonra Cristiano Ronaldo’nun rekoru

kırması sonucu listede üçüncü sı-
raya gerilediyse de). Ne var ki Real
Madrid, yapmış olduğu bu astrono-
mik transferlere karşın ilk başta
beklediği çıkışı yapamıyor ve 
2009-2010 sezonunu Barcelona’nın
gerisinde ligde ikinci sırada kapatı-
yordu. Madrid ekibi Devler Ligi’nde
de ikinci turda Lyon engeline 
takılmıştı.
2010 yazında Güney Afrika’da 
düzenlenen Dünya Kupası’ndaysa
Brezilya, dört yıl önceki senaryonun
adeta bir benzerini yaşayacaktı. 
Bir yıl evvel yine Konfederasyonlar
Kupası’nı kazanmışlar ve turnu-
vaya da başlıca favorilerden biri ola-
rak gelmişlerdi. İlk turda Portekiz,
Fildişi Sahili ve Kuzey Kore’yi geride
bırakarak grup lideri oluyorlar,
ikinci turda Şili’yi 3-0’la geçiyor-
lardı. Ancak çeyrek finalde Hollanda
önünde 1-0 öne geçmelerine karşın
rakiplerine 2-1 mağlup oluyorlar 
ve üst üste ikinci kez son dörde 
kalamadan Dünya Kupası’na veda
ediyorlardı. Kaka ise turnuvada 
üç asist yaparken gol kaydedeme-
mişti. Daha da kötüsü, Fildişi Sahili
ile oynadıkları maçta, tartışmalı bir
ikinci sarı kart neticesinde kariye-
rindeki nadir kırmızı kartlardan bi-

rini de görmüştü.
2010-11 sezonu da Real Madrid
adına çok parlak geçmeyecekti.
Ligde ezeli rakip Barcelona’nın 
üst üste üçüncü şampiyonluğuna
tanıklık ederek ikinci sırada kal-
mışlardı. Şampiyonlar Ligi’nde de
yarı finalde yine Barcelona tarafın-
dan saf dışı bırakılmışlardı. Kaka ise
sezon başında sol dizinden geçirdiği
operasyon neticesinde sezonun
önemli bir bölümünü kaçırmış ve
takımıyla sadece 20 maça çıkabil-
mişti. Real Madrid adına tek teselli,
Kral Kupası’nı finalde Barcelona’yı
yenerek kazanmalarıydı.

Yeniden Milan ve 
Orlando’da son nokta

2011-12 sezonundaysa Beyaz Şim-
şekler nihayet şeytanın bacağını
kıracaklardı. Ligi Barcelona’nın
dokuz puan önünde tamamlayarak
dört yıl aradan sonra zirveye çıkı-
yorlardı. Lâkin Şampiyonlar Ligi’nde
yarı finalde Bayern Münih engeline
penaltılarla takılmışlardı ve kaçan
penaltılardan biri de Kaka’ya aitti.
Bir sonraki sezonsa Kaka birkaç
kere daha tekrarlayan sakatlıklar
yaşayıp Real Madrid on birindeki
yerini kaybediyor ve sezon 
bitiminde de Madrid’den ayrılmak
istediğini açıklıyordu.
Kaka için Madrid sonrasında ilk
akla gelen adres, önceki kulübü 
Milan’dı ve beklenen geri dönüş de
gerçekleşiyordu. Yıldız oyuncu her
ne kadar fiziksel olarak toparlanma
emareleri içinde olsa da Milan artık
eski Milan değildi. Kırmızı-siyahlılar
Serie A’yı sekizinci sırada bitirirler-
ken Şampiyonlar Ligi’nde de ikinci
turda Atletico Madrid tarafından
kupanın dışına itiliyorlardı. Sezon
sonunda Kaka, Milan’ın gelecek yıl
Avrupa kupalarına katılamayacak
olması, ayrıca kendisinin 2014
Dünya Kupası’nda Brezilya kadro-
suna çağrılmamasının da etkisiyle
artık kariyerinde vites küçültme
vaktinin geldiğini kanaat getiriyor
ve MLS takımlarından Orlando City

ile anlaşmaya varıyordu.
ABD’de sezon başlamadan önce
formunu korumak için bir müddet
ülkesine dönen ve kiralık olarak ilk
kulübü Sao Paulo’da bir kez daha
forma giyen Kaka, 2015 başından
itibarense Orlando ile son futbol
macerasına atılmış oluyordu.
MLS’te oynadığı üç sezonda üç kez
All-Star seçilse de takımıyla şampi-
yonluk sevinci yaşayamayan Kaka,

Orlando City formasıyla kariyerinin
son resmi maçına 15 Ekim tarihinde
Columbus Crew karşısında çıkı-
yordu. Sezonun sona ermesiyle 
birlikte takımıyla sözleşmesini 
yenilemeyeceğini zira futbolu 
bırakma kararı aldığını açıklayan
yıldız oyuncu, Brezilya’nın son
dünya şampiyonu kadrosundan
futbolu bırakan son isim olarak da
kayıtlara geçiyordu.
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Fortuna Düsseldorf’lu oyuncu
U19 Millî Takımımızın forması
altında futbolumuzun 
gelecekteki umutlarından biri
olarak görülüyor. Forvet
arkasında oynayan genç yıldız
adayı bugün geldiği noktaya
ulaşmasını “Bir gün çok iyi bir
futbolcu olacağım dedim ve bu
kararımdan hiçbir zaman
vazgeçmedim. Sabırlı oldum.
Çok çalıştım. Temel fark aslında
çok çalışmak ve istemekti. 
Futbolcu olamayan
arkadaşlarım konsantre 
olamadılar. Bir insan hangi işi
yapıyorsa kendisini o işe
adamalı” sözleriyle anlatıyor. 

Muhayer Oktay

28 Nisan 1999 Hagen Almanya doğum-
lusun. Bize aileni ve çocukluk döne-
mini anlatır mısın?
Ailem Almanya’ya Muş’tan göç etmiş.
İlk önce babamla annem gitmiş Al-
manya’ya… Türkiye’de evlenmişler ve
sonra Almanya’ya gitmişler. Ben Al-
manya doğumluyum. Ben doğmadan
4-5 yıl önce Almanya’ya yerleşmişler.
Dayım o zaman da Almanya’da yaşı-
yormuş. Babam şu an emekli. Ama ilk
gittiği zaman inşaat sektörüne giri-
yor. Dayım da inşaatla uğraşıyormuş.
Üç erkek, bir kız olmak üzere dört
kardeşiz. Ailenin en küçük çocuğu
benim. Abilerim Türkiye’de doğmuş.
Ablam ve bense Almanya’da… Abile-
rimin birisi mühendis, diğeri çalışıyor.
Ablam da üniversiteye gidiyor.  
Ailende senden başka futbolla 
ilgilenen var mı? 
Abilerim futbolla çok ilgilendi zama-
nında. Profesyonel olmadılar ama
amatör kulüplerde oynadılar. Benim
de futbola olan ilgim onlar sayesinde
başladı. Beraber de oynadık. Onlarla
birlikte futbol oynaya oynaya sev-
meye başladım. Bizim orada Hohen-

Kendimi futbola

adadım

Rasim Artagan
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karşılığını da fazlasıyla aldı. 
Öğrenim hayatıyla spor hayatı
arasında nasıl bir bağlantı var?
Bu yatırımlara şahit bir oyuncu
olarak bize anlatır mısın?  
Okula çok değer veriyorlar. 
Her oyuncu mutlaka okusun 
istiyorlar. Hem okuldaki hem de
sahadaki performansınız çok iyi
olmalı. Okulda geri kalan oyuncu
olursa mutlaka destek veriyorlar.
Okul ve futbolun aynı seviyede 
olması çok önemli. İdmanlar, 
öğrenime göre ayarlanıyor ve 
genelde akşam 18.00’de oluyor.
Sabah 07.00’de okula gidiyoruz.
Öğlen çıkıyoruz. 1-2 saat dinlen-
memiz var. Sonra idmana gidiyo-
ruz. Böyle bir sistem var
Almanya’da… 
Seninle birlikte futbola başlayan
birçok arkadaşın futbolcu olmayı
başaramadı. Sen onlara göre 
neleri farklı yaptın da bugünkü
seviyeye gelebildin? 
İlk önce kendime çok inandım.
“Ben bunu mutlaka yapacağım.
Bir gün çok iyi bir futbolcu olaca-
ğım” dedim ve bu kararımdan
hiçbir zaman vazgeçmedim.
Zaman zaman sabretmem 
gerekti. Sabırlı oldum. Hep 
üstünde durdum futbolun. Çok
çalıştım. Temel fark aslında çok
çalışmak ve istemekti. Futbolcu
olamayan arkadaşlarım kon-
santre olamadılar. Bana göre bir
insan hangi işi yapıyorsa yüzde
100 olarak kendisini o işe adamalı.
Futbolcu olamayan arkadaşlarım
ne yazık ki başka şeylerle ilgilen-
diler. Bense hep futbola yoğun-
laştım ve başka hiçbir şeye
bakmadım. Boş vakitlerimi bile
buna göre değerlendirdim. 

Millî Takım sürecin yeni başladı.
U18’de takıma çağrıldın. En son
da UEFA Avrupa Şampiyonası
Grup Elemelerindeki 3 maçta 
U19 Millî Takımımızın formasını
giydin. Seni kim keşfetti ve 
Türkiye’ye kazandırdı? 
Almanya’dan bana millî takım 
konusunda hiçbir teklif gelmedi.
Türkiye beni hep izledi. U17’den
beri Nedim Yiğit Hoca beni 
izliyordu. Bu sayede çağrıldım.
Hazırlık maçlarına çıktım. Beni
beğendiler ve şimdi buradayım.
İlk çağrıldığımda çok sevindim.
Ailem çok duygulandı. Bir Türk
çocuğu olarak Millî Takım’a yük-
selmek hepimiz için rüya gibiydi.
Çok gurur duyduk. Babam çocuk-
ken futbol oynamış ama hiç 
profesyonel olmamış. Bizim üstü-
müzde çok durdu. Aslında genel-
likle okula gitmemizi de çok
istiyordu. Abim de aslında iyi fut-
bolcuydu. Ama okulun üzerinde
çok durdu ve bugün mühendis
oldu. Futbol oynarken bir sakatlık

geçirdi. Ondan sonra da futbolu
bırakmak zorunda kaldı. Bu se-
beple de Millî Takım’a seçildiğim
gün evimizde çok mutlu, gururlu
bir duygu yoğunluğu yaşandı.  
Genç Millî Takımlarda oynadın 
ve sistemi gördün. Almanya’da
doğup büyüyen bir oyuncu olarak
iki ülke arasındaki altyapı eğitim
farklılıklarını bize anlatır mısın?
Almanya’da nasıl bir sistem var? 
Aslında çok bir fark yok. Futbol
her yerde futbol. Almanya’da 
sadece taktik üzerine biraz daha
fazla düşüyorlar. Birlik, beraberlik
aslında iki ülkede de aynı. 
Ama Türkiye’de en önemli fark,
duygusal açıdan. Türk oyuncusu
daha kalpten oynuyor. Buraya
geldiğimiz an içimizdeki duygu
yoğunluğu artıyor. Bir büyüye 
kapılıyoruz. Türk Bayrağı ve 
ay-yıldızlı forma bizleri derinden
etkiliyor. Tüylerimiz diken diken
oluyor. Bu sebeple de kalpten 
oynuyoruz. 
Türk Millî Takımlarında forma

limburg diye bir takım var. Abile-
rim orada oynadılar ama fazla
yükselemediler. 
Öğretim hayatın hakkında bize
bilgi verir misin? 
Okulum bitti şu an. Liseyi bitirdim
ve bıraktım. Bir sene dondurdum.
Üniversiteye gitmek istiyorum
ama bakalım zaman ne göstere-
cek. 

Seni ilk olarak kim fark etti ve 
bir kulüpten içeri adım atmanı
sağladı? 
Beni ilk olarak abim keşfetti. İki
abim de benimle çok ilgilendi. Sü-
rekli idmana çıkardılar, maçlarına
aldılar. Beni hep topla oynattılar.
Benim için kulüplerle konuştular.
İlgilerini üzerimden hiç eksik et-
mediler. Essen diye bir takım var.
Orada oynadım. U17 döneminde
de Bochum’da oynadım. Şimdi iki
yıllığına Fortuna Düsseldorf’a 
geldim ve futbol yaşantıma 
burada devam ediyorum. 
Bize Fortuna Düsseldorf’un 
altyapısından bahseder misin? 
Fortuna Düsseldorf’ta taktik 
çalışmaları çok iyi. Taktik 
üzerinde çok duruyorlar ve bize
birçok varyasyonu öğretiyorlar.
Almanya futbolunda disiplin
kadar taktik de çok önemli. 
Fiziksel idmanlara da çok dikkat
ediyorlar. Yüzde 100 disiplin var
zaten. Çok dakikler mesela. 
İdmanlarda çok çalışıyoruz. 
Almanya genç oyunculara çok
büyük yatırımlar yaptı ve bunun

Fortuna Düsseldorf’ta taktik çalışmaları çok iyi.
Taktik üzerinde çok duruyorlar ve bize birçok
varyasyonu öğretiyorlar. Almanya futbolunda 
disiplin kadar taktik de çok önemli. Fiziksel
idmanlara da çok dikkat ediyorlar. Yüzde 100 

disiplin var zaten. Çok dakikler mesela. İdmanlarda
çok çalışıyoruz. 

“
İki abim de benimle çok 
ilgilendi. Sürekli idmana
çıkardılar, maçlarına aldılar.
Beni hep topla oynattılar.
Benim için kulüplerle 
konuştular. Essen’de oynadım.
U17 döneminde de Bochum’da
oynadım. Şimdi iki yıllığına
Fortuna Düsseldorf’a geldim
ve futbol yaşantıma burada
devam ediyorum. 

“

Türkiye beni hep izledi. U17’den beri Nedim Yiğit Hoca
beni izliyordu. Bu sayede çağrıldım. Hazırlık maçlarına
çıktım. Beni beğendiler ve şimdi buradayım. İlk
çağrıldığımda çok sevindim. Ailem çok duygulandı. 
Bir Türk çocuğu olarak Millî Takım’a yükselmek 
hepimiz için rüya gibiydi. Çok gurur duyduk.

“
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giymene Almanlar nasıl 
yaklaşıyor? 
Millî Takım’a seçildiğim gün 
hocalarım çok sevindi. Çünkü
kendi takımlarından, kendilerinin
yetiştirdiği bir oyuncu takdir gö-
rüyor; millî takıma kadar yükseli-
yor. Bu onlar için de aslında gurur
verici bir durum. Bana çok önem
veriyorlar sağ olsunlar. 
A Millî Takım hakkında neler 
düşünüyorsun? 
En büyük hayalimiz tabiî ki A millî
forma. İnşallah bir gün bu şanlı
formaya kavuşabilirim. Bunun
için çok çalışıyorum. Genç takım-
larda oynamak benim şevkimi
daha da arttırıyor. 
Yolun daha çok başındasın. Bun-
dan sonrası için nasıl bir kariyer
planlıyorsun? Hedeflerin neler? 
Hedeflerim her zaman çok büyük.
Ne kadar yükselirsem o kadar iyi
benim için. Benim için aslında

ligin ismi önemli değil. Ben her
zaman 1. Lig seviyesinde oyna-
mak istiyorum. Bugün Süper Lig
olur, Bundesliga olur, Serie A olur
fark etmez. Tek istediğim şey 
1. Lig seviyesinde olabilmek. 
Forvet arkasında oynuyorsun.
Kendine hangi oyuncuları örnek
alıyorsun? 
Liverpool’dan Barcelona’ya 
transfer olan Brezilyalı Philippe
Coutinho’yu örnek alıyorum.
Daha öncesinde de Zinedine Zi-
dane var. İki oyuncuyu da çok be-
ğeniyorum. Coutinho’nun tekniği,
temposu ve şutları çok iyi. Bunları
yakından izliyorum ve kendim de
uygulamaya çalışıyorum. 
Kendinde eksik gördüğün yönler
neler? 
Hızım konusunda kendimden 
şikâyetçiyim diyebilirim. Hızım
eksik. Bunun üzerine ekstra 
çalışmalar yapıyorum. 

Futbol dünyası bugüne kadar si-
linip giden sayısız genç yetenek
gördü. Silinip gitmemek için nasıl
koruyorsun kendini?
Devamlı üzerinde durmak gere-
kiyor futbolun. Gözüm yüksek-
lerde değil hiçbir zaman. Bugün
buradayım ve yarın için çok çalış-
mam gerek. İki sene sonrasını
düşünmüyorum. Küçük adımlarla
yüksek yerlere çıkmayı hedefli-
yorum. Gün gün, adım adım gidi-
yorum. Bu bence çok önemli. 
Almanya’da nasıl bir hayatın
var? Boş zamanlarını nasıl 
değerlendiriyorsun? 
Boş zamanlarımda ailemin 
yanına gidiyorum. Ailemle vakit
geçirmeyi çok seviyorum. 
Düsseldorf ile Hagen arası 
1 saatlik mesafe. Boş zamanla-
rımda soluğu hep ailemin 
yanında alıyorum. 
Bu hayatta seni çok mutlu ve
mutsuz eden anılarını sorsak… 
Galler maçımı anlatabilirim. 
Türkiye formasıyla çıktığım 
Galler maçında gol atmıştım. 
Galibiyet almıştık o maçta. O maçı
hiçbir zaman unutamam. Mutsuz
olduğum bir anıyı hatırlayama-
dım şimdi. Yok diyebilirim. 

Türkiye’de en önemli
fark, duygusal 
açıdan. Türk 
oyuncusu daha
kalpten oynuyor.
Buraya geldiğimiz an
içimizdeki duygu
yoğunluğu artıyor.
Bir büyüye 
kapılıyoruz. Türk
Bayrağı ve 
ay-yıldızlı forma 
bizleri derinden 
etkiliyor. Tüylerimiz
diken diken oluyor.
Bu sebeple de
kalpten oynuyoruz.

“

Hedeflerim her zaman çok büyük. Ne kadar 
yükselirsem o kadar iyi benim için. Benim için
aslında ligin ismi önemli değil. Ben her zaman 
1. Lig seviyesinde oynamak istiyorum. Bugün Süper
Lig olur, Bundesliga olur, Serie A olur fark etmez. 
Tek istediğim şey 1. Lig seviyesinde olabilmek. 

“
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George Weah 

Hayatının en zor maçında
1990’ların efsane oyuncularından George Weah, ülkesi Liberya’nın yeni devlet başkanı oldu.

Bunu başaran ilk şöhretli futbolcu olan Weah’ın işiyse, ülkesinin durumu göz önüne
alındığında hiç de kolay olacağa benzemiyor.

Onur Erdem

utbolcular genellikle aktif 
futbolculuk yaşantılarını nokta-
ladıktan sonra da hayatlarını
futbolla iç içe sürdürür. Kimileri
teknik direktör olur, kimileri
kulüp yöneticisi veya oyuncu
menajeri olur, kimileri de med-
yada görev alıp spor yazarlığı ve
yorumculuğuna soyunur. Ancak
bazı eski futbolcularsa futboldan
uzaklaştıktan sonra, kendilerine
yeşil sahalarda oldukları 
dönemde neredeyse kimsenin
aklına gelmeyecek meşgaleler
edinir.

Örneğin günümüzde Latin
Pop’un en ünlü seslerinden biri
olan Julio Iglesias, şarkıcılığa 
soyunmadan önce bir kaleciydi.
Hatta Real Madrid’in B takımı
olan Real Madrid Castilla’da
forma giymekteydi ve o günler-
deki hayali de Beyaz Şimşeklerin
A takımının kalesini korumaktı.
Ancak geçirdiği bir trafik kazası
neticesinde yaşadığı sakatlıklar,
onun futboldan erken kopma-
sına yol açacak ve Iglesias da
sonrasında şansını müzikte de-
nemeye karar verecekti. Bugüne

dek 300 milyonun üzerinde
albüm sattığı düşünülürse söz
konusu trafik kazasının kendisi
açısından hayırlı olduğu bile
söylenebilir!
Vinnie Jones da futbolcuyken
Premier Lig’de Wimbledon for-
masıyla dikkat çekmişti. Lâkin
dikkatleri cezbeden niteliği,
topla olan mahareti değil de hır-
çın ve kolay kırmızı kart gören
yapısıydı. Bu özelliği fazlasıyla
hafızalara kazınmış olacak ki,
futbolu bırakır bırakmaz kendi-
sine film sektöründen teklifler

F

Liberya

Fildişi
Sahili

Siera
Leone

Gine
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geldi. Aktörlük yaşantısına 
Guy Ritchie’nin Lock, Stock and
Two Smoking Barrels ve Snatch
filmleriyle adım atan Jones, kısa
süre içerisinde sert ve kavgacı
karakterleri canlandırmadaki 
başarısıyla sektörün önemli 
karakter oyuncularından birine
dönüşecekti.
Efsanevi heavy metal grubu Iron
Maiden’ın kurucusu ve bas 
gitaristi olan Steve Harris de gen-
çliğinde West Ham altyapısında
futbolcu olma hayali kurarken
daha sonrasında müzik sevdası-
nın ağır basması neticesinde 
futboldan uzaklaşmıştı. Günü-
müzün en popüler aşçıların-
dan biri olan Gordon Ramsay
de Rangers altyapısındayken
yaşadığı ağır sakatlık sonra-
sında yoluna mutfakta devam
etmeye karar vermişti.

Politika sahnesindeki 
eski futbolcular

Futboldan elini eteğini çektik-
ten sonra siyasete atılan fut-
bolcular da yok değil elbette.
Mesela Brezilya’nın en büyük
efsaneleri diyebileceğimiz 
Pele ve Zico, 1990’lı yıllarda 
ülkelerinde spor bakanlığı gör-
evinde bulunmuşlardı. Zico ile
aynı dönemde oynayan ünlü golcü
Roberto Dinamite de daha sonra
politika sahnesine çıkarak Rio de
Janeiro Eyalet Meclisi’nde üç
dönem boyunca milletvekilliği
yaptı. Aslında Brezilya bu alanda
belki de başı çekiyor. Zira Samba-
cıları 1994 Dünya Kupası’nda 
zafere taşıyan Romario-Bebeto
ikilisi de futbol sonrasında siyaset
kulvarında ilerleme yoluna gitti-
ler. Hatta Bebeto, 2010’da Brezilya
Parlamentosu’na milletvekili 
olarak girmeyi dahi başardı.
Tabiî Avrupa’da da bu durumun
örnekleri yok değil. İtalyanların
unutulmaz yıldızı Gianni Rivera
zamanında milletvekilliği ve 
savunma bakanlığı müsteşarlığı

yaparken, Sovyet futbolunun
başlıca yıldızlarından Oleh Blok-
hin Ukrayna’da, bir dönem Gala-
tasaray forması da giyen Roman
Kosecki de ülkesi Polonya’da
meclise girdi. Polonya’nın 1974
Dünya Kupası’nda gol kralı 
Grzegorz Lato ile Belçika’nın 
15-20 yıl önceki önemli futbolcu-
larından Marc Wilmots da ülkele-
rinde senatörlük yaptı.
Futbol dünyasında tüm bu 
örnekler görülmüştü ama bugüne
kadar eski bir futbolcunun ülke-
sinde devlet başkanlığı koltuğuna
oturduğuna da henüz birkaç hafta

öncesine kadar şahit olunma-
mıştı. Bu alanda bir ilke imza at-
mayı başaran isimse çeyrek asır
evvel Avrupa futbolunun en önde
gelen santrforları arasında yer
alan George Weah oldu. Futbol
sonrasında ülkesi Liberya’da 
iddialı bir siyasetçi haline gelen
Weah, 26 Aralık 2017’deki baş-
kanlık seçimleri ikinci turunda
oyların yüzde 60’ından fazlasını
alarak ülkesinin yeni başkanı
oldu. Weah, mevcut başkan 
Ellen Johnson Sirleaf’ten görevi 
22 Ocak’ta devraldı.
Weah’ın siyasi kariyerine ve yeni
görevinde kendisini bekleyen
zorluklara birazdan değineceğiz
ama öncesinde isterseniz bu
büyük futbol adamının adını tüm
dünyaya duyurmasını sağlayan
futbol kariyerini de hatırlatmadan
geçmeyelim.

Sefalet içerisinde 
geçen yıllar

1 Ekim 1966’da Liberya’nın baş-
kenti Monrovia’nın gecekondu
mahallelerinden Clara Town’da
dünyaya gelen Weah, bölgedeki
hemen her çocuk gibi yoksul-
luk ve sefalet içine doğmuştu.
Babası makine tamircisiydi, an-
nesi de Monrovia limanı kena-
rında işportacılık yapıyordu.
Weah için zaten zor olan şartlar,
daha 1 yaşına gelmeden annesi
ve babasının ayrılması sonra-
sındaysa iyice güçleşecekti. 

Üç kardeşi ve dokuz kuzeniyle
birlikte babaannesi tarafından
büyütülmek zorunda kalan
Weah, ailesinin içinde 
bulunduğu zor şartlar nede-
niyle okul haricinde kalan
vakitlerinin çoğunu da çalışa-
rak geçirecekti. Yaptığı işler de
sokakta patlamış mısır sat-
mak veya çöplerden pet şişe
toplamak gibi karın bile do-
yurmayacak cinsten işlerdi.
12 Nisan 1980, Liberya tarihinde
büyük bir kırılma noktasını teş-
kil ediyordu. Aslen bir başçavuş

olan Samuel Doe, emrindeki bir
grup askerle Liberya başkanlık
konutunu basmış ve başkan 
William Tolbert Jr’ı öldürerek 
yönetime el koymuştu. Bu kanlı
girişimden 10 gün sonra da 
Tolbert Jr’ın kabinesinden 13 kişi,
Monrovia sahilinde halka açık bir
biçimde kurşuna dizilmişti. İzle-
yenler arasında Weah da vardı ve
bu olay belki de onun gelecekte
siyasete girmesi için bilinçaltında
önemli bir iz bırakacaktı.
Darbenin gerçekleştiği dönemde
zaten fakr-u zaruret içinde olan
Liberya’da, bu durumdan dolayı
vatandaşlar Doe’nun yönetimi ele
geçirmesine ciddi bir tepki ver-
memişti. Hatta Weah, ilk başlarda
iyimser bir havaya büründüklerini
zira yeni hükümetin işsizlik 
sorununa geçici çözümler ürete-
rek ülkedeki tansiyonu düşürdü-

ğünü daha sonra itiraf da etmişti.
Ne var ki Doe kısa süre içinde ne
kadar gaddar bir diktatör oldu-
ğunu gösterecek, ülkedeki her
şeyi tek elden kontrol etmeye
başlayıp emirlerine karşı gelenleri
en ağır şekilde cezalandıracak ve
Liberya da eskisinden daha sefil
bir konuma gerileyecekti.
Weah, okuldan ve işten arta kalan
zamanlarında sokak arasında
yalın ayakla futbol topu peşinde
koşmaktaydı. İmkânlar kısıtlıydı
belki ama yine de oyuna olan
yatkınlığı o şartlarda dahi belli
olmaktaydı. Bu sayede liseye
geçeceği zaman futbol bursu
kazanarak okuma şansı da elde
edecekti. Fakat okuluna, dersle-
rine karşı pek de ilgili olduğu
söylenemezdi, hal böyle olunca
da liseyi ikinci sınıfta, 15 yaşın-
dayken terk etmek zorunda 
kalacaktı.

Futbol sahalarındaki 
ilk yıllar

Okulla olan bağlarının kopması
ve futbola karşı duyduğu yoğun
ilgi, Weah için adresin neresi
olacağını yavaş yavaş belli 
etmeye başlamıştı. İlk olarak,
yaşadığı muhit Clara Town’ın 
takımı olan Young Survivors’da
futbol oynamaya başlayan
Weah, ardından da Bongrange
Company, Mighty Barrolle ve 
Invincible Eleven takımlarına
geçmişti. Kulüpler o kadar yok-
sulluk içindeydi ki birçoğunun
antrenörü dahi yoktu ve futbol-
cular kendi kendilerine bir
topun peşinden koşup güya an-
trenman yapıyorlardı. Genelde
futbol oynamaktan para da 
kazanılmıyordu. Bilakis, futbol-
cular aralarında para toplayıp
top ve forma gibi temel ekip-
manların alınmasını sağlamak-
taydı. Weah bu esnada para
kazanabilmek içinse bir telefon
şirketinde teknisyen olarak 
çalışmaya başlamıştı.

Weah, 1985-86 sezonunda Mighty
Barrolle, 1986-87 sezonunda da
Invincible Eleven ile Liberya şam-
piyonluğu yaşıyordu. Oyunculuk
kalitesi olarak çevresindeki 
herkesten fersah fersah ötede 
bir noktaya gelmişti. Ne var ki 
Liberya, Afrika’da Avrupalı yete-
nek avcılarının cirit attığı bir bölge
sayılmazdı. Yine de çevredeki 
ülkelerde, Weah’ın nasıl güçlü, 
süratli, top tekniği yüksek ve golü
koklayan bir oyuncu olduğu 

duyulmaya başlanmıştı. Böylece
ilk olarak kısa bir süre Fildişi 
Sahili’nin Africa Sports takımına
gitti, ardından da kendisine 
yatırım yapmaya asıl niyetli olan
Kamerun’un Tonnerre Yaounde
kulübüne transfer oldu. 
Tonnerre’de 1987-88 sezonunda
top koşturan genç Liberyalı, bu
esnada Kamerun Teknik Direk-
törü Fransız Claude Le Roy’u da
kendisine hayran bırakacaktı. 
Le Roy’un büyük bir hararetle

Weah’ı anlatacağı kişilerin 
arasındaysa, o dönemlerde 
Monaco’yu çalıştırmakta olan
meslektaşı Arsene Wenger de
vardı.
Wenger, Weah’ı izlemeye 
geldiğinde transfer için fazla
beklemeye gerek olmadığını
görecekti. En kısa zamanda
prosedürlerin tamamlanması
için işlemler yapıldı ve 1988-89
sezonu öncesinde Weah, Mona-
co’nun kadrosuna katıldı. Afri-
ka’nın en yoksul köşelerinden
birinde dünyaya gelmiş olan bu
genç adam, futbol oynamak için
Avrupa’nın en zengin köşele-
rinden birine gidiyordu.

Liberya’dan Monaco ve 
Paris’e uzanan yol

Monaco, Weah’lı ilk sezonunda
ligi, şampiyon Marsilya’nın üç
puan gerisinde üçüncü sırada
tamamlarken Liberyalı oyuncu
attığı 14 golle ligde en çok 
dikkat genç yeteneklerden biri
haline gelmişti. Monaco, Avru-
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pa’daysa Şampiyon Kulüpler
Kupası’nda boy göstermiş fakat
Valur ile Club Brugge’yi eleyerek
geldiği çeyrek finalde 0-1 ve 
1-1’lik skorlarla Galatasaray 
engeline takılmaktan kurtula-
mamıştı. Monaco’nun kendi
evinde tek golle kaybettiği ilk
maç sonrasında Galatasaray’ın
cezası nedeniyle Köln’de oyna-
nan rövanşta takımı adına
skoru 1-1’e getiren golü atan ve
yarı final vizesini getirecek
ikinci gol için de sarı-kırmızılı
savunmayı son ana kadar terle-
ten Weah ile Türk futbolseverler
de bu vesileyle tanışmıştı. Söz
konusu sezonun sonundaysa
Weah, Afrika’da yılın futbolcusu
seçilecek ve genç yıldızın 
şöhreti de uluslararası düzeyde
bir kademe daha artacaktı.
Fransa kariyerine hızlı bir giriş
yapmasına karşın ikinci sezo-
nunda hafif sakatlıkların da 
etkisiyle biraz duraksayan
Weah, Monaco ile tüm kulvar-
larda sadece sekiz kez gol 
sevinci yaşayabilmişti. Ancak
ertesi sezon bu sayıyı 18’e çı-
kartan Weah, takımının Fransa
Kupası’nı kazanmasıyla birlikte
Avrupa macerasındaki ilk
büyük başarısını da elde ediyordu.
1991-92 sezonuysa Weah’ın 
Monaco’da geçirdiği son sezondu.
Takımı adına ligde 18 gol atan Li-
beryalı, Kupa Galipleri Kupası’nda
da dört kez fileleri havalandırmış
ve Monaco’nun Roma ile Feyeno-
ord gibi takımları geçerek finale
çıkmasına büyük katkıda bulun-
muştu. Ancak Prenslik temsilcisi
finalde Werder Bremen’e 2-0’la
boyun eğecek ve kupayı elinden
kaçıracaktı.
Monaco ile dört sezonda 70’e
yakın gol atan Weah için bir 
sonraki duraksa Paris St. Germain
olacaktı. PSG o zamanlar günü-
müzdeki kadar ihtiraslı bir kulüp
değildi belki ama Fransa’da yine
de başa güreşen ve Avrupa’da da
hep üst turları hedefleyen bir ta-

kımdı. Weah, başkent ekibindeki
ilk sezonunda lig ikinciliği ve
Fransa Kupası şampiyonluğu 
yaşarken, UEFA Kupası’nda da
yarı final görmüştü. PSG, yarı final
yolunda PAOK, Napoli, Anderlecht
ve Real Madrid’i elemeyi başar-
dıysa da bu turda Juventus tara-
fından kupanın dışına itilmişti.
Weah sezonu yedisi Avrupa’da,
14’ü de ligde olmak üzere 23 golle
tamamlamıştı.
1993-94 sezonundaysa PSG, sekiz
yıl aradan sonra ligde tarihinin
ikinci şampiyonluğunu elde edi-
yordu. Weah ligde bu kez 11 golde
kaldıysa da 13 gollü David Gino-
la’dan sonra takımının en golcü
ikinci ismiydi. PSG, Kupa Galipleri
Kupası’ndaysa çeyrek finalde bir
kez daha Real Madrid’le eşleşmiş

ve rakibini 1-0 ile 1-1’lik skor-
larla saf dışı bırakmıştı. 
Santiago Bernabeu’da 1-0 
kazanılan ve turun kapısını
açan ilk maçtaki tek golde de
Weah’ın imzası vardı. 
Gelgelelim yarı finalde Arsenal
engeli aşılamayacaktı. Sezon 
sonunda Weah, ikinci kez 
Afrika’da yılın futbolcusu 
ödülüne lâyık görüldü.
Bir sonraki sezona gelindiğin-
deyse Liberyalı yıldız özellikle
Şampiyonlar Ligi’nde müthiş
bir performans ortaya koyu-
yordu. PSG, Devler Ligi ilk tu-
runda Bayern Münih, Spartak
Moskova ve Dinamo Kiev ile
birlikte yer aldığı grupta oyna-
dığı altı maçın tamamını kaza-
nırken, Weah da rakip filelere
altı gol göndermişti. PSG fırtı-
nasını çeyrek finalde Barcelona
da durduramazken Fransız
temsilcisi 1-1 ve 2-1’lik skor-
larla adını yarı finale yazdırıyor,
Camp Nou’daki ilk maçta bir
gol daha atan Weah ise turnu-
vada toplamda yedi gole ulaşı-
yordu. Ancak PSG üzerindeki
yarı final lâneti, üst üste
üçüncü senede de kalkmaya-
cak ve Weah ile arkadaşları bu

kez de Milan’a elenerek bir final
şansını daha tepeceklerdi.

En iyi oyuncu 
en iyi kulüpte

Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük
oyununun ardından sezon 
sonunda PSG, Weah’ı daha fazla
elinde tutamayacaktı. Son sekiz
senede üç Avrupa şampiyonluğu
ve iki de Avrupa ikinciliği bulu-
nan, haliyle o dönemde dünyanın
en iyi takımı gözüyle bakılan
Milan, 1995 yazında Weah’ı renk-
lerine bağlayan taraf olacaktı. Yıl
sonunda Weah, üçüncü kez Afri-
ka’da yılın futbolcusu seçilip o
ana kadar Abedi Pele ile birlikte
bu ödülü en çok kazanan iki fut-
bolcudan biri olmayı başarırken,

aynı zamanda France Football
dergisi tarafından da Avrupa’da
yılın futbolcusu seçilerek Altın
Top ödülüne lâyık görülüyor ve bu
ödülü kazanan ilk (ve Mozambik
asıllı Eusebio’yu saymazsak şu
ana kadarki tek) Afrikalı futbolcu
oluyordu. Tabiî en son olarak da
FIFA, Weah’ı dünyada yılın futbol-
cusu seçecekti. O, artık jeneras-
yonunun en değerli birkaç ismi
arasında olduğunu tescillemişti.
Weah, Milan’daki ilk sezonunda
da başarılarını sürdürüyordu.
Milan, ligi Juventus’un sekiz puan
önünde şampiyon olarak bitirir-
ken, Weah da attığı 11 golle 
takımının en skorer ismi olmuştu.
Milan, UEFA Kupası’ndaysa 
çeyrek finalde genç Zinedine 
Zidane’ın liderliğini üstlendiği
Bordeaux’ya sürpriz bir biçimde
elenmişti.

Bundan sonraki iki sezonda Milan
adına adeta bir Fetret Devri idi.
Zirveden bir anda ligin orta sırala-
rına kadar gerileyen kırmızı-si-
yahlılar, 1997’de 11, 1998’de de 10.
sırada kalıyordu. Ayrıca bu sezon-
ların ilkinde Şampiyonlar Ligi’ne
de grup aşamasında veda edilir-
ken, ikincisindeyse Avrupa sah-
nesine çıkılamamıştı. Weah her
iki sezonda da Milan’ın en golcü
oyuncusu olduysa da Dejan Sa-
vicevic ile Marco Simone’nin per-
formanslarındaki ciddi düşüş ve
Patrick Kluivert transferinden de
beklenenin alınamaması üzerine
kırmızı-siyahlıların hücum 
hattında biraz yalnızları da 
oynamak durumunda kalmıştı.
Milan, 1998-99 sezonunda, yaşa-
dığı krizi ortadan kaldırmak adına
bir yeniden yapılanmaya gide-
cekti. Ancak 32 yaşına gelmiş

olan Weah da bundan bir nebze
nasibini alacak ve takımın yıldız
golcüsü statüsünü yeni transfer
Oliver Bierhoff’a kaptıracaktı. 
Bierhoff ve Leonardo’dan sonra
takımının en golcü üçüncü oyun-
cusu olan Weah, yine de Milan’ın
100. yılında yeniden ayağa kalkıp
Serie A’da şampiyonluğa ulaşma-
sına azımsanamayacak bir katkı
yapmayı başarmıştı.

Futbola veda 
siyasete ‘merhaba’

1999-2000 sezonuyla birlikteyse
Weah artık kariyerinde yavaş
yavaş sonlara doğru yaklaştığını
hissettirecekti. Dinamo Kiev’den
Shevchenko’nun da transfer 
edilmesiyle birlikte takımının for-
vetteki üçüncü tercihi konumuna
düşen Liberyalı, artık ayrılık 
zamanının geldiğini düşünmeye
başlıyordu. Sezonun ilk yarısını
genellikle yedek kulübesinde ge-
çiren Weah, Milan’ın Şampiyonlar
Ligi’nde ilk tur gruplarında Hertha
Berlin, Chelsea ve Galatasaray’ın
gerisinde kalarak elenmesinin 
ardından devre arasında İtalya’ya
veda ediyordu. Sezonun ikinci 
yarısında Chelsea’ye kiralanan
Weah, Londra kulübünde bir Fe-
derasyon Kupası zaferi yaşıyordu.
Sezon bitimindeyse Milan ile olan
sözleşmesi sona erdiğinden, ser-
best kalarak Manchester City’ye
geçti. Ancak bu beraberlik de,
Weah’ın City teknik direktörü Joe
Royle ile yaşadığı anlaşmazlık 
yüzünden iki buçuk ay kadar
sürdü. Weah, sezonuysa, rotayı
tekrar Fransa’ya çevirerek 
Marsilya’da tamamladı. Burada da
pek beklediğini bulamayınca,
artık emeklilik zamanının 
geldiğine kanaat getirdi ve iki
sene de Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin El Cezire kulübünde forma
giymesinin ardından 2003’te 
futbol hayatına noktayı koydu.
Futbolu bıraktıktan sonra saha
kenarında bir görev düşünmeyen
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Weah’ın aklındaki asıl amaçsa, 
siyasete atılarak ülkesi Liberya’ya
liderlik etmekti. Ancak Liber-
ya’nın, dünyada yönetilmesi en
zor durumdaki ülkelerden biri 
olduğu da bir gerçekti.
Aslında Liberya, Afrika’da kuru-
lan ilk modern cumhuriyetti. Ön-
celeri bir Amerikan kolonisi olan
bölgede 26 Temmuz 1847’de ba-
ğımsızlık ilân edilmişti. Nüfusun
önemli bir bölümünü de ABD’de
kölelikten azat edildikten sonra
buraya göç eden insanlar oluştur-
maktaydı. Ancak ülke, Afrika’nın
geri kalanından neredeyse yüz
sene evvel bağımsızlığını kazan-
mış olsa da kıtayı saran açlık,
yoksulluk ve sefalet gibi kavram-
lardan nasibini fazlasıyla alacaktı.

İç savaşın mahvettiği 
bir ülke

Yazının ilk bölümünde de değindi-
ğimiz 1980 darbesi ve Samuel
Doe’nun iktidarı ele geçirmesi
sonrasındaysa Liberya’da kaos
her geçen yıl biraz daha artacaktı.
Doe’nun akıbetine gelince… 
“Kılıçla yaşayan kılıçla ölür” mi-
sali, kendisi de demokratik olma-
yan bir biçimde koltuğunu ve
hayatını kaybetti. 1989 sonunda,
Doe’nun eski bir kabine üyesi olan
Charles Taylor’un, Doe güçlerine
karşı bir gerilla savaşının fitilini
yakması, kısa süre içinde tarihe
Birinci Liberya İç Savaşı olarak
geçecek belanın ülkenin başına
musallat olmasına yol açtı. 
Savaşın ilk yılı içerisinde Doe 
devrildi ve akabinde de öldürüldü.
Doe’nun erkenden devrilmesine
rağmen iç savaş 1997’ye kadar
sürecekti. Zira Doe’yu ele geçirip
öldüren asiler, Taylor’a değil,
Prince Johnson adında bir asker
eskine bağlıydı. Bu ikili, 1989’da
isyan başladığında, Liberya Ulusal
Vatanseverler Cephesi adında bir
oluşumda yan yanalardı. Ancak
Johnson daha sonra ortaklığı
bozdu ve Bağımsız Liberya Ulusal

Vatanseverler Cephesi gibi son
derece orijinal bir isim altında 
yeni bir isyancı grubu oluşturdu!
Doe’yu ele geçirip öldüren de bu
grup olunca Johnson ülkenin yeni
başkanının kendisi olması gerek-
tiğini öne sürdü ve Johnson 
yanlılarıyla Taylor yanlıları karşı
karşıya geldi. Bu esnada Doe’nun
taraftarı olan bir başka grup da
Doe’nun finans bakanı Raleigh
Seekie öncülüğünde örgütleniyor
ve liderlerini öldürenlere karşı
çarpışmaya hazırlanıyordu.
Bu keşmekeş içerisinde Liberya
günden güne erimekteydi. 1996
sonlarına gelindiğinde, isyancıları
çoktan kendi liderliği altında top-
layan ve Johnson’ın da ülkeden
kaçmasını sağlayan Taylor, Doe

yanlılarını da bastırarak ülkede
hâkimiyetini iyiden iyiye hisset-
tirdi. Ateşkes sonrası yapılan 1997
başkanlık seçimlerinde de açık
farkla başkan seçildi. Ancak 
Taylor’ın da yönetim şeklinin
Doe’nunki gibi anti-demokratik
olması, 1999’a gelindiğinde yeni
bir iç savaşı tetikleyecekti. İkinci
Liberya İç Savaşı olarak adlandırı-
lan bu çatışmalar silsilesi de
2003’e kadar sürdü. Muhaliflerin,
ABD ve Birleşik Krallık’ın da as-
keri desteğini almaları sonrasında
da Taylor, Ağustos 2003’te istifa-
sını açıklayıp ülkeyi terk etti. Top-
lamda neredeyse 12 yıl süren iki 
iç savaş, ardında 500 bini aşkın
ölü ve bir milyonu aşkın yerinden
yurdundan olmuş insan bırak-

mıştı. Ülke nüfusunun zaten dört
milyon civarında olduğu düşünül-
düğünde durumun korkunçluğu
net bir biçimde anlaşılıyordu.

Başkanlık yarışında 
yılmadı

Taylor iktidarı sonrası Birleşmiş
Milletler tarafından geçici bir 
yönetim oluşturulurken, 
demokratik seçimlerin 2005 so-
nunda yapılması ve Liberyalıların
seçeceği yeni başkanın da 2006
başında göreve başlaması karar-
laştırıldı. İşte politikacı Weah ilk
olarak tam da bu noktada devreye
giriyor ve yapılacak olan seçim-
lerde, Demokratik Değişim 
Kongresi adı altındaki merkez-

popülist bir partinin adayı olarak
başkanlık için yarışacağını 
açıklıyordu.
Weah bu ana kadar belki de ülke-
sinde en sevilen figürdü. Ancak
çok yıpratıcı yılları geride bırak-
mış olan Liberyalılar, üst düzey
eğitim görmemiş ve siyaset ala-
nında hiçbir tecrübesi bulunma-
yan Weah’ı hemen omuzlarına
alıp başkanlık konutuna taşımadı.
Birlik Partisi adayı Ellen Johnson
Sirleaf, Weah’ta olmayan eğitim
ve siyasi tecrübeye sahip birisiydi.
ABD’de Madison Business 
College’de muhasebe okumuş,
Harvard’da da kamu yönetimi
üzerine yüksek lisans yapmıştı.
Tolbert hükümeti döneminde 
maliye bakanının yardımcısı olan
Sirleaf, Doe yönetimi zamanında
da muhaliflerin önemli seslerin-
dendi. Seçimlerin ilk turunda her
ne kadar Weah oyların yüzde
28.3’ünü alırken Sirleaf 19.8’de
kaldıysa da ikinci turda çoğunluk
Sirleaf etrafında toplandı ve Weah
da rakibi karşısında yüzde 59.4’e
yüzde 40.6’lık bir yenilgi yaşadı.
Bu yenilgi sonrasında Weah başta
kendisine yöneltilen eleştirileri
“eğitimlilerin de ülkeyi yıllardır
getirdiği hal ortada” gibisinden
bayağı bir üslupla yanıtlamaya
çalıştıysa da sonrasında bu yanlı-
şının farkına vardı ve Miami’deki
DeVry Üniversitesi’nde işletme
eğitimi görerek diplomasını aldı.
2011 seçimlerinde Sirleaf’ın karşı-
sına çıkmaktan da son anda 
vazgeçen Weah, siyaset alanında
biraz daha tecrübe kazanıp bir
diğer eksiğini de gidermesinin 
ardından 2016 seçimlerinde, 
Sirleaf’in emeklilik kararının da
etkisiyle, ülkesinde en güçlü isim
haline geldi. Neticede de rakibi 
Joseph Boakai’ye karşı ilk turda
yüzde 38.4’e yüzde 28.8’lik, ikinci
turda da yüzde 61.5’e yüzde
38.5’lik bir üstünlük kurarak 
Liberya’nın 25. devlet başkanı 
olmaya hak kazandı.
Tabiî Weah için asıl macera 

bundan sonra başlıyor. Zira Bir-
leşmiş Milletlerin İnsani Gelişme
Endeksi’nde 188 ülke içinde 177.
sırada kalan, ortalama yaşam 
süresinde 59 yılla 223 ülke içinde
201. sırada bulunan, kişi başına
düşen yıllık gelirin satın alma 
paritesine göre yıllık 900 dolar 
olduğu bir ülkenin kısa vadede
düzlüğe çıkması neredeyse im-
kânsız gibi bir şey. Ancak Weah
az da olsa birtakım iyileştirme-
lerde bulunabilirse, bunlar yakın
geçmişle kıyaslandığında göze
çok büyük adımlar olarak bataca-
ğından, halk nezdindeki popülari-
tesini daha da arttırıp bir sonraki
dönem de başkan seçilme 
yolunda önemli bir adım atabilir.
Bu süre zarfında barış ortamını
koruması halinde de Liberya en
azından çeyrek asırlık bir savaş-
sız dönem geçirmiş olur ki, bu da
geçmişin hayaletlerini kovalayıp
gelecek adına umutlanabilme yo-
lunda önemli bir başlangıç teşkil
eder. Tabiî umarız Weah, halkının
kendisine gösterdiği güveni boşa
çıkarmayıp çok daha fazlasını da
yapar ve bölgenin talihsiz insan-
larının yüzü bu kez gerçekten
güler.
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TFF Mali İşler, Hukuk, 
Kulüp Lisans ve 

Finansal Fair Play’den 
Sorumlu Başkanvekili 

Hüsnü Güreli, 
beIN SPORTS HABER’e 

konuk oldu ve önemli 
açıklamalarda bulundu. 

Güreli, bu sezon en 
üst düzeyde yaşanan 

rekabetin seyir zevkini 
yükselttiğini ve tribündeki

seyirci sayısını yüzde 35
artırdığını anlattı.

Hüsnü Güreli

S üper Lig’in ilk yarısını değer-
lendirdiğinizde neleri ön plana
çıkartırsınız? Futbol keyif na-
sıldı, mücadeleyi mi ön plana
çıkartabiliriz? Hakemlerden
memnun musunuz? 
Bir kere her şeyden önce şunu
söylemek isterim. Aşağı yu-
karı 25 yıldır bu işin içinde olan
bir futbol adamı veya futbolse-
ver olarak, bu kadar yakın 
rekabetin, birbirine yakın 
puanların olduğu, rekabetin bu
kadar yaşandığı bir sezonu çok
az gördüm. Bu tabiî temaşayı
artırıyor. Bildiğiniz gibi bu sene
stadyumlardaki seyirci ortala-
ması yüzde 35 artmış 
durumda. Bu rekabetçi ortam-
daki futbolu, tüm sevenlerin
ve paydaşların zevk alarak iz-
lediğini sanıyorum. Hakemler
konusundaki sorunuza gelir-
sek; bildiğiniz gibi Futbol 
Federasyonu Yönetimi olarak
seçildikten sonra Merkez
Hakem Kurulu’nu ve çeşitli 
bağımsız yargı kurullarını 
seçiyoruz. Ondan sonra hiçbir
şekilde onların çalışma düzeni
ile bizim aramızda bir bağ yok.
Yani biz onları hiçbir şekilde 
ne kontrol ediyoruz ne takip
ediyoruz ne de onlarla ilgili
eleştiride bulunuyoruz. Onlar
tamamen bağımsız kurullar-
dır. Tabiî bağımsız kurulların
performansları seçimlerde 
veyahut gerektiği zamanlarda
değerlendirilmiştir. 

Yabancı hakem 
gündemimizde yok

Gündeminizde yabancı hakem
getirme konusu var mı? 
Maalesef maçlarda hakem
kardeşlerimizin istemeden
yaptığı bazı hatalar oluyor.
Bunu herkes de görüyor. Bun-
da saklanacak, gizlenecek bir
şey de yok. Bunu MHK Başka-
nımız da açık açık söylüyor.
Video Yardımcı Hakem Siste-
mi’ni çok hızlandırdık ve 
tahmin ediyorum 2-3 ay içinde
hazır hale gelecek. Şu anda
off-line dediğimiz resmi olma-
yan deneme yapılıyor, çok
önemli protokoller ve tutanak-
lar sürekli imzalanıyor. Her
hafta en az 4-5 maç kayda alı-
nıyor ve izleniyor. Hakemleri-
mizle birlikte takip ediliyor.
Geçenlerde MHK Başkanımızın
sizde de aydınlatıcı açıklama-
ları vardı. Yabancı hakem 
gündemimizde yok, onu söyle-
yeyim. Hakemlik böyle bir şey;
insan saniyenin belki de onda
biri kadar bir zamanda bu 
hataları yapabiliyor. Önemli
olan bu hataların iyi niyetli 
olması. Zaten öyle bu hatalar.
Fakat onun dışında da bana
göre VAR ile bu hatalar daha da
aza indirgenecek, minimum
düzeye inecek. 
Fatih Terim ile Futbol Federas-
yonu’nun bir davası var. 
Şu anda hangi aşamada, bunu

öğrenebilir miyiz? 
Fatih Hocamız ile sözleşmesi-
nin fesih süresinden sonra 
hocamız tarafından bir talepte
bulunuldu. Türkiye Futbol Fe-
derasyonu da bu talebe itiraz
etti. Şu anda yargı safhasında.
Benim bu konuda söyleyece-
ğim herhangi bir şey yok.
Zaten yargıya intikal etmiş bir
konu hakkında bir hukukçu
olarak herhangi bir beyanda,
herhangi bir ifadede bulun-
mam doğru olmaz. Hukuki de
olmaz, etik de olmaz. 

Daha yapıcı 
konuşmalar bekliyoruz

Nasıl bir ikinci yarı bekliyor-
sunuz? Futbol Federasyonu
olarak taraftarlara, başkan-
lara, yöneticilere, futbolculara,
hakemlere bir mesajınız var
mı? Bazen başkanların ve 
teknik adamların etik 
olmayan beyanatları canınızı
sıkıyor mu? 
Bizim değil, herhalde onların
canını sıkıyor olması lâzım.
Çünkü bizim disiplin müfettiş-
leri, Hukuk Müşavirliği 
sportmenliğe aykırı olan her
davranışı mecburen, talimat
gereği Disiplin Kurulu’na sevk
ediyor. Burada kimsenin gü-
cenmesine, alınmasına gerek
yok. Çünkü söylenen sözler
sportmenliğe aykırı ise zaten
bizim disiplin müfettişlerimi-

Rekabet temaşayı artırıyorRekabet temaşayı artırıyor
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zin yorum yapma hakkı ve yetkisi
yok. Disiplin Kurulu bir karar 
veriyor. O karar üzerinde temyiz
edilirse Tahkim Kurulu tekrar karar
veriyor. Ve spor hukukunda da bu
ihtilafın sonucu kesinleşiyor. Ben
yöneticilerin, teknik direktörlerin,
futbolcuların biraz daha yapıcı 
konuşmalarının, biraz daha müspet
mesajlarının, pozitif enerjilerinin
gerekli olduğuna inanıyorum.
Çünkü bunun aksi hiçbir fayda 
sağlamıyor. Ne kulüplerine ne ken-
dilerine ne camialarına hiçbir fayda
sağlamıyor. Dolayısıyla biraz daha
birlik, beraberlik, kardeşlik havasını
ve sporun spor olarak görülmesi
gerektiğini düşünerek herkesin be-

yanatlarında dikkatli olmasını dile-
rim. İnşallah yeni yılda böyle olur.
Dediğiniz gibi ikinci yarıda çok daha
rekabeti ve seyir zevki yüksek, ger-
çekten belki de son haftalara kadar
hem şampiyonluk hem Avrupa 
kupaları hem de düşecek takımlar
açısından müthiş bir rekabetin 
yaşanacağı, son derece heyecanlı
bir dönem geçireceğiz. 

Digiturk Türk halkını 
futbola doyurdu

2001-2002 sezonundan sonra en
gollü sezonu yaşıyoruz. 3 gol ortala-
ması ile Avrupa’nın 5 önemli ligini
geride bıraktık. Nasıl buralara geldik? 

Bir kere her şeyden evvel uzun 
yıllardır çözüm ortağımız olan 
Digiturk’e teşekkür ederek söze
başlamak isterim. Özellikle beIN
SPORTS’un sermayader olarak Di-
giturk’u satın almasından sonra ve
son yapılan milyar dolarlık ihaleden
sonra gerçekten beIN SPORTS sa-
hiplerinin futbola verdikleri önem,
Türk futboluna ve Türkiye’ye gü-
venmeleri, sadece Süper Lig ve TFF
1. Lig değil, beIN SPORTS’un bütün
spor dallarında çok çeşitli içerikler
getirmeleri ve bu sorduğunuz soru
bağlamında Türk futbolunun ulus-
lararası arenada görünürlüğünün
ve marka değerinin yükselmesine
sebep oldu. Gerçekten bunun bir
yansıması da Süper Lig’de reka-
betçi bir ortam olarak yaşanmakta
ve çok zevkli bir yarışma sürmek-
tedir. Dediğim gibi, beIN Sports’un
Türk futboluna ve Türkiye’ye 
verdiği önem ve güvene tekrar 
teşekkür ediyoruz. Gerçekten beIN
SPORTS hem teknolojisi hem dünya
çapındaki modern sistemleri ve
içerikleriyle önemli bir katkı 
sağladı. İnşallah birlikteliğimiz bu
şekilde yıllar boyunca devam eder.
Bu yayınların dünya çapında olma-
sının çok büyük önemi var. En azın-
dan Süper Lig’in dünyaya açılması,
oralarda yayınlanması, beIN
SPORTS’un anlaşmalı kanallarının
yayınlaması çok önemli. Yani Digi-
turk, Türk halkını futbola doyurdu.
Hem kulüplerimize hem de Türk
futbolunun tüm paydaşlarına aynı
zamanda da parasal bir katkı 
sağladı. O nedenle beIN SPORTS’a,
tabiî başta değerli dostum CEO 
Yousef Al-Obaidly’ye çok teşekkür
ediyorum. Onu da yakından tanıma
fırsatı bulduk. O da futbola çok 
meraklı, futbolu seviyor ve 
Türkiye’ye güvenen bir kardeşimiz.
Hem ihale sürecinden sonra 
yaptıkları ile hem birlikte yaptığı-
mız kurumsal çalışmalarla 
beIN SPORT’la gayet mutluyuz. Her
bakımdan karşılıklı edimlerimizi
yerine getirdiğimiz için de ayrıca
birbirimize müteşekkiriz. 
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ürkiye Futbol Federasyonu
Temsilciler Kurulu tarafından
düzenlenen 2017-2018 Sezonu
Devre Arası Temsilciler Semi-
neri, TFF’nin Beykoz/Riva’daki
idari merkezinde gerçekleşti-
rildi. 
Riva Hasan Doğan Millî Takım-
lar Kamp ve Eğitim Tesisle-
ri’ndeki resmi açılışa TFF
Başkanı Yıldırım Demirören,
Başkanvekillleri Servet 
Yardımcı, Hüsnü Güreli ve 
Ali Dürüst, TFF Yönetim ve İcra
Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfika-
roğlu ve Ali Düşmez, Yönetim
Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar,
Alaattin Aykaç, Prof. Dr. Mete

Düren ve Fuat Guguloğlu, Genel
Sekreter Kadir Kardaş, Temsil-
ciler Kurulu Başkanı Dr. Abdur-
rahman Arıcı ve Tahkim Kurulu
Başkanı Halit Fahri Gültekin
katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım Demirören,
“Yeni kazanımlar elde ettiğinize
inandığımız Devre Arası Tem-
silci Semineri’nde sizlerle bir
arada olmaktan duyduğumuz
mutluluğu ayrıca belirtmek is-
tiyoruz. Biz büyük bir futbol 
ailesiyiz ve sizler de bu ailenin
en önemli parçalarından birisi-
niz” diyerek başladığı konuş-
masında, şunları söyledi:

EURO 2024 adayı Türkiye’nin temsilcilerisiniz
Devre Arası Temsilciler Semineri, TFF’nin Riva’daki tesislerinde düzenlendi. Başkan Yıldırım

Demirören resmi açılışta yaptığı konuşmada, “Federasyonun en hayati organı temsilcilerdir. Çünkü
Hukuk, Disiplin ve Tahkim Kurullarımız kararlarının yüzde 90’ını sizlerin raporlarıyla veriyor. Sizler

bizim gözümüzde maçların emniyeti, önleyici tedbirlerinizle keyifli müsabakalar izlenmesini sağlayan
aktörlersiniz. Sizlere EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday Türkiye’nin temsilcileri

olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz. Türk futbolu asla şiddetle, küfürle anılmasın!” dedi.

TFF Temsilci Semineri

T

“Türkiye Futbol Federasyonu
olarak amacımız, Türk futbo-
lunu en üst noktaya taşımak.
Bunu yaparken de sizlere
büyük görevler düşüyor. 
Sizler beni, Yönetim Kurulu
arkadaşlarımızı ve federas-

yonumuzu temsil ediyorsu-
nuz. Bizler sizlere büyük bir
emanet ve güven mührünü
teslim ediyoruz. Bu nedenle
sizlerin her hareketi bizleri
bağlıyor, raporlarınız bizleri
yönlendiriyor.
Federasyonun en hayati 
organı temsilcilerdir. Çünkü
Hukuk, Disiplin ve Tahkim
Kurullarımız kararlarının
yüzde 90’ını sizlerin raporları
ile veriyor. Sizler bizim gözü-
müzde maçların emniyeti,
önleyici tedbirlerinizle keyifli
müsabakalar izlenmesini
sağlayan aktörlersiniz. İlk
yarı itibarıyla genel perfor-
mansınızı başarılı buluyoruz.
Bazen hatalarınız oldu ama
bunlardan ders çıkarttığınıza
inanıyoruz… 
Sevgili kader arkadaşlarım…
Burada özellikle bir konuya
değinmek istiyorum… Kulüp-
lerden, başkanlarımızdan
sizlerin kurduğu iletişimle 
ilgili şikâyetler alıyoruz. 
Sonuçta başkanlarımız, 
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kurumlarını temsil eden kişiler.
Kulüplerinin haklarını korumak
istiyorlar. Tavırlarınıza çok dikkat
ediniz, diyaloglarınızı sağlam 
kurunuz. Sert değil, çözümcül
olunuz… Yine sizlerden ikinci 
yarıda çok önemli beklentilerimiz
var. Bizim kırmızı çizgilerimiz şid-
det ve küfür… En büyük arzumuz
küfrü, şiddeti statlarımızdan yok
etmek. Bu konuda ne gerekiyorsa
yapmalısınız. İyi temsilcilik ku-
lüplere bol ceza kesecek raporlar
yazmak değil, sezgileri, kararları
ve tedbirleriyle müsabakanın 
güvenliğini sağlamaktır. Büyük,
küçük takım ayırımı asla yapma-
yınız, talimat ne diyorsa uygulayı-
nız. Çifte standarda asla yol
açmayınız.Özellikle merdiven
boşluklarına dikkat etmenizi rica
ediyorum. Gerekirse maçı başlat-
mayın. Bu yetkiyi de buradan 
sizlere hep beraber veriyoruz 
Yönetim Kurulumuzla… İnsan
sağlığı ve güvenlik, tribünlerin acil
durumlarda tahliyesi açısından
çok önemli… FIFA ve UEFA maçla-
rındaki o görüntüyü bizlerin de
sağlaması lâzım. Bizleri çok daha
zorlu, rekabet düzeyi yüksek bir
ikinci yarı bekliyor. Her sezon 
olduğu gibi bu sezon da zorlu sü-
reçlerin üstesinden geleceğinize
inanıyoruz. Sizlere EURO 2024
Avrupa Futbol Şampiyonası’na

aday Türkiye’nin temsilcileri 
olduğunuzu hatırlatmak istiyoruz.
Türk futbolu asla şiddetle, küfürle
anılmasın… Bu konuda hepimize
büyük sorumluluk düşüyor. Son
olarak sizlere bir hatırlatmada 
bulunmak istiyorum… Hukuktan
Sorumlu Başkanvekilimiz Sayın
Hüsnü Güreli kardeşimin de bah-
settiği gibi çok bariz hata yapan
arkadaşlar için maalesef gerekli
yaptırımları uygulayacağız. Zira
sizin hatalarınız doğrudan beni ve
Yönetim Kurulumuzu bağlıyor.
İkinci yarıda başarılar diliyor,
saygı ve selamlarımı sunuyorum." 

Hüsnü Güreli: “Hassas ve
dikkatli olmanız lâzım” 

Seminerin ilk gününde ise 
Türkiye Futbol Federasyonu Mali
İşler, Hukuk, Kulüp Lisans ve 
Finansal Fair Play’den Sorumlu
Başkanvekili Hüsnü Güreli, tem-
silcilere hitaben çeşitli örneklerle
ilk yarının değerlendirmesini 
içeren bir konuşma yaptı. İlk gün
açılış törenine Genel Sekreter
Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu
Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı
ve MHK Başkanvekili Bedri 
Dölkeleş katıldı.  
Açılış konuşmasına birlik ve 
beraberlik içerisinde iyi bir yıl 

dileğiyle başlayan Başkanvekili
Hüsnü Güreli şunları söyledi: 
“Bizim aşağı yukarı hukuk işle-
rine ayırdığımız mesainin büyük
bir kısmı, temsilciler, temsilcilerin
raporları, hakem raporları… Hafta
içinde en az bir gün teşriki mesai-
mizi bu işe ayırmak zorundayız.
Tabiî bunu şu anda önemli bir 
mazereti olduğu için katılamayan
Baş Hukuk Müşavirimiz Duygu
Hanım, Yardımcısı Hazer Akil Bey
ve altı avukat arkadaşımızla 
birlikte yapıyoruz. Bu avukat 
arkadaşlarımız biliyorsunuz hepsi
disiplin müfettişleri görevini yap-
maktadırlar. Bendeniz de genel
hukuktan sorumlu bir Başkanve-
kili sıfatıyla yönetim kurulu adına
bu kalite kontrolünü yapıyorum. 
Şimdi bildiğiniz gibi TFF’nin amacı
Türkiye’deki her türlü futbol faali-
yetini teşkilatlandırmak, düzen-
lemek ve denetlemek. Ve tabiî
bunu da UEFA ve FIFA tarafından
konulan kurallar çerçevesinde
yapıyoruz. Onlarla paralel düzen-
lediğimiz çeşitli statü ve talimat-
larımızla yerine getiriyoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu, mü-
sabakaların disiplini ve düzenini
sağlamak, disiplin ihlâli oluşturan
fiilleri belirlemek, müsabakanın
başından sonuna kadar sağlıklı
şekilde oynanmasını sağlamakla
ilgili gerekli düzenlemeleri yap-
makla yükümlüdür. Bildiğiniz gibi
müsabaka görevlileri hakemler,
gözlemciler, temsilciler yani sizler,
saha komiserleri ve diğer tayin
edilen kişilerdir. Bunların hepsi
akreditasyon talimatına uygun, 
o müsabaka anında görev alan 
kişilerdir. 
Dediğimiz gibi Disiplin Müfettiş-
leri disiplin soruşturmalarında ve
sevklerinde TFF’yi temsil etmek-
tedirler. Ne yapıyor Disiplin 
Müfettişleri? Hakem raporlarıyla
beraber siz değerli temsilcilerimi-
zin raporlarını alıyorlar, değerlen-
diriyorlar ve burada herhangi bir
disiplin ihlâli olması halinde dos-
yayı Profesyonel Disiplin Kuru-

lu’na sevk ediyorlar. Eğer Futbol
Disiplin Talimatında belirtilen
ceza talebine uygun, örtüşen bir
fiilin bulunmadığına kanaat geti-
rirlerse bu sevki yapmıyorlar. 
Ve tabiî bu konuda bildiğiniz gibi
zaman zaman ortada kalan bazı
konularda şüpheler halinde ek
rapor da sizlerden rica ediliyor.
Ve Disiplin Kurulu da karar verir-
ken hakemlerin ve diğer müsa-
baka görevlilerinin prensip olarak
resmi raporlarını esas alır. Bildiği-
niz gibi Türkiye’deki yargı sistemi
de böyledir. Yargıtay da Danıştay
da Yüksek Mahkemeler de daima
evrak üzerinden, belgeler üzerin-
den karar verir. İsterse duruşma
yapar, isterse diğer hususları da
kararına ulaşmak için diğer kari-
neleri, emareleri de tespitleri de
kullanabilir. Ancak sizin raporları-
nızda bulunan hususlar, bu çok
önemli, aksi ispat edilmedikçe
doğru kabul edilir. Yani kesin belge
niteliğindedir, belge hükmündedir.
Yani bir tapu belgesi gibi, bir araç
belgesi gibi bir belgedir.
Bizler de size yetkimizi devredi-
yoruz. Bu çok önemli bir yetki
devridir. Biz Yönetim Kurulu ola-
rak, Temsilciler Kurulu’nu seçtik,
bağımsız kurul üzerinde herhangi
bir söz söyleme, yönlendirme gibi
bir yetkimiz yok. TFF diğer yargı
organlarını da seçer. Hepsi birer
bağımsız kuruldur. Onları izle-
mek, eleştirmek gibi bir görevimiz
yok. 
Ama sizler bizim TFF Yönetim 
Kurulu’nun, Tahkim Kurulu’nun,
Disiplin Kurulu’nun, Temsilciler
Kurulu’nun ve kısmen MHK’nın
uygulamaları için asaletini teslim
ettiği kişilersiniz. Bunun altını
tekrar çizerek söylüyorum; bu
bizim için çok önemli, burada bir
yetki devretmişiz. Bu devrettiği-
miz yetkinin kullanılmasında çok
hassas olmanız lâzım. Son derece
dikkatli olmanız lâzım. Yaptığımız
iş gerçekten emek isteyen bir iş.
Ben zaman zaman bu işin daha da
net ve anlaşılır olabilmesi için

Sayın Kurul Başkanı Abdurrah-
man Bey, Baki Bey, hukukçular ve
Kadir Beyle oturup toplantılar ya-
pıyoruz. Acaba daha değişik neler
yapabiliriz, çözüm bulabilir miyiz
diye. Sizlerin de önerilerine açığız.
Bugüne kadar oluşan, sizlerin
yazdığınız raporlar sonrasında 
Disiplin Kurulu’nun verdiği karar-
lar birer içtihat oluşturuyor. Sizin
raporlarınız futboldaki spor 
disiplin hukukunun bir özetidir.
Dolayısıyla gün geçtikçe iyileşen
bir sistem oluşması gereklidir.
Her şeyden önce yaptığınız işi
saygıyla karşılıyorum, sizlere
minnet ve şükranlarımı sunuyo-
rum, sizlere teşekkür ediyorum.
Yeni yılda, ikinci yarıda ve bundan
sonraki mesleki hayatınızda da
başarılar diliyorum. Ancak bu
sene biraz daha fazla konuşmaya,
derdimi anlatmaya karar verdim.
Disiplin müfettişlerinin anlamala-
rını zorlaştıran hususları, çöze-
mediği olayları izin verirseniz 
tek tek görüşeceğiz. Karşılıklı
müzakere edeceksiniz. 
Ama gerçekten genel anlamda
hepinizin hizmetlerine çok 
teşekkür ediyorum. Başarılısınız…
Başarılarınızın da devamını 
diliyorum. Hepinizi sevgi ve 
saygıyla selamlıyorum.”    
Seminerin açılışında bir konuşma
yapan Temsilciler Kurulu Başkanı
Dr. Abdurrahman Arıcı da “Tür-
kiye Futbol Federasyonu’nun tali-
matları neyse bunları uygulamak
zorundayız. Bugüne kadar hiçbir
temsilciyi rapor yazma konu-
sunda aramadım, aramam da.
Herkes müsabakada ne gördü, 
ne duyduysa bunları yazmakla
yükümlüdür. Sizler Türkiye Futbol
Federasyonu’nun müsabakadaki
temsilcilerisiniz. İkinci devrede
hepinize başarılar diliyor; semine-
rimizin hayırlı olmasını umuyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
Üst Klasman ile Federasyon 
Güvenlik ve Akreditasyon Temsil-
cilerinin katıldığı seminerde ilk
yarının temsilcilik açısından ista-

tistiki değerlendirmeleri, rapor
hataları, TFF Hukuk Müşavirliği,
e-bilet sistemi, stadyum dene-
timleri gibi konularda bilgiler ve-
rildi. Ayrıca TFF Başkanı Yıldırım
Demirören, sezon sonunda tem-
silcilik görevleri sona erecek olan
Birtan Taşkınlar ile Metin Cengiz’e
birer plaket takdim etti.  
Seminerde Doç. Dr. Rıdvan Ek-
mekçi, müsabakaya hazırlanma;
Digiturk Teknik Operasyonlardan
Sorumlu Başkan Bruno Bensi-
mon, yayıncı kuruluş ve temsilci
ilişkileri; Temsilciler Kurulu Üyesi
Ender Sevim, güvenlik zirvesi
hakkında bilgilendirme ve 
Temsilci İşleri Direktörü Baki
Şahin idari konular hakkında 
sunumlar yaptı.
Seminerin son gününde ise 2. ve
3. Lig’de görev yapan Klasman
temsilcilerine, Doç. Dr. Rıdvan 
Ekmekçi müsabakaya hazırlık,
Yahya Bolun akreditasyon 
sistemi, Cenk Cem de stadyum
kriterleri anlatımı gerçekleştirdi.
Temsilciler Kurulu Başkanı 
Dr. Abdurrahman Arıcı’nın 
kapanış konuşması ve temsilci-
lere başarı dilekleri ile devre arası
semineri tamamlandı. 
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Riva’nın İkinci Harikası yükseliyor   

Futbol Vadisi olarak tanımlanan Riva’da TFF’nin yeni kamp merkezi ve idari binası için zemin 
iyileştirme çalışmaları başladı. 38 bin metrekare kullanım alanı ve 26 bin metrekare kapalı alana sahip
olacak tesiste konaklama, konferans salonu, toplantı odaları, ofis binası, mescit, fitness salonu, terapi

havuzları ve biri 60-90 ölçülerinde iki doğal çim saha hizmete girecek.

ürkiye Futbol Federasyonu’nun
tüm faaliyetlerini bir merkezde
toplama vizyonunun bir parçası
olan ve “Futbol Vadisi” olarak
tanımlanan Riva’da yeni kamp
merkezi ve idari bina yüksel-
meye başlıyor.
Riva’da Hasan Doğan Millî Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisle-
ri’nin karşısında inşa edilecek
TFF Spor Kompleksi projesinin
zemin iyileştirme çalışmaları
başladı. Toplam 38 bin metre-
kare kullanım alanı ve 26 bin
metrekare kapalı alana sahip
olacak tesis içerisinde konak-
lama, konferans salonu, toplantı

T
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odaları, ofis binası, mescit, fitness
salonu, terapi havuzları ve biri
60-90 ölçülerinde iki doğal çim
saha hizmete girecek.

700 kişilik konferans 
salonu 

Türkiye Futbol Federasyonu,
dünyada eşine az rastlanır tesisle
birlikte, 45 ile 130 metrekare 
arasında değişen 10 adet toplantı
salonu, 700 kişilik konferans 
salonu, restoran, VIP restoran,
çok amaçlı 780 metrekarelik
fuaye alanı ile yeni konferans 
salonu ve eğitim alanlarını 
Türk futboluna kazandıracak.
Üç katlı olarak düşünülen ve 
3 bin 500 metre karelik alanda
yapılacak ofis binası alanında,
basın merkezi, toplantı odası,
idari ofisler yer alacak.

Engelli sporcular için 
özel tasarımlı odalar

TFF’nin tasarım harikası yeni
spor kompleksinde kamp için
büyüklükleri 45 ile 65 metrekare
arasında değişen 82 adet oda 
bulunacak. Bu odaların zemin
kattaki 20 adedi engelliler için
özel olarak tasarlandı. Odaların
yanı sıra tesisin tamamı engelli-
lerin erişimine uygun şekilde 
dizayn edildi. Konaklama 
bölümünün engellilere uygun
mimarisinin yanı sıra iç avlusu
atrium ve 703 metrekarelik iç
bahçe şeklinde planlandı. Konfe-
rans ve konaklama alanlarına
hizmet için bin metrekare ana
mutfak ve restoran alanı ayrıldı.
Tesiste konaklayan sporcular
için fitness salonu, sauna, terapi
havuzları, soyunma odaları,
oyun salonu ve dinlenme alanları
olacak. Açık ve kapalı 200 araçlık
otoparkın bulunduğu kom-
plekste ayrıca 450 metrekare
büyüklükte mescit de yer alacak.
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Gönülden Kaleme

Başakşehir  geçen sezon olduğu
gibi bu sezon da Süper Lig’in ilk
yarısını lider bitirdi. Geçtiğimiz
sezon en yakın rakibine 1 puan
fark yapmıştı, sezon sonunda ilk
yarıyı ikinci bitiren Beşiktaş ligin
sonunda şampiyonluğunu ilan
ederken Başakşehir ikincilikte
kalmıştı. Geçmiş istatistiklere
bakıldığında sezonun ilk yarısını
lider bitiren takımlar o sezonu da
şampiyon olarak tamamlıyor-
lardı ama geçen sezon Başakşe-
hir bunu başaramadı. Belki
bunda her iki kulvarda yarış-
ması, Ziraat Türkiye Kupası’nda
final oynamasının etkisi olmuş
olabilir. Aldığı sonuçlarla son 
zamanlarda Türk futboluna ayrı
bir heyecan ve anlayış getirmiş,
küçük bütçelerle başarılı işler
yapılacağını göstermesi açısın-
dan diğer kulüplerimize örnek
teşkil etmiştir. Ben Başakşehir’in
iki konuda başarısız olduğunu
düşünüyorum. Birincisi  Abdullah
Avcı gibi gençlere önem veren bir
hocaya sahip kulübün en azın-
dan dört senede altyapıdan bir
oyuncu çıkarması lâzımdı. Geçen
sezon rekor transferle Roma’ya
giden Cengiz Ünder’i bu katogo-
ride değerlendirmek doğru
olmaz. O Altınordu altyapısından
yetişmiştir. Burada Başakşehir
Kulübü ticari bir başarı elde et-
miştir. İkinci başarısız gördüğüm
konu da seyirci sayısını arttıra-
mamış olması. Oysa Başakşehir
ilçesi kalabalık ve futbol seyirci-
sinin bol olduğu bir yer. Demek ki
seyirciyi stadyuma çekmek için

çabalar yetersiz kalıyor. Unutul-
mamalı, hedeflere ulaşmanın bir
yolu da trübünde seyircinizin 
olmasıdır. Bazı maçlarda seyirci
tezahüratları ile futbolcuları mo-
tive eder ve puan kazandırır.
Belki seyirci sayısında bir artış
olmuştur ama bu artış yeterli
değil. En azından stadın yarısı
dolu olmalı ki şampiyonluk hede-
fine giderken yalnız kalınmasın. 
Başakşehir yönetimi transfer
döneminde çok önemli bir 
transfer başarısı göstererek 
Barcelona’da forma giyen Arda
Turan’ı takıma kazandırmıştır.
Bu transferle şampiyonluğu ne
kadar istediklerini de deklare 
etmişlerdir. 
Arda Turan’ın profesyonelliğin-
den kuşkum yok. Zaten profes-
yonelliği konusunda bir sıkıntı
olsaydı İspanya Ligi’nde bu kadar
başarılı olması, dünyanın en 
başarılı pas yapan takımında 
oynaması imkansız olurdu. 
Ben Arda’nın kendi yeteneklerini
inkâr etmez ve geldiği takımı 
küçümsemezse çok başarılı ve
şampiyonluk yarışında başrol
oyuncularından biri olacağına
inanıyorum. Arda için ‘attan inip
eşeğe bindi’ şeklinde yapılan 
yorumlara katılmıyorum, hatta
tam tersini düşünüyorum. Türki-
ye’nin pas oyununu en iyi yapan
ve birlikte oynama kültürüne
sahip bir takıma gelmesi, Barce-
lona’da alıştığı futbol kültürünün
devamı anlamına gelir. Oynanan
futbolun kalitesine bakıldığında
hiç de eşeğe binmemiş ve aynı

kaliteye yakın bir atla yoluna
devam etmektedir. 
Ligin ilk yarısını ikinci bitiren 
Galatasaray, Avrupa kupalarına
kötü, Süper Lig’e ise iyi başladı,
Avrupa kupasında sıradan bir 
takıma sürpriz şekilde elenmesi
üzerine takımın hocası kamuoyu
ve yönetim tarafından tartışıldı.
Yönetim, hoca arayışı içine girdi.
Bu arada Süper Lig başlamış, 
Galatasaray oynadığı oyun ve 
aldığı sonuçlarla fırtına gibi bir
başlangıç yapmıştı. Alınan 
sonuçlar ve oynanan oyun, taraf-
tarla yönetimin Tudor’a bakışını
değiştirmiş, akılda acabalar 
olsa da kötü sonuçlar gelene
kadar sınırlı oranda kredi açıl-
mıştı . Aslında olan şuydu... Sezon
başı yaşanan kriz buzdolabına
konulmuştu ve zamanı geldi-
ğinde ısıtılacak, takımın başına
Fatih Terim Hocanın getirilme-
siyle sonuçlanacaktı. Fatih Hoca-
nın ne gibi dokunuşlar yapacağı-
nı zaman gösterecektir, ama
şunu söyleyebilirim; yönetim ku-
rulu oluşacak tepkileri bu hamle
ile savuşturmuştur. Çünkü se-
yirci Fatih Hoca etrafında bugün
için bütünleşmiştir. Unutmaya-
lım hiçbir hocanın ülkemizde

İsmail Gökçek

İlk yarıda

neler oldu?

kredisi sonsuz değildir. Futbolcu-
luğunda efsaneleşmiş olsa bile
alınacak sonuçlar seyirci davra-
nışına yön vermektedir. Mutlaka
Fatih Hoca gerekli eksikleri 
görerek müdahale edecektir.
Futbol tarihimize bakıldığında
sezonun ikinci yarıları çok daha
zorlu geçmiştir. Bu sezon da
böyle olacaktır. 
Geçtiğimiz sezonu üçüncü bitiren
Fenerbahçe de Aykut Kocaman’ı
takımın başına getirdi. Avrupa
kupasında Fenerbahçe de Gala-
tasaray’ın yaşadığı şoku yaşadı
ve elendi Ancak Fenerbahçe lige
de kötü başladı. İnanılmaz kişisel
hatalarla beklenmeyen puan 
kayıpları yaşandı, Aykut Hoca 
istifanın eşiğinden Fenerbahçe
yönetiminin sağduyulu davranışı
sayesinde döndü. Bu davranışıyla
Fenerbahçe Yönetim Kurulu 
hocalarına güvenlerinin tam 
olduğunu göstererek istikrardan
yana olduklarını teyid etti. 
Beşiktaş ilk yarıyı dördüncü 
sırada tamamladı. Öte yandan da
Şampiyonlar Ligi’nde grubunu
lider bitirdi ve son on altıya kaldı.
Çeyrek final kurasında Bayern
Münih ile eşleşti. Ben Beşiktaş’ın
turu geçecek güçte olduğuna

inanıyordum. Ta ki Cenk To-
sun’un  net 22 milyon euroya
Everton’a transferi gerçekleşene
kadar. Çünkü Beşiktaş yönetimi-
nin ve teknik heyetinin hedefinin
Şampiyonlar Ligi kupasını 
ülkemize getirerek bir ilki daha
başarmak olduğunu sanıyordum.
Hani son zamanlarda bir reklam
vardı, ‘bazı şeyler paha biçilmez
diyordu’ reklamın sonunda. Şam-
piyonlar Ligi kupasının ülkemize
getirilmesi de böyle bir şeydi.
Kaldı ki bu kupayı kazanan 
takımın kasasına hatırı sayılır
miktarda para da girecektir. Ben
Beşiktaş yönetiminin çok başa-
rılı işler yaptığını takdir eden bi-
risi olarak Cenk konusunda
hatalı bir karar aldığı düşünce-
sindeyim. Bu takım Bayern 
Münih’i eleyebilir mi? Elbette ele-
yebilecek güçtedir.Ama bu sene
Şampiyonlar Ligi’nde yaptıkları
ile Cenk’in olması, rakip için çok
büyük bir tehditti. Belki de
Cenk’in yerine alınacak oyuncu
çok başarılı olacaktır ama “Bu
riski almaya değer miydi?” diye
sormak istiyorum. Çünkü dünya
kulübü olmak isteyen takımın
yönetimi böyle davranmaz. Alı-
nacak Şampiyonlar Ligi kupası-
nın dünya kulübü olma yolunda
dev bir adım olacağını çok iyi 
biliyor olmaları gerekiyordu.
Kayserispor ve lige yeni çıkan
Göztepe ilk yarıda çok iyi sonuç-
lar alarak futbol kamuoyunun
takdirleriyle ligi beş ve altıncı 
sırada tamamladılar. 
Dört büyük takımlarımızdan biri
olan Trabzonspor, ellinci yılda
şampiyonluk parolasıyla lige
başladı ama sezon içinde alınan
ağır yenilgiler sonrası hoca deği-
şikliği yaparak Ersun Yanal’la
yollarını ayırmak suretiyle Rıza
Çalımbay ile anlaştı. Hoca gelir
gelmez takımın defans sorununu
çözerek kolay gol yeme hastalı-

ğından kurtararak seri galibiyet-
ler aldı. Bu galibiyetler ancak ligi
yedinci sırada bitirmesine yetti.
İkinci yarı iddialı olabilmesi için
mutlaka hücum sorununu 
çözecek alternatif hücum dene-
melerini hayata geçirmesi gere-
kiyor. İlk yarıda Burak Yılmaz’ın
becerisine bırakılan sistem vardı.
Bölgeler arası geçişleri daha hızlı
olmalı ki hızlı hücum yapılabilin-
sin. Takımın bu oyun yapısına
uygun oyuncuları var. 
İlk yarının hayal kırıklığı Antal-
yaspor oldu. Geçen sezon ligde 
iyi işler yapan ve ünlü isimleri
transfer eden takımın aldığı 
sonuçlar Antalyaspor’un kadro 
kalitesine yakışmadı. Ligde um-
duğunu bulamayan takımların
başında Gençlerbirliği geliyor. Bu
sezonun adı İlhan Cavcav sezonu.
Dolayısıyla bu sezonda düşme
potasında dolaşması rahmetli
başkandan sonra Gençlerbirli-
ği’nin işinin zor olacağının gös-
tergesi gibi duruyor. Karabükspor
ligin son sırasına demirledi ve
ikinci yarı bu puanla kurtulması
mucizelere bağlı. 
Düşme potasındaki ve hemen
üzerindeki takımların yönetim-
leri, biraz kötü gidişatta hemen
hoca değişikliğine gitmeleri se-
bebiyle takımlarının bu duruma
düşmelerinin sorumlularından
biridir. Hoca değişikliği her
zaman olumlu sonuçlar verme-
yebiliyor .İkinci yarı daha zor 
geçecektir. Takımlar eksiklerini
tespitleri doğrultusunda tamam-
lamaya çalıştılar ve ikinci yarı
hazırlıklarını kamp yaparak 
tamamladılar. 
İkinci yarının tüm takımlara 
hayırlı olmasını, kazasız, sakat-
lıksız, çok isteyenin hedefine 
kavuştuğu, hakemlerin maçların
önüne geçmediği bir lig olmasını
dilerim. 
Sağlıkla kalın. 
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TFF Gündemi

Başkan Demirören, kulüp başkanları
ile Bakan Bak'ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Baş-
kanı Yıldırım Demirören, TFF 2 ve 3.
Lig kulüp başkanları ve temsilcileri
ile birlikte, Gençlik ve Spor Bakanı
Osman Aşkın Bak’ı ziyaret etti. An-
kara’da Bakanlık Merkez Bina’da
gerçekleşen ziyarette; TFF Yönetim
ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez,
Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gugu-
loğlu ve Genel Sekreter Kadir Kar-
daş’ın yanı sıra Spor Genel Müdürü

Mehmet Baykan, 2 ve 3. Lig Kulüp-
ler Birliği Derneği Başkanı Murat
Şahin ile 90 kulübün başkan ve
diğer temsilcileri yer aldı.  TFF 2 ve
3. Ligde yer alan kulüplerin sorun-
larının ele alındığı ve karşılıklı
görüş alışverişinde bulunulan top-
lantıda, kulüpler taleplerini Bakan
Osman Aşkın Bak’a iletti. 2 ve 3. Lig
Kulüpler Birliği Derneği Başkanı
Murat Şahin ve Yönetim Kurulu

Üyeleri, daha sonra da TFF Başkanı
Yıldırım Demirören’e Riva’da da 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziya-
rette; Türkiye Futbol Federasyonu
Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi 
Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez,
Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Ka-
mışlı ile Genel Sekreter Kadir Kar-
daş yer aldı. Ziyarette Murat Şahin
tarafından TFF Başkanı Yıldırım
Demirören’e plaket takdim edildi.
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TFF Gündemi

Türkiye Futbol Antrenör-
leri Derneğinin (TÜFAD) 
ile Türkiye Futbol Federas-
yonu (TFF) iş birliğiyle 
düzenlenen UEFA Pro 
Lisans Zorunlu Gelişim 
Semineri Antalya’da ya-
pıldı. Bu yıl 24.’sü düzenle-
nen ve UEFA Pro Lisansı’na
sahip teknik adamların
kulüplerle sözleşme imza-
layabilmeleri için 3 yılda
bir katılmaları gereken se-
minerin açılış konuşmasını
TÜFAD Başkanı İsmail Dil-
ber yaptı. 54 şube ve yak-
laşık 21 bin üyeye hizmet
ettiklerini belirten Dilber,
TÜFAD’ın antrenörlerin
eğitimi ve gelişimindeki
rolünü anlattı.
TFF Başkanvekili Ali 
Dürüst, Yönetim ve İcra
Kurulu Üyesi Ali Düşmez,

Yönetim Kurulu Üyesi Fuat
Guguloğlu ile Genel Sekre-
ter Kadir Kardaş’ın da 
katıldığı açılış töreninde 
bir konuşma yapan TFF
Başkanvekili Ali Dürüst,
dünya futbolunun geldiği
noktada antrenörler için
eğitim ve gelişimin vazge-
çilemez olduğunu, TFF’nin
bu amaçla 6 milyon TL 
antrenör kurslarına, 
toplamda 20 milyon TL fut-
bolun gelişimine ayırdığını
belirtti. Bir yıl içerisinde
çeşitli kademelerde yakla-
şık 100 kurs düzenleyerek
Avrupa’da diğer federas-
yonlar arasında olduğu-
muzu belirten Dürüst,
TFF’ye kayıtlı yaklaşık 
26 bin antrenörün olduğu
ülkemizde daha fazla UEFA
Pro Lisansı’na sahip antre-

24. UEFA Pro Lisans Gelişim Semineri Antalya’da yapıldı   
nör olmasını arzu ettiğini belirtti.
TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik,
AEFCA (Avrupa Futbol Antrenör-
leri Dernekleri Birliği) Başkanı
Walter Gagg ve Gençlik ve Spor
Bakanlığı Spor Genel Müdürü
Mehmet Baykan’ın ardından, açı-
lış töreni A Millî Takım Teknik So-
rumlusu Mircea Lucescu’nun
konuşmasıyla devam etti.
Lucescu, Uluslararası Spor 
Araştırmaları Merkezi (CIES)
araştırmalarına göre Türk 
futbolunun kamuoyunun 
beklentisinin altında bir çizgi 
izlediğini ve kulüp yöneticileri ile
yaptığı görüşmelerde geleceğin
planlanması ile ilgili tavsiyelerde
bulunduğunu söyledi.
Yeni bir millî takım jenerasyonu
oluşturma sürecinin liglerde
görev yapan teknik adamların
yardımı olmadan oldukça 
güçleşeceğini belirten Lucescu,
genç oyuncuların yabancı 
oyuncularla rekabetini sağlıklı
hale getirmek için özgüvenlerini,
motivasyonlarını ve deneyimle-

rini yükseltecek adımlar atılması
gerektiği tespitini yaptı. 
Mircea Lucescu, salondaki 
tüm katılımcıların Türk Millî 
Takımı’nın başarılı olmasını 
istediğinden şüphesi olmadığını
belirtirken, konsensüsle bazı
statü değişiklikleri yapılabilece-
ğini düşündüğünü söyledi. 
Cenk Tosun’un Everton’a transfer
olmasının diğer Türk oyuncular
için bir ilham kaynağı olacağını
ifade ederek, “Ben, 
futbolcularımız vaktinden erken
Avrupa’ya gitmesin derken, eğer
yedek kulübesinde oturmak için
veya çok kısa süreler almak için
gidecekler ise biraz daha bekle-
sinler ve daha güçlü şekilde 
gitsinler diyorum” ifadelerini 
kullandı. 
Yeni bir takım inşa etmenin kolay

olmadığına değinen Millî Takım
Teknik Direktörü, UEFA Uluslar
Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası
Elemelerinde üst düzey teknik
adamların desteğini görmeyi 
umduğunu ifade etti.  

Ali Dürüst

Mehmet Baykan İsmail Dilber

Şenes Erzik
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Başkan Yıldırım Demirören’e onur ödülü 

Antalya’da düzenlenen UEFA Pro Li-
sans Zorunlu Gelişim Semineri’nde
“Futbol Endüstrisi” ödül töreni dü-
zenlendi. Seminerle birlikte düzen-
lenen Futbol Endüstrisi Forum ve
Fuarı (FIFEX) kapsamında, Türk fut-
bolunun gelişmesi için katkıda bulu-
nan 28 kurum, kişi ve markalara
ödülleri verildi. TFF Başkanvekili Ali
Dürüst, TFF Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu
Üyesi Fuat Guguloğlu ve Genel Sek-
reter Kadir Kardaş ile A Millî Takım
Teknik Direktörü Mircea Luces-
cu’nun katıldığı törende, futbol en-
düstrisi onur ödülüne lâyık görülen
TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in
ödülünü TFF Başkanvekili Ali Dü-
rüst aldı. TFF sponsorlarından Mer-
cedes Benz, en uzun süredir Millî
Takım sponsoru, Arçelik de yılın en
değerli Millî Takım sponsoru ödü-
lüne lâyık görüldü. “Uluslararası
Futbol Adamı” ödülü, TFF Onursal

Başkanı, UEFA ve FIFA Onursal
Üyesi Şenes Erzik’e TFF Yönetim
ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez
tarafından verilirken, yılın futbola
en fazla katkı yapan kurumu ola-
rak Spor Toto Teşkilatı ödüle lâyık

görüldü. Ödülleri, TFF Başkanve-
kili Ali Dürüst, TFF Yönetim ve
İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, 
Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gugu-
loğlu ve Genel Sekreter Kadir 
Kardaş ile A Millî Takım Teknik 

Direktörü Mircea Lucescu, 
Türkiye Futbol Antrenörleri 
Derneği Genel Başkanı İsmail Dil-
ber, Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Menderes Türel ve diğer
protokol üyeleri takdim etti. 
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Mircea Lucescu Süper Lig kamplarında 
Antalya’da düzenlenen Pro Lisans 
Kursu’na konuk olan A Millî Takım Teknik
Direktörü Mircea Lucescu, daha sonra Be-
lek’te kampa giren Süper Lig takımlarının
kamplarını ziyaret ederek teknik direktör
ve başkanlarla ikili temaslarda bulundu.
Rumen çalıştırıcıya yardımcı antrenörler
Tayfur Havutçu, Carlo Nicolini ve Kerem
Yavaş eşlik etti. İlk olarak Fenerbahçe’nin
antrenmanına giden Lucescu, burada 
teknik direktör Aykut Kocaman ile bir süre
görüştükten sonra Beşiktaş’ın kamp yap-
tığı otelde idman öncesi teknik direktör
Şenol Güneş ile bir araya geldi. Lucescu, ar-
dından Trabzonspor’un antrenman saha-
sına giderek başkan Muharrem Usta ve
teknik direktör Rıza Çalımbay ile fikir alış-
verişinde bulundu. Bursaspor’un kamp
yaptığı otelde başkan Ali Ay ve teknik 
direktör Paul Le Guen ile bir görüşme ger-
çekleştiren Lucescu, son olarak aynı otelde
kampa giren Kayserispor ile Kasımpaşa
takımlarını ziyaret edip burada teknik 
direktörler Marius Șumudică ve Kemal
Özdeş ile sohbet etti. Lucescu, ziyaretlerini
ertesi gün de sürdürdü. İlk olarak Medipol
Başakşehir’in antrenmanında Abdullah
Avcı ile görüşen Rumen çalıştırıcı, daha
sonra Göztepe kampında Tamer Tuna’nın
konuğu oldu. Lucescu son olarak Galatasa-
ray’ın idman yaptığı tesise giderek Fatih
Terim’le bir araya geldi.
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Lucescu’dan Pro Lisans Kursu’na ziyaret  

A Millî Takım Teknik Direktörü
Mircea Lucescu, Antalya’nın 
Belek beldesinde yer alan Susesi
Luxury Resort’ta düzenlenen 
Pro Lisans Kursu’nu ziyaret etti.
Rumen çalıştırıcı, kursa katılan 
24 teknik direktörlerle yaptığı
sohbette kariyeri boyunca edin-
diği tecrübeleri paylaştı. Lucescu,
konuşmalarında başarılı bir tek-
nik direktör olmanın incelikleri

hakkında bilgiler verirken, kendi
futbol felsefesini de katılımcılara
aktardı. A Millî Takım’ın 2018 FIFA
Dünya Kupası elemelerinde oyna-
dığı karşılaşmalardaki bazı kritik
pozisyonları antrenörlerle birlikte
analiz eden tecrübeli teknik
adam, daha sonra kendisine soru-
lan sorulara cevap verdi. UEFA Pro
Lisans Kursu’na Adil Turhan, Ali
Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem

Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Say-
han, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh
Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan
Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş,
Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya
Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat
Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı,
Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet
Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir
Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf
Şimşek kursiyer olarak katıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
futbolun geliştirilmesi amacıyla
futbol kulüpleri ve futbolla ilgili
kurum/kuruluşların altyapı, tesis,
eğitim ve futbol gelişim projeleri
için mali yardım düzenleyen 
Kaynak Kullandırma Talimatı 
gereğince, kulüplerimizin ve ilgili
kurum/kuruluşların 2018-2019
sezonunda mali yardımdan yarar-

lanabilmesi için başvuru süresi 
1 Nisan 2018’de sona erecek. 
Kaynak Kullandırma Talimatının 
6. Maddesi 1. fıkrasında belirtilen
esaslara uygun olarak hazırlanmış
başvuru dosyasının, (dosya sahi-
binin daha önceki sezonda baş-
vuru yapmış olması, tahsis
verilmiş ya da verilmemiş olması
durumunda dahi) 2018-2019 se-

zonu için yeniden hazırlanarak
TFF’ye ulaştırılması gerekiyor.
Kaynak Kullandırma Talimatının 
4. Maddesi 5. fıkrası gereğince
01.04.2018 tarihinden sonra yapıla-
cak başvurular, 2018-2019 
sezonunda değerlendirmeye 
alınmayacak olup, 2019-2020 
sezonunda değerlendirmeye 
alınmak üzere bekletilecek.

Kaynak kullandırma başvuruları 1 Nisan’da sona erecek 
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TFF yönetimi, TSYD seminerinde

Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) tarafından bu yıl 54’üncüsü
düzenlenen seminer Antalya’da 
gerçekleştirildi. Antalya Belek’teki
Gloria Golf Resort Hotel’in ev sahipli-
ğinde iki gün süren seminerin açılı-
şında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanvekili Ali Dürüst, Yöne-
tim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez,
Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Gugu-
loğlu, TFF Genel Sekreteri Kadir Kar-
daş ile Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanvekili Mesut Kocagöz, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan ve
çok sayıda davetli yer aldı.
TFF Başkanvekili Ali Dürüst, açılış
töreninde yaptığı konuşmada,
TSYD’nin Futbol Federasyonu’nun 
iş birliği yaptığı bir kurum olduğunu
belirterek, “55 yıllık köklü bir geç-
mişe sahip TSYD’nin açılış semine-
rinde sizlerle olmaktan mutluluk
duyuyorum. Derneğin daha da güç-

lenmesi için federasyon olarak 
elimizden geleni yapmaya hazırız.
Hep iyi olan ilişkilerimizin daha da
artarak sürmesini diliyorum” değer-
lendirmesinde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman
Aşkın Bak, konuşmasında uyuştu-
rucuyla verilen mücadele konu-
sunda bilgi verirken, “Gençlik ve
Spor Bakanlığı olarak amatör kulüp-
lere destek vermeye, semt sahaları
ve tesisler yapmaya devam edeceğiz.
Dünyada spor tesislerine en fazla
yatırım yapan ülkelerin başında
Türkiye geliyor. Statlarımızın yaş 
ortalaması 1.7. Başarılı, ülkesini ve
milletini seven nesiller yetiştirmek
istiyoruz” dedi. 
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir ise 
sporun ve gençliğin sorunlarına 
eğilmeyi önemli bir görev olarak 
gördüklerini kaydetti. Törende Türk
spor medyasından 250’nin üzerinde
basın mensubu da hazır bulundu.

Spor Güvenliği Çalıştayı yapıldı

Kulüpler Birliği Vakfı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün ev sahipli-
ğinde gerçekleştirilen Spor Güven-
liği Çalıştayı, İstanbul’da yapıldı.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen çalıştaya Türkiye Futbol Fede-
rasyonu, Adalet Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı, Spor Genel Müdürlüğü
ve Süper Lig kulüplerinin yetkilileri
ile Süper Lig kulüplerinin bulun-
duğu şehirlerin İl Emniyet Müdür
Yardımcıları katıldı.
Sporda şiddet ve düzensizliğin 
önlenmesine yönelik 6222 sayılı
Kanun’a dair uygulamalar ile karşı-
laşılan aksaklıkların ele alındığı 
çalıştayda, Türkiye Futbol Federas-
yonu Baş Hukuk Müşaviri Yardım-
cısı Hazer Akil, Temsilci İşleri
Direktörü Baki Şahin, Stadyum ve
Güvenlik Müdürü Cenk Cem ile 
İktisadi İşletme ve E-Bilet 
Departmanı Müdürü İbrahim Kılınç
yer aldı. 
Toplantının açılış konuşmasını

yapan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı
Dursun Özbek, çalıştayla hedefleri-
nin spor güvenliğiyle ilgili konuları,
tüm paydaşlarla masaya yatırıp,
alınacak tedbirlerle ilgili yol harita-
sını belirlemek olduğunu belirterek,
“Umuyoruz ki el birliğiyle tüm so-
runların üstesinden geleceğiz” dedi.
Son yıllarda gerçekleştirilen yatı-
rımlarla sporda atağa kalktıklarını
vurgulayan Özbek, “İnşa edilen 
salonlar ve statlar sayesinde eskiye
oranla daha konforlu maçlar izleni-
yor. 6222 sayılı kanunla güvenlik
konularında çok önemli ilerlemeler
sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonu-
cunda özellikle seyirci sayısında ar-
tışlar yaşanmaya başlandı. Bundan
sonraki hedefimiz bu artışın deva-
mını sağlamak. Stat ve salonların
tamamen dolmasını istiyoruz. Şef-
faf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar
alınacağından eminim” diye ko-
nuştu. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan
Yardımcısı Mehmet Sepil ise sporun
daha düzenli ve geniş kitlelerce iz-

lenmesi için bir araya geldiklerini
dile getirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik
Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal ise
sporda taraftarın önemine değine-
rek, “Sporda şiddetin yüzde 25 azal-
dığını, taraftar sayısının da yüzde 14
arttığını görüyoruz. 600 bin civa-
rında taraftar artışı var. İş birliği
içinde etkin tedbirleri alırsak, şiddet
olaylarının sayısı azalırsa tribüne
gelen seyirci sayısı da artarsa işi-
mizi iyi yapmışız demektir. Bundan
sonra daha iyisini nasıl yaparız
onun çalışmasını gerçekleştirece-
ğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Çalıştayda ayrıca, kulüplerin,
sporda şiddetin önlenmesi 
noktasında ilgili tüm paydaşlarla
ortak hareket hususları, karşılıklı
beklentileri, il ve ilçe spor güvenlik
kurullarıyla ilgili yaşanan sorunlar
ve çözüm önerileri, stat içi ve dışı
güvenlik tedbirlerinin yanı sıra özel
güvenlik konusunda fikir alışverişi
yapıldı.
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Üst Klasman Gözlemcileri 
Kış Semineri Riva’da gerçekleştirildi 

Süper Lig ve TFF 1.Lig müsabakalarında
görev yapan gözlemcilerin katıldığı
2017-2018 Sezonu Üst Klasman 
Gözlemci Semineri, Riva Hasan Doğan
Millî Takımlar Kamp ve Eğitim 
Merkezi’nde yapıldı. 
Seminer açılışında MHK Başkanı Yusuf
Namoğlu, MHK Kış seminerinde hakem-
lere verilen talimatları ve işlenen 
eğitimleri gözlemcilere aktardı. MHK
Eğitimden Sorumlu Üyesi Murat Ilgaz,
Video Yardımcı Hakem(VAR) sistemine
ilişkin uygulamalar ile ilgili son gelişme-
leri gözlemcilere aktardı. Daha sonra
gözlemciler, Hollanda liginde oynanan
kritik bir müsabakayı izledi ve grup ça-
lışmalarında pozisyonları değerlendirdi.
Seminerin son gününde, UEFA Gözlem-
cilerden Sorumlu Hakem Komitesi Üyesi
Jaap Uilenberg gözlemci raporunda ya-
pılan değişiklikler ve yeni değerlendir-
meler konusunda gözlemcilere eğitim
verdi. Seminerde Zihinsel Performans
Eğitmeni Doç.Dr Rıdvan Ekmekçi, göz-
lemcilere Zihinsel Hazırlık konusunda
eğitim verdi. Kapanış konuşmasında
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ikinci
devrede hakemlerin değerlendirilme-
sindeki kriterlere dikkat çekerek 
başarılar diledi.

16. Türkiye Spor Ödülleri,
Hilton İstanbul Bomonti
Conference Center’da
gerçekleştirilen gecede
sahiplerini buldu. Türkiye
Futbol Federasyonu Yö-
netim ve İcra Kurulu
Üyesi, TASKK Genel Baş-
kanı Ali Düşmez, Yılın 
Futbol Yöneticisi Ödülü’nü
aldı.
Ali Düşmez, törende yaptığı
konuşmada, “Ödülü TASKK,
TFF ve İASKF bünyesinde
görev yaptığım tüm arka-
daşlarım adına kabul edi-
yorum. Çünkü biz büyük
bir aileyiz. İnşallah 2024

Avrupa Futbol Şampiyona-
sı’nı da Regions’ Cup gibi
Türkiye’de düzenleyeceğiz,
bu hedef doğrultusunda
çalışıyoruz” dedi. Ali Düş-
mez konuşmasının so-
nunda, vatanı için görev
yapan tüm Mehmetçiklere
selam edip, vefatının 1. yıl-
dönümü vesilesiyle Genç-
lerbirliği’nin merhum
başkanı İlhan Cavcav’ı da
andı. Ceylan İnşaat 16. Tür-
kiye Spor Ödülleri’nde
geçen yıl Avrupa şampi-
yonu olan Ampute Millî Ta-
kımımız da Yılın Altın
Adamları Ödülü’nü kazandı.

Ali Düşmez’e ödül  
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TASKK'tan Bakan Osman Aşkın Bak'a ziyaret

TFF Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi, TASKK Genel Başkanı
Ali Düşmez’in başkanlığın-
daki Türkiye Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonu
Yönetim Kurulu heyeti,
Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Osman Aşkın Bak’ı ziyaret
etti. Bakan Osman Aşkın
Bak’ın makamında gerçek-
leşen ziyarette amatör futbol
kulüplerinin mali, idari ve
sportif konuları üzerine de-
ğerlendirmelerde bulunuldu.

http://do�.dr/
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Teknik direktör Mircea Lucescu 
yönetiminde yeniden yapılanma
sürecindeki Millî Takımımız, Mart
ayındaki İrlanda Cumhuriyeti 
maçının ardından Mayıs’ta İran, 
Haziran’da da Rusya ile iki özel 
müsabakaya daha çıkacak. İran
Futbol Federasyonu ile Türkiye 
Futbol Federasyonu arasında yapı-
lan görüşmeler neticesinde A Millî
Takımlar arasında 28 Mayıs 2018’de
Türkiye’de özel bir maç yapılması
için anlaşmaya varıldı. 
Rusya’daki Dünya Kupası finalle-

rinde B Grubu’nda Portekiz, İspanya
ve Fas ile mücadele edecek İran ile
yapılacak maçın oynanacağı stad-
yum ise daha sonra açıklanacak.
A Millî Takımlar düzeyinde bugüne
kadar Türkiye, İran ile oynadığı 
6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik
alırken, hiç mağlup olmadı, attığı 
12 gole karşılık kalesinde sadece 
bir gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile
son olarak 20 Ocak 1974’te deplas-
manda karşı karşıya geldi ve 
sahadan 1-0 galip ayrıldı.
A Millî Takımımız, 2018 FIFA Dünya

Kupası’nın ev sahibi Rusya ile de 
5 Haziran’da Rusya’da bir hazırlık
maçına çıkacak. Türkiye ile Rusya,
SSCB dönemi dâhil A Millî Takımlar
düzeyine bugüne kadar toplam 18
kez karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı-
larımız 3 galibiyet alırken, rakip
takım 14 kez sahadan galibiyetle
ayrıldı, bir maç ise berabere bitti.
Türkiye’nin 8 golüne, Rusya 32 golle
karşılık verdi. İki takım, son kez 31
Ağustos 2016 tarihinde özel maçta
Antalya’da karşılaşmış ve 0-0 be-
rabere kalmıştı. 

Mayıs’ta İran, Haziran’da Rusya ile iki maç

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolu-
nay Kafkas, “Gerçek Temelli Öğ-
renme ve Antrenör Eğitmeninin
Gelişimi” konulu UEFA Çalışma Gru-
bu’na katıldı.
İngiltere Futbol Federasyonu’na
bağlı ve İngiltere Milli Takımları ile
futbol gelişim birimlerinin yer
aldığı St. Georges Park’ta ger-
çekleşen çalışma grubuna
Kafkas’ın yanı sıra FGD Eğitim
Müdürü Yücel Uyar,
FIFA/UEFA Teknik Koordina-
törü Cezmi Turhan, 
antrenör eğitimcisi Ömer
Kaner, UEFA ile İngiltere,
Avusturya, İsveç, İzlanda, Slo-
venya, Slovakya ve Yunanis-

tan futbol federasyonlarının antre-
nör eğitimi sorumluları katıldı. 3
gün süren seminerde; antrenör eği-
timi, antrenör kursları ve antrenör
eğitmenleri konularında teorik ve
pratik bilgiler aktarılırken, İngiltere
Futbol Federasyonu’nun antrenör

kursları ve antrenörlere kulüple-
rinde verilen saha uygulamalı eği-
tim desteği hakkında bilgiler de
verildi.
Çalışma grubu kapsamında, Derby
County Futbol Kulübü’nün antren-
man tesisleri de ziyaret edildi ve 

bu ziyaret esnasında antrenör
eğitimcisinin, kulüpteki an-
trenöre kendi takımıyla yap-
tığı idmanlarda nasıl destek
olduğu uygulamalı olarak an-
latıldı. UEFA Çalışma Grubu ve
benzeri uluslararası seminer-
lerden alınan bilgilerle, TFF
antrenör kurslarının daha da
ileri seviyeye taşınması
amaçlanıyor.

Tolunay Kaas başkanlığındaki TFF
heyeti, UEFA Çalışma Grubu’na katıldı
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TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Millî 
Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Amerika
Birleşik Devletleri’nde organize edilen, 2018
NSCAA (ABD Ulusal Futbol Antrenörleri Birliği)
Kongresi ve Spor Teknolojileri Fuarı’na katıldı.
ABD’nin Philadelphia kentinde 17-21 Ocak 2018
tarihleri arasında gerçekleştirilen ve hem antre-
nör hem de futbolcu gelişimini temel alan 
kongrede, FGD FIFA/UEFA Teknik Koordinatörü
Cezmi Turhan da yer aldı. Kafkas ve Turhan 
organizasyonda; e-öğrenme, antrenör eğitimi,
genç ve elit futbolcu gelişimi, futbolda yönetim
ve liderlik ve futbol yazılımları alanlarındaki ge-
lişmeleri yakından takip etme imkânı buldu. Fu-
ardaki firmalar ve yetkililerle temaslar sağlayan
Kafkas ve Turhan, Futbol Gelişim Direktörlü-
ğü’nün ileriye yönelik projelerinde kullanabile-
cek ekipman ve sistemlerle ilgili de görüşmeler
yaptı. NSCAA, dünya üzerindeki en büyük futbol
antrenörleri birliği olarak kabul ediliyor.

Tolunay Kaas, NSCAA Kongresi 
ve Spor Teknolojileri Fuarı'na katıldı
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Mart ayındaki 2017-18 UEFA U19
Avrupa Şampiyonası Elit Tur maç-
larına hazırlanan U19 Millî Takımı-
mız, Portekiz’le iki hazırlık
karşılaşması yaptı. Portekiz ilk
maçı 2-1, ikinci maçı da 4-0 ka-
zandı. Lizbon’daki Ulusal Stad-
yum’da 15 Ocak’ta oynanan ilk maçı
gençlerimiz Mehmet Ataberk Da-
dakdeniz, Ramazan Keskin (Ali
Ülgen dk. 35), Furkan Korkut, Gökay
Güney, Ufukcan Engin (Oğulcan Sa-
diroğlu dk. 72), Gökay Eser (Hazar-
han Karaca dk. 67), Rahmetullah
Berişbek, Muhayer Oktay, Kerem
Atakan Kesgin (Ahmet Sivri dk. 90),
Alpay Çelebi, Metehan Güçlü (İlker
Karakaş dk. 67) kadrosuyla oynadı.
Bu maçtaki golümüzü 81. dakikada
Rahmetullah Berişbek kaydeder-
ken, Portekiz’in golleri 53. dakikada

Mickael Almeida ve 89. dakikada
Trincao’dan geldi. 17 Ocak’ta Lizbon
Futbol Merkezi’nde oynanan maçta
ise U19 Millî Takımımız Batuhan
Ahmet Şen, Furkan Korkut, Yılmaz
Kılıç (Gökay Güney dk. 46), Rahme-
tullah Berişbek, İlker Karakaş, Mu-
hayer Oktay, Alpay Çelebi (Ahmet
Sivri dk. 85), Burak Kapacak (Ra-
mazan Keskin dk. 46), Metehan
Güçlü, Oğulcan Sadiroğlu (Gökay
Eser dk. 62), Batuhan Tekin (Ufuk-
can Engin dk. 46) kadrosuyla 
mücadele etti. Maçı 4-0 kazanan
Portekiz’in gollerini 35. dakikada
penaltıdan Jose Gomes, 44. daki-
kada Diogo Queiros, 70. dakikada
Moura ve 80. dakikada Trincao kay-
detti. Tolunay Kafkas’ın sorumlulu-
ğunu, Vedat İnceefe’nin teknik
direktörlüğünü üstlendiği U19 Millî

Takımımızın kadrosunda yer alan
oyuncuların kulüpleri ve mevkileri
şöyle: Kaleciler: Mehmet Ataberk
Dadakdeniz (Bursaspor), Batuhan
Ahmet Şen (Galatasaray). Defans:
Alpay Çelebi (Beşiktaş), Ali Ülgen,
Furkan Korkut, Gökay Güney, Batu-
han Tekin (Galatasaray), Ramazan
Keskin (Bursaspor), Yılmaz Kılıç
(SV Wehen Wiesbaden). Orta Saha:
Oğulcan Sadiroğlu (AZ Alkmaar),
Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor),
Hazarhan Karaca, Burak Kapacak
(Bursaspor), Ufukcan Engin (For-
tuna Sittard), Barış Zeren, Ahmet
Sivri (Galatasaray), Rahmetullah
Berişbek (Gençlerbirliği), Gökay
Eser (Göztepe), Muhayer Oktay
(Fortuna Düsseldorf). Forvet: İlker
Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan
Güçlü (Paris Saint-Germain). 

U19’lar Portekiz’le iki maç yaptı

Mart ayındaki 2017-18 UEFA U17
Avrupa Şampiyonası Elit Tur’una
hazırlanan U17 Millî Takımımız, 
Romanya U17 Millî Takımı ile Antal-
ya’da iki özel maçta karşı karşıya
geldi. Her iki maç da Manavgat ilçe-
sinde bulunan Emir Hotels bünye-
sindeki Arslan Zeki Demirci Spor
Kompleksi’nde oynandı. İlk maçı 
6-2 kazanan gençlerimiz, ikinci
maçtan ise golsüz beraberlikle ay-
rıldı. 16 Ocak’taki ilk maçı Arda 
Akbulut, Atakan Gündüz (Furkan
Çetinkaya dk. 73), Yaser Yüce 
(Atamer Bilgin dk. 41), Ali Yavuz Kol
(Muhammet Arslantaş dk. 73),
Oğuzhan Akgün, Süleyman Luş
(Rıdvan Yılmaz dk. 59), Muhammet
Emin Sarıkaya, Barışcan Işık Altun-
baş (İsmail Cem Kara dk. 59), Batu-
han Özdemir (Fırat Güllü dk. 41),
Erdoğan Kaya (Işık Kaan Arslan dk.
59), Mustafa Kaya (Hakan Yeşil d.

73) kadrosuyla oynayan gençleri-
mizin gollerini 9. dakikada Süley-
man Luş, 19. dakikada Batuhan
Özdemir, 26. dakikada Ali Yavuz Kol,
33. dakikada Oğuzhan Akgün, 
49. dakikada Barışcan Işık Altunbaş
ve 53. dakikada Atakan Gündüz
kaydederken, Romanya’nın golle-
rini 30. dakikada Vlad Mitrea ile 
54. dakikada Iulian Ilie kaydetti. İki
takım arasında 18 Ocak’ta oynanan
ve 0-0 sona eren maçta ise U17 Millî
Takımımız Ersin Destanoğlu, Ata-
mer Bilgin (Rıdvan Yılmaz dk. 41),
Atakan Gündüz, Yaser Yüce (Furkan
Çetinkaya dk. 41), Fırat Güllü (Batu-
han Özdemir dk. 79), İsmail Cem
Kara (Işık Kaan Arslan dk. 41), Ali
Yavuz Kol, Süleyman Luş (Muham-
met Emin Sarıkaya dk. 41), Barışcan
Işık Altunbaş (Muhammet Arslan-
taş dk. 64), Erdoğan Kaya (Oğuzhan
Akgün dk. 41), Mustafa Kaya

(Hakan Yeşil dk. 75) kadrosuyla
mücadele etti. Sorumluluğunu 
Tolunay Kafkas’ın teknik direktör-
lüğünü Ahmet Ceyhan’ın üstlendiği
U17 Millî Takımımızda yer alan
oyuncuların mevkileri ve kulüpleri
şöyle: Kaleciler: Arda Akbulut
(Trabzonspor), Ersin Destanoğlu
(Beşiktaş). Defans: Atakan Gündüz
(Altınordu), Atamer Bilgin, Erdoğan
Kaya,  Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Işık
Kaan Arslan, Süleyman Luş (Gala-
tasaray), Muhammet Emin Sarı-
kaya (Bursaspor). Orta Saha: Ali
Yavuz Kol, Fırat Güllü (Galatasaray),
Barışcan Işık Altunbaş, Mustafa
Kaya (Altınordu), Batuhan Özdemir
(Gençlerbirliği), Furkan Çetinkaya
(Kasımpaşa), Hakan Yeşil, İsmail
Cem Kara, Yaser Yüce (Trabzons-
por). Forvet: Muhammet Arslantaş
(Medipol Başakşehir), Oğuzhan
Akgün (Beşiktaş).

U17’ler Romanya’ya fark attı 
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Merkez Hakem Kurulu, Plaj Futbolu
Hakem ve Futsal Gözlemci Semineri
düzenledi. Limak Otel’de düzenle-
nen ve açılış konuşmasını MHK
Başkanı Yusuf Namoğlu’nun yaptığı
Plaj Futbolu Hakem ve Gözlemci 
seminerine Merkez Hakem Kurulu
üyesi Erol Ersoy da katıldı. Eğitimi
FIFA Kokartlı Plaj Futbolu Hakemi
Bülent Kökten’in verdiği seminerde

hakemlere atletik testler uygulandı.
Ayrıca FIFA Kokartlı Futsal Hakemi
Yrd. Doç. Dr. Murat Çolak hakemlere
hakemlikte iletişim konusunda eği-
tim verdi. Seminere Plaj Futbolu spi-
keri Oktay Sarı da konuşmacı olarak
katıldı. Bu seminerin ardından Fut-
sal Hakem ve Gözlemci semineri de
Limak Otel’de düzenlendi. Merkez
Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Na-

moğlu’nun konuşmasıyla başlayan
seminere Merkez Hakem Kurulu
üyeleri Erol Ersoy ve Ahmet Erdo-
ğan da katıldı. Eğitimlerini FIFA Fut-
sal hakemi Ozan Soykan’ın verdiği
seminerde FIFA Futsal hakemi 
Yrd. Doç. Dr. Murat Çolak hakemlere
beden dili konusunda eğitim verdi.
Seminer, hakemlere uygulanan 
atletik testle sonra sona erdi. 

Plaj Futbolu ve Futsal Hakem
Gözlemci Semineri düzenlendi 

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig İcra
Kurulu, Ankara’da toplandı. TASKK
genel merkez binasında TFF Yöne-
tim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düş-
mez başkanlığında toplanan kurul,
Spor Toto BAL’ın ilk yarı değerlen-

dirilmesinin yanı sıra, Spor Toto
BAL müsabakalarındaki güvenlik
tedbirleri, saha ve stadyumlarla 
ilgili konular ve tüm grupların
ikinci yarı müsabakalarının 
programını gözden geçirdi.

Spor Toto BAL İcra Kurulu
Ankara'da toplandı

Gençlerbirliği Kulübü ile Kulüpler Birliği Vakfı’nın Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefa-
tının birinci yılında kabri başında anıldı. Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki anma törenine,
Cavcav’ın ailesi, Gençlerbirliği Yönetim Kurulu üyeleri, teknik direktör Ümit Özat, takım
kaptanları Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz, kulüp personeli ile taraftarlar katıldı. Türkiye
Futbol Federasyonu ise Cavcav’ın vefatının yıldönümünde yazılı olarak şu açıklamayı
yaptı: “Süper Lig’in 2017-2018 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Gençler-
birliği ve Kulüpler Birliği Vakfı’nın Onursal Başkanı, Türk futbolunun duayen ismi 
merhum İlhan Cavcav’ı vefatının birinci yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz.” 

İlhan Cavcav’ı saygıyla andık

Türk spor basınının duayen isimlerinden, Akşam, Fotospor ve uzun 
yıllar Hürriyet gazetesinde çalışan, TSYD üyesi Korkut Göze vefat etti.
Merhum Korkut Göze’nin cenazesi, 22 Ocak Pazartesi Silivri Selimpaşa
Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip Selimpaşa Mezarlığı’nda
toprağa verildi. Merhum Korkut Göze’ye Allah’tan rahmet, ailesi, 
sevenleri ve spor camiasına başsağlığı dileriz. 

Korkut Göze’yi kaybettik  

Cüneyt Çakır 
UEFA Üst Düzey 
Hakem Kursu'na 

katıldı

Kamil Çetin, 
Futsal Euro 2018 

finallerinde
görev alacak

FIFA kokartlı hakemlerimizden
Cüneyt Çakır, 29 Ocak - 1 Şubat
2018 tarihleri arasında Malta’da

düzenlenen, UEFA’nın elit ve
önde gelen hakemlerinin davet
edildiği UEFA Üst Düzey Hakem

Kursu’na katıldı. Kursta 
hakemlere, çeşitli eğitimler 
verildi ve Yo-yo atletik testi 

uygulandı.

FIFA kokartlı Futsal 
hakemlerimizden Kamil Çetin,

30 Ocak - 10 Şubat 2018 tarihleri
arasında Slovenya’nın başkenti

Ljubljana’da düzenlenecek 
UEFA Futsal EURO 2018 

finallerinde görev alacak. 
18 hakemin görev yapacağı 
finallerde Slovenya, İtalya, 

Sırbistan, Rusya, Kazakistan,
Polonya, Portekiz, Ukrayna, 

Romanya, İspanya, Azerbaycan
ve Fransa mücadele edecek.
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UEFA ve Türkiye Futbol Federas-
yonu işbirliğiyle düzenlenen ve 
ülkemizde ilk kez yapılan Futsal
UEFA B Kursu’nun 1. aşaması sona
erdi. 11-18 Ocak tarihlerinde ger-
çekleştirilen ve 22 kursiyerin katıl-
dığı kursa Konya ev sahipliği yaptı.
Teorik ve pratik derslerden oluşan
kursta, FIFA-UEFA Futsal Eğitim-
cisi Benjamin Meurs, eğitimci ve
denetimci olarak yer aldı. Kursun 

2. aşaması Nisan ayında yapılacak.
Kurs dâhilinde pratik eğitimler
Konya Selçuk Üniversitesi 75. Yıl
Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.
Kursta Ömer Kaner, Prof Dr. Meh-
met Özçağlayan, Yrd. Doç İlker 
Yücesir, Neşe Toktaş, Çağatay
Şalap, Necla Güngör Kırağası ve
Yunus Şahin Şenses eğitmen ola-
rak görev yaptı. Futsal UEFA B 
Kursu’na Aytürk Kıyıcı, Begüm

Üresin, Didem Karagenç, Gökhan
Hadi, Hayri Aydoğan, İbrahim Ersin
Aydınalp, Kemal Coşkun, Kemalet-
tin Dirik, Koray Tanbay, Mehmet
Altın, Mehmet Derya Mazlum,
Mehmet Durul Tuğ, Murat Akyüz,
Murat Kaya, Nihan Su, Nuri Yıldız,
Özlem Zengin, Savaş Ayhan, 
Selçuk Buğdaycı, Sercan Görgülü,
Şeref Aslan ve Yahya Kantur 
kursiyer olarak katıldı.

Futsal UEFA B Kursu’nun 
1. aşaması tamamlandı  

Adana ASKF eski Başkanı ve
Amatör İşler İcra Kurulu eski
üyesi, Adana Demirspor eski fut-
bolcusu Ali Gülleri hayatını kay-
betti. Gülleri için Adana Kabasakal
Camiî’nde kılınan öğle namazını

müteakip düzenlenen cenaze tö-
renine TFF Yönetim ve İcra Kurulu
Üyesi, TASSK Başkanı Ali Düşmez,
Spor Genel Müdürü Mehmet Bay-
kan, TFF Adana Bölge Müdürü
Akif Oflaz, Antalya Bölge Müdürü

Ahmet Köksalan ile Malatya Bölge
Müdürü Fahrettin Eserdi de katıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu ola-
rak merhum Ali Gülleri'ye Al-
lah'tan rahmet, ailesi ve tüm
sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ali Gülleri’yi kaybettik 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
“Türkiye Futbol Oynuyor” projesi
kapsamında destek verdiği Turk-
cell sponsorluğundaki İşitme En-
gelliler Futsal Millî Takımı, ön eleme
turu F Grubu’ndaki üç maçını da
kazanarak, Avrupa Futsal Şampi-
yonası’na doğrudan katılmaya 
hak kazandı. Ay-yıldızlılar, Galler’in
başkenti Cardiff’te oynanan grup-
taki ilk maçında Bosna-Hersek’i 
4-2 mağlup etti. Millîlerin gollerini
Mehmet Sert (2) ve İmametin 
Sünmez (2) kaydetti. Gruptaki diğer
karşılaşmada İsveç de Galler’i 8-3
yendi. Bu sonuçların ardından 
Türkiye ile İsveç, grup liderliği için
kritik değer kazanan günün ikinci
maçında karşı karşıya geldi. Millî
Takımımız, Bosna-Hersek’in ardın-
dan İsveç’i de 5-2 yenerek, grup bi-
rinciliğini garantiledi. Avrupa Futsal
Şampiyonası’na direkt katılma
hakkı kazanan millîlerin İsveç kar-

şısında gollerini Soner Balcı (3),
Mehmet Mert ve Eşref Metin Su
kaydetti. Millî Takımımız, gruptaki
son maçında ise Galler’i 14-2 mağ-
lup etti. İlk yarısı 5-1 üstünlüğü-
müzle biten karşılaşmada forma
giyen 8 futbolcunun 7’si gol atmayı
başardı. Karşılaşmadan 14-2 galip
ayrılan Millî Takımımızın gollerini

Mehmet Sert (4), Hüseyin Er (2),
Orhan Aydeniz, Janbert Özeser (2),
Eşref Metin Su (2), Hakan Erol (2)
ve İmametin Sünmez kaydetti.
Turnuvanın en çok gol atıp en az gol
yiyen takımı Türkiye oldu. Avrupa
İşitme Engelliler Futsal Şampiyo-
nası, bu yılın Aralık ayında Finlan-
diya’da düzenlenecek.

İşitme Engelli Futsal Millîler
Avrupa Şampiyonası finallerinde 
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Teknik direktörlüğünü Sercan Gör-
gülü’nün yaptığı Futsal Millî Takı-
mımız, Danimarka ile deplasmanda
iki hazırlık maçı yaptı. Danimar-
ka’nın Slagelse şehrindeki 
Antvorskovhallen Salonu’nda 20
Ocak’ta oynanan ilk maçı ev sahibi
ekip 7-4 kazandı. Bu karşılaşmada
Futsal Millî Takımımızın gollerini 3.
dakikada Cem Keskin, 19. dakikada
Serhat Çiçek, 35. dakikada Yiğitcan
Yenilmez, 36. dakikada Behçet
Bahcı kaydederken,  Danimar-
ka’nın gollerini 8, 18, 30 ve 37. daki-
kalarda Mads Falcks, 8 ve 34.
dakikalarda Emil Scott Rasmussen
ve 17. dakikada Jannik Mehlsen
kaydetti. İki takım arasında 21
Ocak’ta oynanan ikinci maçı da Da-
nimarka 5-4 kazandı. Aynı salonda
oynanan karşılaşmada Futsal Millî
Takımımızın gollerini 29. dakikada
Cem Keskin, 32 ve 37. dakikalarda
Muhammet Altunay ve 39. daki-
kada Kenan Köseoğlu kaydeder-
ken, Danimarka’nın golleri 10.
dakikada Morten Larsen, 15 ve 38.

dakikalarda Martin Jorgensen, 22.
dakikada Brian Mengel ile 25. daki-
kada Mads Falck’tan geldi. Futsal
Millî Takımımızda yer alan oyuncu-
ların mevkileri ve kulüpleri şöyle…
Kaleciler: Serkan Mutlu (Osmanlı
FK./ Osmanlı FK.), Alpay Yüzgeç
(WSV / WSW Shoepming)
Savunma: Serhat Çiçek (Denizli
Kale Belediye Spor / Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi), Onur Mengi
(Sultangazi Spor/ Arnavutköy Bld.
Spor), İsmail Çelen (Leonidas / FC
Marlene), Bünyamin Balcı (Antal-
yaspor / Antalya Atatürk Anadolu

Lisesi). Kanat: Yiğitcan Yenilmez
(Arnavutköy Bld. Spor / Arnavut-
köy Bld. Spor), Burak Özdemir 
(Nallıhan Spor / Osmanlı Spor),
Oğuzhan Arslan ( - / ZVK Celtic
Houthalen), Muhammet Yavuz
Solak (Cumhuriyet Üniversitesi SK.
/ Palandöken Bld. Spor), Behcet
Bahcı ( - / Real Noorderwijk). 
Forvet : Cem Keskin (Ortaköy Spor
/ Okan Üniversitesi), Muhammet
Altunay (Arnavutköy Bld. Spor /
Arnavutköy Bld. Spor), Kenan 
Köseoğlu (GLZ Delfshaven / 
SV Honselersdijk).

Futsalda Danimarka ile 
iki maç yaptık 
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