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Millî Tak›m

Kore’den ders ç›kard›k
Euro 2012 eleme grubunda üçüncü sırada yer
alan Millî Takımımız bu ayın 29’unda Avusturya
ile kritik bir maça çıkacak. Avusturya ikinci
sırada yer alıyor ve Millî Takımımızın o
basamağı geri alabilmesi için bu 90 dakikadan
üstün çıkması gerekiyor. Ay-yıldızı ekip,
Avusturya maçı hazırlıkları çerçevesinde
9 Şubat’ta Güney Kore ile Trabzon’da özel
maçta karşı karşıya geldi ve golsüz berabere
kaldı. Son 4 maçında gol atamayan Millî
Takım’ın Kore karşısındaki pozitif görüntüsü,
10 kişi kaldıktan sonra bile rakibine
pozisyon vermemesiydi.
vrupa ﬁampiyonas› eleme grubundaki yolculu¤umuz, 5.5 ayl›k
aran›n ard›ndan bu ay›n 29’unda ‹stanbul’da oynayaca¤›m›z
Avusturya maç›yla devam edecek. 2010 y›l›n›n Eylül’ünde
Kazakistan ve Belçika galibiyetleriyle parlak baﬂlayan
yolculu¤umuz, Ekim ay›ndaki Almanya ve
sürpriz Azerbaycan yenilgileriyle sekteye
u¤ram›ﬂ durumda. Dörtte dört yapan
Almanya’n›n 12 puanda, bizimse
6 puanda bulundu¤umuzu göz önünde
tutarsak, ﬂimdilik ilk hedefimiz grup ikincili¤i olarak görünüyor.
Ancak ikinci s›rada da bir maç eksi¤i bulunmas›na ra¤men 7 puanl›
Avusturya oturuyor. Grubun bu görüntüsü, 29 Mart’taki Avusturya
maç›n›n önemini iyice art›r›yor. Rakibimiz, 25 Mart’ta Belçika ile
evinde oynayarak maç eksi¤ini tamamlayacak ve ‹stanbul’a belki de
4 puanl›k bir avantajla gelecek. Ne olursa olsun, Millî Tak›m›m›z
ikincilik için avantaj yakalamak istiyorsa Avusturya maç›ndan
galibiyetle ayr›lmak zorunda. Ay-y›ld›zl› cephede ﬂimdilik tüm
çal›ﬂmalar Avusturya üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ görünüyor.
‹ﬂte 9 ﬁubat’ta Güney Kore ile oynanan özel maç da bir anlamda
Avusturya’ya haz›rl›k anlam›n› taﬂ›yordu. ﬁimdi bu maça öncesi ve
sonras›yla bir göz atarak son durumumuzu anlamaya çal›ﬂal›m.

A

Hamit ödül ald›
2012 Avrupa ﬁampiyonas› Eleme Grubu’nda Kazakistan’a
att›¤› gol FIFA taraf›ndan y›l›n en iyi golü seçilen Hamit
Alt›ntop’a bir ödül de TFF’den geldi. Güney Kore ile
oynanan maç›n öncesinde TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener ve
Trabzonspor Kulübü Baﬂkan› Sadri ﬁener, Hamit Alt›ntop’a
att›¤› güzel gol için bir ödül verdi.
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hedefimiz Avusturya...
Teknik Direktör Guus Hiddink
taraf›ndan aç›klanan 24 kiﬂilik kadro,
Hollanda maç›yla baﬂlayan de¤iﬂim
hamlesinin sürdü¤ünün aç›k
göstergesiydi. Kadroya yeni isim olarak
bu defa da Hamburg’un forvetlerinden
Tunay Torun kat›lm›ﬂt›. Sakatl›klar›
bulunan Nuri ﬁahin ve kaleci Onur
K›vrak kadrodan ç›kart›l›rken, ekibe
Onur’un tak›m arkadaﬂ› Tolga Zengin
eklenmiﬂti.
Rakip olarak seçilen Güney Kore’den
söz etmek gerekirse, Uzakdo¤ulu
dostlar›m›z Katar’da düzenlenen Asya
Kupas›’nda üçüncülü¤ü elde ederek
ülkemize gelmiﬂlerdi ve dolay›s›yla istim
üzerindeydi. Teknik Direktörleri Cho
Kwang-Rae, bu maç› Güney Kore

futboluna tarihindeki en önemli baﬂar›y›
yaﬂatan Guus Hiddink’e karﬂ› oynayacak
olmalar›n›n kendileri için ayr› bir zevk
olaca¤›n› söylüyordu. Rae’nin de
vurgulad›¤› gibi Güney Kore, son
dönemde gençleﬂtirilmiﬂ kadrosuyla ekip
ruhunu koruyan ve 90 dakikay› ayn›
disiplinle oynayan bir tak›m olma
özelli¤ini taﬂ›yordu. Özellikle orta
alanlar›nda yer alan genç oyuncular,
tak›m›n koﬂu temposunu ve direncini
art›r›yordu.

Hiddink’in merak›
Türkiye cephesinde ise Teknik Direktör
Guus Hiddink, çok iyi futbol oynayan
bir ekip karﬂ›s›nda mücadele

edeceklerini, tak›m›n›n neler
baﬂarabilece¤ini, nas›l performans
gösterece¤ini merak etti¤ini söylüyordu.
Bir dizi haz›rl›k maçlar› oynad›klar›n›
belirten Hollandal› teknik adam, “Daha
önce Hollanda ile oynad›k. Güney Kore
karﬂ›laﬂmas›yla bu maçlara devam
ediyoruz. Böylesi özel maçlar› oynamak
bizim için çok faydal›. Tam olmasa da
baz› k›s›mlarda de¤iﬂikli¤e gidiyoruz.
Hollanda maç›nda da analiz edece¤imiz
çok olumlu ﬂeyler gördük. Umuyoruz ki
ayn› do¤rultuda devam edece¤iz”
ifadelerini kullan›yordu.
Oynayacaklar› rakibin kendisi için çok
özel oldu¤unu kaydeden Hiddink,
“Biliyorsunuz 10 y›la yak›n bir süre
öncesinde Güney Kore tak›m›yla çok

Millîlere
sigorta
FF’nin uzun süredir

Tüzerinde titizlikle çal›ﬂt›¤›

“Millî Tak›m futbolcular›n›n
sigortalanmas›” çal›ﬂmas›
tamamland›.
‹ngiliz HCC-Houston
Casualty Company
taraf›ndan yap›lan sigorta,
oyuncular›n A Millî Tak›m
kamp›nda oldu¤u tüm
dönemi kaps›yor. Türk
futbolunda bir ilk olan bu
çal›ﬂma kapsam›nda TFF,
Millî Tak›m futbolcular›na
sa¤lad›¤› bu sigortayla hem
Millî Tak›m’a futbolcu
yollayan kulüplerin hem de
futbolcular›n haklar›n›
gözetiyor. Profesyonel
futbolcu geçici sakatl›k
teminat›, futbolcular›n hem
sabit ücretlerini hem de maç
baﬂ› ücretlerini kaps›yor.
A Milli Tak›m kadrosunda
yer alan oyuncular, kamp
dönemi s›ras›nda yaﬂayaca¤›
sakatl›k karﬂ›l›¤›nda,
sahadan uzak kalaca¤›
dönem boyunca kontrat›nda
yaz›l› olan maç baﬂ› ücretini
alabilecek. Bu dönemde
kulübünün oyuncuya
vermesi gereken garanti
paray› da yine TFF
ödeyecek. 1 y›l boyunca
geçerli olacak poliçede,
futbolcular›n kulüpleriyle
olan kontrat ﬂartlar› esas
al›nacak ve hasar ödemeleri
bu ﬂartlara göre
gerçekleﬂtirilecek. Sigorta
uygulamas›, 9 ﬁubat’ta
Güney Kore ile oynanan
maç ve kampla birlikte
baﬂlad›. 8.8 milyar dolarl›k
aktif büyüklü¤e sahip olan
ve özellikle sporcu
sigortalar›nda geniﬂ
tecrübesi bulunun HCC,
sigorta piyasas›ndaki en
yüksek not olan AA
reytingine sahip. Bu teminat›
TFF’ye NGI-Nildem Global
Sigorta ve Reasürans
Brokerli¤i Aﬁ ﬂirketi sa¤lad›.
NGI, Türkiye d›ﬂ›nda, Rusya,
Azerbaycan, Romanya,
Kuzey Irak, Bulgaristan,
Libya gibi ülkelerde sigorta
hizmeti sunuyor.

TamSaha 7

Kontrolsüz tepkilere sitem

ﬁenol
Güneﬂ’ten
çifte
ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü ﬁenol Güneﬂ, millî maç öncesi iki
tak›m› da ziyaret ederek baﬂar› dileklerinde bulundu. Millî
Tak›m›m›z›n eski teknik direktörlerinden olan ve üç sezon da
Güney Kore Ligi tak›mlar›ndan FC Seoul’ü çal›ﬂt›ran Güneﬂ,
Avni Aker Stad›’nda bas›n toplant›s› düzenleyen Kore Milli
Tak›m›’na ziyarette bulundu. Güney Kore Milli Tak›m› Teknik
Direktörü Cho Kwang-Rae’ye çiçek veren Güneﬂ, “Benim
dönemimde rakip tak›m›n antrenörüydü. Kaptan Park da benim
dönemimde Seoul’ün en iyi oyuncular›ndan biriydi. Bu bir
dostluk maç›d›r. Umar›m güzel bir maç izleriz” dile¤inde

güzel günlerim geçti, önemli baﬂar›lar elde ettim.
Güney Kore ile çok güzel ve özel maç oynayaca¤›z.
‹yi futbol oynamaya çal›ﬂan bir ekip karﬂ›s›nda
mücadele edece¤iz” diyordu.

ﬁampiyonlar Ligi kriteri
Hiddink’in Millî Tak›m kadrosuna ﬂampiyon
Bursaspor’dan oyuncu almamas› dikkat çekiciydi ve
bu konu bas›n toplant›s›nda Hollandal› teknik
adama soruldu. Hiddink’in bu konuda söyledikleri,
Millî Tak›m’a oyuncu
seçimi konusundaki
kriterlerin alt›n› çizmesi
aç›s›ndan önemliydi:
“En rekabetçi olaca¤›n›
düﬂündü¤ümüz ekibi
oluﬂturuyoruz, isimleri
öyle belirliyoruz.
Bursaspor’dan daha önce
oyuncular ça¤›rm›ﬂt›k ve
forma da giymiﬂlerdi.
Mesela Ömer Erdo¤an
bunlardan biriydi.
De¤iﬂik seçimler
yap›yoruz ve
kadromuzda mutlaka
ﬂampiyon tak›mdan
oyuncu bulunmak
zorunda de¤il. Hollanda
maç›nda o mevkide bir
oyuncu denedik ve iyi
performans sergiledi.
Bu nedenle de o
mevkide de¤iﬂiklik
yapmad›k. Oyuncu
seçimlerine bireysel
8 TamSaha

bulundu. Rae ise Trabzonspor’un maçlar›n› takip ettiklerini
belirterek, “ﬁenol Güneﬂ burada da baﬂar›l›. Seoul tak›m›n›
haz›rlad›, o gittikten sonra Seoul ﬂampiyon oldu. Kendisine
ilgisinden dolay› teﬂekkür ediyoruz” dedi. Güneﬂ konuﬂmalar›n
ard›ndan Güney Kore’nin soyunma odas›na giderek tüm
futbolculara baﬂar› dileklerinde bulundu. ﬁenol Hoca, Millî
Tak›m›m›z› da antrenmandan önce ziyaret ederek TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener ve tüm yöneticilere “Hoﬂ geldiniz” dedi,
meslektaﬂ› Guus Hiddink’e de çiçek verdi. Hiddink’le Güneﬂ,
daha sonra sahan›n içine birlikte girerek bir süre sohbet etti.

bakmak gerekiyor. Kötü performans sergileyen
tak›mlar›n iyi oyuncular› olabiliyor. Türkiye’de
birçok maç izliyorum. Ligin iyi yan›, sahada bir
mücadele var. Bütün ekipler mücadele etmek için
u¤raﬂ›yor. Savaﬂç› ruhla oynuyorlar. 10 maç›n 8’i
böyle geçiyor. Bazen s›k›c› maçlar da oluyor.
Bunun sebebi, tak›mlar›n oyun temposunu
düﬂürmek istemesi. Millî Tak›m’a oyuncu seçilirken
ﬁampiyonlar Ligi standartt›r. Bu düzeye ulaﬂan
oyuncular seçiliyor. Bildi¤iniz gibi Avrupa’da bu
sezon tak›mlar iyi performans sergilemedi. Hem

Türkiye’den hem Avrupa’dan önemli liglerden
oyuncular› kadromuzda bar›nd›r›yoruz. Mevcut en
üst performans sergileyen oyuncular kadromuzda
yer al›yor.”

Türkiye - Güney Kore: 0-0
Hüseyin Avni Aker Stad› - 9 ﬁubat 2011
Hakemler
Sergii Boiko, Oleg Pluzhnyk,
Sergii Bekker (Ukrayna)
Türkiye
Volkan Demirel - Serkan Balc›
(Gökhan Gönül dk. 46), Servet Çetin,
Serdar Kesimal, ‹smail Köybaﬂ› Hamit Alt›ntop (Burak Y›lmaz dk. 59),
Sabri Sar›o¤lu (Yi¤it ‹ncedemir dk. 78),
Selçuk ‹nan, Mehmet Ekici
(Tunay Torun dk. 59) - Emre Belözo¤lu,
Umut Bulut (Kaz›m Kaz›m dk. 46)
Güney Kore
Jun Sung Ryong - Hwang Jae Won,
Hong Jeong Ho, Lee Yong Rae
(Choi Hyo Jin dk. 87), Ji Dong Won
(Kim Shin Wook dk. 83) - Park Chu Young,
Hong Chul, Koo Ja Cheol
(Yoon Bitgaram dk. 83), Lee Jung Soo Ki Sung Yueng, Nam Tae Hee
(Choi Sung Kuk dk. 69)
Sar› Kartlar
Emre, Burak (Türkiye), Hong Jeong Ho,
Koo Ja Cheol (Güney Kore)
K›rm›z› Kart
Emre (dk. 60)

Guus Hiddink, daha önce de ortaya koydu¤u
bir görüﬂünü Güney Kore maç› arifesinde de
tekrarl›yor ve Spor Toto Süper Lig’de
oyuncular›n hakemlere karﬂ› gösterdikleri
tepkilere dikkat çekiyordu. Türkiye’deki
hakemlere çok sayg› duydu¤unu belirten
Hiddink, “Oyuncular›n davran›ﬂlar›na göre iyi
dayan›yorlar. Oyuncular her karara itiraz
ediyor. Bu tür kontrolsüz tepkiler veren
oyuncular, 5-10 dakika veya geri kalan
dönemde oyundan kopuyor. Normal
performanslar›n›n alt›nda bir performans
sergiliyorlar. Hakem kararlar›n›
de¤iﬂtiremezsiniz. O yüzden oyuncular kendi
iﬂlerine konsantre olmal›. As›l iﬂleri neyse onu
yapmal›. Bu tür davran›ﬂlar baﬂka ülkelerde
oldu¤unda hakemler sar› kart göstererek tepki
gösterir. Türk hakemler sab›rl› davran›yor.
Maç içinde hak ederek sar› kart
görmüﬂsünüzdür, daha sonra itiraz nedeniyle
oyun d›ﬂ› kalabilirsiniz. Bu tür itirazlar oyun
d›ﬂ›nda kalmalar›na sebep olabiliyor” diyordu.
Hiddink’in oyuncu davran›ﬂlar›na dikkat çeken
bu görüﬂünü tekrarlamakta ne kadar hakl›
oldu¤u da Güney Kore maç› s›ras›nda ortaya
ç›kacakt›.

‹yi baﬂlad›k, sonu gelmedi
9 ﬁubat akﬂam›nda iki tak›m Avni Aker
Stad›’n›n çimlerine ç›kt›¤›nda tribünlerde
coﬂkulu bir seyirci toplulu¤u vard›. Millî
Tak›m›m›z kalede Volkan Demirel, savunma
dörtlüsünde Serkan Balc›, Serdar Kesimal,
Servet Çetin ve ‹smail Köybaﬂ›’yla oluﬂan bir
blokla oynuyor, bu dörtlünün önünde Sabri
Sar›o¤lu ve Selçuk ‹nan yer al›yor, santrfor
Umut’un arkas›nda ise Hamit Alt›ntop, Emre
Belözo¤lu, Mehmet Ekici üçlüsü bulunuyordu.

Emre al›ﬂ›lm›ﬂ ön libero mevkiinin d›ﬂ›nda
Umut Bulut’a en yak›n oyuncu rolüne
soyunmuﬂtu.
Oyuna iyi baﬂlayan Millî Tak›m›m›z, henüz
6. dakikada gole yaklaﬂ›yordu. Hamit’in Güney
Kore savunmas›n›n arkas›na kesti¤i topla
buluﬂan Umut Bulut’un kafa vuruﬂunu kaleci
Jun Sung Ryong son anda çeliyordu. 11’de
Hamit’in, 13’te de Mehmet Ekici’nin ﬂutlar› gole
yaklaﬂt›¤›m›z anlar olarak kay›tlara geçiyordu.
Ancak sonras›nda Güney Kore tak›m› oyunda
dengeyi sa¤lad›. Millîlerimiz kanatlar› etkin
biçimde kullanam›yor, ceza sahas› içinde
ço¤almay› baﬂaram›yordu. Bu bölümdeki gol
giriﬂimlerimiz sadece duran toplara ba¤l›
kalm›ﬂ, ancak birkaç kez kazan›lan serbest
vuruﬂlardan da sonuç al›namam›ﬂt›.
‹kinci yar›da Serkan Balc›’n›n yerinde Gökhan
Gönül, Umut Bulut’un yerinde ise Kaz›m
Kaz›m vard›. Gökhan’›n oyuna giriﬂi sa¤
kanada bir hareketlik getirse de Kaz›m Kaz›m
rakip ceza sahas›nda fazlas›yla yaln›z
kal›yordu. 59’da Hamit Alt›ntop-Burak Y›lmaz,
Mehmet Ekici-Tunay Torun de¤iﬂiklikleri ne
getirir diye beklerken, bir dakika sonras›nda
kaptan Emre Belözo¤lu tak›m› 10 kiﬂi b›rakt›.
Birkaç dakika önce Koo Ja Cheol ile tart›ﬂan ve
sar› kart gören Emre, rakibine yapt›¤› faul
sonras› ikinci sar› kart› da görüyor ve oyun d›ﬂ›
kal›yordu.
Bu dakikadan sonra oyunun kontrolü de Güney
Korelilere geçti. Rakip tak›m topla daha fazla
oynayan taraf olsa da hücum giriﬂimlerinde
baﬂar›l› oldu¤u söylenemezdi. Buna karﬂ›l›k
Millî Tak›m›m›z Burak ve Gökhan’la
hareketlenen sa¤ kanad›ndan birkaç kez etkili
gol giriﬂimlerinde bulunuyor ancak sonuç
alam›yordu. 75’te Selçuk’un kulland›¤› korner
Güney Kore ceza sahas›n› kar›ﬂt›r›yor, Servet’in
yak›n mesafeden kaleye gönderemedi¤i top
Serdar’›n önünde kal›yor, genç oyuncunun

Trabzonspor’dan dostluk yeme¤i
Trabzonspor kulübü, Türkiye ve Güney Kore Futbol Federasyonu yetkililerine
resmi yemek verdi. Trabzonspor Baﬂkan› Sadri ﬁener’in ev sahipli¤inde
düzenlenen yeme¤e TFF ad›na Baﬂkan Mahmut Özgener, Baﬂkanvekilleri
Lutfi Ar›bo¤an ve Servet Yard›mc›, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Özerten,
Süleyman Atal, Mehmet Baykan ve Levent K›z›l kat›l›rken, Güney Kore
Futbol Federasyonu Asbaﬂkan› Choi Tae Yeol baﬂkanl›¤›ndaki Güney Kore
delegasyonu haz›r bulundu. Trabzon Valisi Dr. Recep K›z›lc›k ve Emniyet
Müdürü Feridun Boz’un da kat›ld›¤› yemekte bir konuﬂma yapan Baﬂkan
Mahmut Özgener, “Tarihe bakt›¤›m›zda Türkiye ve Güney Kore her zaman
birbirine çok yak›n ve dostluk ba¤› güçlü olmuﬂ iki ülke. Bu maç› Trabzon’da
oynamam›z›n nedeni ise 6.5 y›ld›r bu ﬂehirde bir millî maç›n oynanmamas›
ve Trabzon’un futbol ﬂehri olmas›. Ama esas neden Türk Millî Tak›m›’na

tarihindeki en büyük baﬂar›y› yaﬂatan Say›n ﬁenol Güneﬂ’in bu baﬂar›y›
Güney Kore’ye karﬂ› almas› ve Güney Kore’de uzun y›llar görev yapmas›
sonucunda kendisini onurland›rmakt›r. Bir di¤er nokta da biz dünya
üçüncülü¤ünü elde ederken o dönem rakibimiz durumdaki Güney Kore’nin
baﬂ›nda ﬂimdiki hocam›z Hiddink vard›. Ülkemize en büyük baﬂar›y› yaﬂatan
teknik adam›n ﬂehrinde, Güney Kore’ye en büyük baﬂar›y› yaﬂatan teknik
adamla birlikte maça ç›kaca¤›z” ifadelerini kulland›. Güney Kore Futbol
Federasyonu Asbaﬂkan› Choi Tae Yeol de “1950’de Türk askerleri sayesinde
savaﬂ› kazanarak özgürlü¤ümüze kavuﬂtuk. 50 milyonluk Kore halk› bunu
her gün hat›rl›yor ve sizlere minnet duyuyor. Bundan sonra iliﬂkilerin daha
iyi noktalara gelmesini ümit ediyoruz. ‹ki kardeﬂ ülkenin maç›nda kardeﬂlik
kazanacakt›r” dedi.
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ArkoMen ve
Sürat Kargo yeni
tedarikçiler
ﬂutunda kaleci Jun Sung Ryong topu kontrol
ediyordu. 80’de Gökhan Gönül’ün ortas›nda
Kaz›m’›n sert kafa vuruﬂunu kaleci Jun Sung
Ryong baﬂar›l› bir refleksle çeliyor ve
90 dakika golsüz sona eriyordu.

Hiddink: “‹yi bir
test maç› oynad›k”
ﬁimdi maç›n ard›ndan 90 dakikay›
de¤erlendiren Hiddink’e kulak verelim.
Atletik yap›s› ve patlay›c› gücü kuvvetli bir
rakibe karﬂ› iyi bir test maç› oynad›klar›n›
söyleyen Hollandal› Teknik adam, ilk 15
dakikada iyi ataklar geliﬂtirdiklerini, ikinci yar›
kornerlerden tehlikeliler oluﬂturduklar›n›
belirtiyor ve “Çok ciddi maçt›. Birçok kiﬂi
Güney Kore’yi kafas›nda küçümsüyordu.
Hem teknik hem atletik özellikleri
bak›m›ndan yetenekli bir ekipti. Ben bunu
biliyorum. Biliyorsunuz 10 y›l önce orada
görev yapm›ﬂt›m. ‹ki tak›m da güzel ﬂekilde,
istekli oynad›” diyordu. Maç›n negatif
faktörünü “Emre’nin oyundan at›lmas›”
ﬂeklinde aç›klayan Hiddink, “Say›sal olarak
eksik kald›k. Bunun için sessiz kalabilirim
ama sessiz kalmak istemiyorum. Gerçekten
bu olay› hiç do¤ru bulmad›m. Hiç hoﬂnut
10 TamSaha

de¤ilim bu
durumdan.
Daha bu sabah
yapt›¤›m›z
toplant›da
taktiksel
anlamda oyunu
nas›l kontrol ederiz diye konuﬂurken,
kendimizi mental anlamda da nas›l kontrol
edebilece¤imizi anlatm›ﬂt›m. Daha sonra da
baz› oyuncular›m›zla birebir konuﬂma yapt›k.
‘‹tiraz olabilir ama bunu kontrollü ﬂekilde
yapal›m. Kendimizi tutal›m. Bunu tak›m›za
zarar verir bir hale dönüﬂtürmeyelim’ dedik.
Tabii ki mutlu de¤ilim. O kadar h›zl› oldu ki
bu, bir de¤iﬂiklik de yapamad›k. Gerçekten
çok büyük ders oldu bu olay” yorumunu
getiriyordu.
Hiddink, ﬂu an önlerinde yapmalar› gereken
iki iﬂ bulundu¤una dikkat çekerek,
“Bunlardan bir tanesi yeni oyuncular
yetiﬂtirmek, di¤eri ise Avrupa ﬁampiyonas›
finallerine kat›labilmek. Yeni isimler aram›za
kat›ld›, katmaya da devam edece¤iz. Oyuncu
havuzumuzda birçok oyuncu var. Burada
yüzde 30-40-50’lik ciddi de¤iﬂiklikler
yapman›n ak›lc› oldu¤unu düﬂünmüyorum.
Avusturya maç› için çok çarp›c› de¤iﬂiklik
olaca¤›n› sanm›yorum” ifadesini kullan›yordu.
Sakatl›k veya çok ciddi performans katk›s›
yapabilecek oyuncu olmas› halinde kadroya
oyuncu katabilece¤ini belirten Hiddink,
“Burada genel anlamda isim vermek istemem
ama bir isim verebilirim, o da Arda. Umar›m
Arda geri dönüﬂünde iyi bir performans
sergiler ve geçen sefer yapt›¤› gibi kendini çok

FF’nin resmi tedarikçileri aras›na

TArkoMen ve Sürat Kargo da kat›ld›. ‹ki

markan›n imza töreni, Millî Tak›m’›n Güney
Kore maç› için kamp yapt›¤› Swissotel’de
düzenlendi. TFF ad›na Baﬂkan Mahmut
Özgener, 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an,
TFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan
ile Genel Sekreter Vekili Ali Parlak’›n
kat›ld›¤› imza törenlerinde A Millî Tak›m
futbolcular› ve teknik heyet de haz›r
bulundu. Geneve Salonu’ndaki ilk törende,
ArkoMen’in Milli Tak›mlar erkek bak›m
sponsoru oldu¤u kamuoyu ile paylaﬂ›ld›.
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener, “ArkoMen
gibi önemli bir markan›n Millî Tak›mlar›m›z
kanal›yla futbola yat›r›m yapmas› futbol
ekonomisinin geliﬂmesi aç›s›ndan da son
derece önemli” derken, Evyap ‹cra Kurulu
Üyesi Mustafa Ar›n da “Türk erke¤ini en iyi
tan›yan markalardan biri olarak, bizim de
kalbimiz Milli Tak›m’la. Bu deste¤imizi
gösterebilmek ad›na A ve Ümit Millî Futbol
zorlamaz, yo¤un bir maç program›na
girmez. Çünkü hem bizim için
önemli, hem kulübü için önemli.
Ben Galatasaray’› da düﬂünüyorum.
Avusturya maç› için yeni isimler
aram›za kat›labilir. Zor maçlarda
22-23 yaﬂ›ndaki oyuncular›n
performanslar›n› gördünüz. Tunay da
ilk kez milli oldu ve iyi iﬂler yapt›. Bu
tak›mda gençlerimizin gelece¤i var.
ﬁu anda izledi¤imiz stratejiden eski
günlere geri dönmek gerçekten
aptall›k olur” ﬂeklinde konuﬂuyordu.

Son 4 maçta gol atamad›k
Ortaya ç›kan tabloyu k›saca
özetlemek istersek, Millî Tak›m›m›z›n
Hollanda karﬂ›laﬂmas›ndaki
performans›n›n gerisinde kald›¤›n›,
hücum organizasyonlar›nda özellikle
ön alanda ço¤alma konusunda
eksikleri bulundu¤unu ancak son
yar›m saati 10 kiﬂi oynad›¤› dönemde
bile rakibine pozisyon vermedi¤ini
söyleyebiliriz. Almanya, Azerbaycan

Tak›m›m›z›n erkek bak›m markas› sponsoru
olduk” diye konuﬂtu. Asuka Salonu’nda
yap›lan imza töreninde ise Sürat Kargo da
TFF tedarikçilerinden oldu. ‹mza törenleriyle
birlikte TFF tedarikçi say›s›n›n 6’ya, toplam
sponsor say›s›n›n da 15’e yükseldi¤ine
dikkat çeken Baﬂkan Özgener, lojistik
sektörünün önemli kurumlar› aras›nda yer
alan Sürat Kargo’nun TFF’nin yurtiçindeki
tüm gönderimlerini belli bir limit
karﬂ›l›¤›nda bedelsiz olarak karﬂ›layaca¤›n›
söyledi. Özgener, üç ana sponsor ve iki
resmi tedarikçinin kat›l›m› ile toplam
sponsor say›s› 15’e yükselen, y›ll›k
sponsorluk gelirleri yüzde 300 artan,
mevcut sponsorlar›n hemen hemen hepsi ile
sözleﬂme rakamlar›n› en az iki kat›na
yükselten bir Futbol Federasyonu’nun
baﬂkan› olmaktan gurur duydu¤unu da
sözlerine ekledi. Sürat Kargo Genel Müdürü
Halis Sa¤›rl› da spor sponsorlu¤u iliﬂkilerini
Millî Tak›m’la zirveye taﬂ›d›klar›n› belirtti.

ve Hollanda maçlar›ndan sonra
Güney Kore karﬂ›laﬂmas›nda da golle
buluﬂamamak gerçekten ciddi bir
s›k›nt›. Rakibin sert oyun politikas›
karﬂ›s›nda oyuncular›n sinirlerine
hâkim olamamas› da bir baﬂka
problem. Emre’nin d›ﬂ›nda Sabri’nin
de kendisine sertlik yapan rakibine
verdi¤i tepkiyi hat›rlarsak, bu konuda
çok yol almam›z gerekti¤i ortaya
ç›k›yor.

Avusturya da ders ald›!
Millî Tak›m›m›z›n Güney Kore ile
golsüz berabere kald›¤› gün,
Avusturya da Hollanda ile bir haz›rl›k
maç› oynad› ve 3-1 yenildi.
Sneijder, Huntelaar ve Kuyt’ten
yedikleri gollere 84’te Arnautovic’in
penalt›s›yla karﬂ›l›k verebildiler.
Ancak haz›rl›k maç›n› bir yana
b›rak›p, Avusturya’n›n gruptaki
durumuna göz atmak daha verimli
olabilir. 3 maçta 7 puan toplarken
9 gol at›p, 4 gol yediler. Bu 4 golün

tamam›n› da 4-4 sona eren
deplasmandaki Belçika maç›nda
kalelerinde gördüler. Evlerinde
Kazakistan’› 2-0, Azerbaycan’› da 3-0
yendiler. Kazakistan’› 2-0 yendikleri
maçta iki gollerini de 90 art›larda
att›lar. Zaten 9 gollerinin 4’ü 90
art›larda geldi ve bu da onlar›n maç›
asla b›rakmayan bir tak›m olduklar›n›
net biçimde gösteriyor. Arnautovic
3 golle tak›m›n bu alandaki lideri.
Onu 2 golle Schiemer izliyor. Linz,
Hoffer, Prödl ve Harnik’in de birer
golü bulunuyor. Türk oyuncu Veli
Kavlak, Avusturya’n›n üç maç›nda da
forma giydi. Ekrem Da¤, Kazakistan’la
oynanan ilk maçta 90 dakika
sahadayd›. Yasin Pehlivan ise son
Belçika karﬂ›laﬂmas›n›n
72. dakikas›nda oyuna girdi.
Avusturya ile bugüne dek
oynad›¤›m›z maçlara göz atacak
olursak, toplam bilançoda onlar
avantajl› gibi görünüyor. Ancak bu
istatisti¤in bugüne yans›mas› çok da
gerçekçi bir veri de¤il. Çünkü 12

maçl›k Avusturya maç tarihimizi
adeta bir milat gibi ikiye ay›rmak
mümkün. 30 May›s 1948’de baﬂlayan
maç trafi¤inin 17 Kas›m 1982’ye
kadar devam eden 6 maçl›k
buluﬂmas›nda rakibimize gol bile
atamadan hep yenilmiﬂiz. ‹lk 5 maç›
1-0’l›k skorlarla kaybederken, alt›nc›
maçta 4-0’la hezimete u¤ram›ﬂ›z.
Bu tarihten sonra oynanan 6 maçta
ise tam tersi bir tablo ç›k›yor ortaya.
Bu defa biz 5 galibiyet alm›ﬂ, 1 kez
yenilmiﬂiz. ‹lk 6 maçta hiç gol
atamad›¤›m›z Avusturya’n›n kalesini
ikinci 6 maçta tam 18 defa y›km›ﬂ›z.
Bu da 6 maçl›k periyotta her
karﬂ›laﬂma baﬂ›na ortalama 3 gol
anlam›na geliyor. Toplam bilançoda
7 kez yenilip 5 kez yenmiﬂ görünsek
de yak›n geçmiﬂ büyük bir Türkiye
üstünlü¤üne iﬂaret ediyor k›sacas›.
Ancak unutmamak gerek, hiçbir maç
oynanmadan, mücadele edilmeden
kazan›lm›yor ve bu konuda çok yak›n
zamanda ald›¤›m›z ac› bir ders
bulunuyor!
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A2 Milli Tak›m› iyi baﬂlad›
mit Millî
Tak›m’da
oynayabilme
yaﬂ›n› doldurmuﬂ
oyuncular› daha
yak›ndan izleyebilmek
ve A Millî Tak›m’›n
oyuncu havuzunu
geliﬂtirmek amac›yla
yeniden hayata
geçirildi A2 Millî
Tak›m›m›z. Asl›nda
yak›n geçmiﬂte de bir
A2 Millî Tak›m›m›z
vard› ve düzenli
olarak süregelen
maçlar›n› 2006 y›l›n›n
Mart ay›nda Çek
Cumhuriyeti ve
‹skoçya
karﬂ›laﬂmalar›yla
nihayete erdirmiﬂti.
Daha sonra 2 y›l
buzdolab›nda kalan
A2 Milli Tak›m›, bir
defal›¤›na 25 Mart
2008 günü oynanan
Romanya maç› için hat›rland›. O gün de maksat,
A Millî Tak›m’da yer almayan, ancak o potansiyele
sahip oldu¤u düﬂünülen oyuncular› de¤erlendirmekti.
Aradan 2.5 y›l› aﬂan bir zaman geçti ve A2 Millî
Tak›m›, Teknik Direktör Guus Hiddink yönetiminde
yeniden yap›lanma çabas›na giriﬂen A Millî Tak›m
bünyesinde yeniden hayat buldu. Bu tak›mda a¤›rl›kl›
olarak 1987, 88 ve 89 do¤umlu oyuncular yak›ndan
izlenecek ve A Millî Tak›m’a haz›r hale getirilecek.
A Millî Tak›m teknik kadrosu yönetiminde maç ve
oyuncu izleme komitesi, Süper Lig’in yan› s›ra
özellikle Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor
Toto 3. Lig maçlar›nda da söz konusu yaﬂ grubundaki
oyuncular›n performanslar›n› dikkatle takip edecek.
Komite, bu liglerde görev yapan teknik sorumlularla
yo¤un temas kurarak, oyuncular hakk›ndaki diyalo¤u
sürekli canl› tutacak. Ayr›ca bu yaﬂ grubunda olup,
profesyonel futbol hayatlar›n› yurtd›ﬂ›nda sürdüren
oyuncular da ayn› ﬂekilde
gözlem alt›na al›nacak.
A2 Millî Tak›m›, U21 Milli
Tak›m›’ndan A Millî Tak›m’a
geçiﬂi kolaylaﬂt›rmay›, bu
konuda zorlanan oyuncular›n
geliﬂimlerini yak›ndan takip
etmeyi ve uluslararas› alanda
oynanacak maç say›s›n›
artt›rarak, onlara hedef
göstermeyi amaçl›yor.
Teknik Direktör Guus
Hiddink ve ekibi, A Millî
Tak›m’›n maç yapt›¤›
dönemlerde A2 Millî
Tak›m›’n› da oluﬂturup,
çal›ﬂmalar›n FIFA takvimine
uygun yap›lmas›n›
sa¤layarak, iki ekip aras›nda
sa¤lam bir eﬂgüdüm kurmay›
hedefliyor.
‹ﬂte bu amaçla yeniden

Guus Hiddink’in yönetiminde
başlayan yeniden yapılanma
döneminde hayata geçirilen
A2 Milli Takımımız, ilk
maçlarını Belarus’la oynadı.
Antalya’daki maçlarda A2
Takımımız, Belarus’u 2-0 ve
1-0’lık skorlarla mağlup
etmeyi başardı.

Ü
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Türkiye - Belarus: 2-0

hayata geçirilen A2 Millî Tak›m›, ilk kez 14-17 Kas›m
tarihlerinde ‹stanbul’da kampa girdi. Bu süreçte maç
yap›lmad›, sadece oyuncularla teknik ekibin tan›ﬂmas›
sa¤land›, amaçlar ve hedefler paylaﬂ›ld›, 8 ve 9
ﬁubat’ta Belarus’la oynanacak özel maçlarda
buluﬂmak üzere vedalaﬂ›ld›. Bu maçlar›n kadrosu ise
ﬂu oyunculardan oluﬂturuldu: Kaleciler: Ufuk Ceylan
(Galatasaray), Korcan Çelikay (Sivasspor), Volkan
Babacan (Kayserispor). Defans: Ceyhun Gülselam,
Mustafa Yumlu, Ferhat Öztorun (Trabzonspor), Saffet
Gurur Yazar (Karﬂ›yaka), Kemal Tokak (Samsunspor),
Aykut Demir (Gençlerbirli¤i), U¤ur Uçar
(Ankaragücü), Serkan ﬁahin (Konyaspor), Cenk Alk›l›ç
(Altay), Hasan Ali Kald›r›m (Kayserispor), Ziya Erdal
(Sivasspor), Mahmut Tekdemir (B. Belediyespor).
Orta Saha: Abdullah Durak (Kayserispor), Aykut
Akgün (Karﬂ›yaka), Yi¤it Göko¤lan, Mehmet Güven
(Manisaspor), Murat Ceylan (Gaziantepspor), Ayd›n
Y›lmaz (Galatasaray), Ferhat
Kiraz (Boluspor), Turgut
Do¤an ﬁahin, Murat Duruer
(Ankaragücü). Forvet:
Tevfik Köse, Ali Güzeldal
(B. Belediyespor), Mehmet
Batdal (Konyaspor).
Türkiye-Belarus A2
maçlar›n›n ilki 8 ﬁubat
günü Antalya Mardan
Stad›’nda oynand› ve
ay-y›ld›zl›lar 16. dakikada
Saffet Gurur Yazar,
78. dakikada da Murat
Duruer’in att›¤› gollerle
rakibini 2-0 ma¤lup etmeyi
baﬂard›. Ertesi gün Mardan
Stad›’n›n 2 nolu sahas›nda
oynanan karﬂ›laﬂmadan da
A2 Tak›m›m›z 62. dakikada
Tevfik Köse’nin att›¤› golle
1-0 galip ayr›ld›.

Antalya Mardan Stad›, 8 ﬁubat 2011
Hakemler
Mustafa Ö¤retmeno¤lu,
Baki Yi¤it, Ali ﬁencan
Türkiye
Ufuk Ceylan - U¤ur Uçar,
Saffet Gurur Yazar, Ceyhun Gülselam,
Ferhat Öztorun - Yi¤it Göko¤lan,
Mahmut Tekdemir, Mehmet Güven,
Murat Duruer (Turgut ﬁahin dk. 78) Mehmet Batdal (Tevfik Köse dk. 46),
Ali Güzeldal (Ziya Erdal dk. 69)
Belarus
Hutar (Hamelka dk. 46) - Veretilo,
Palitsevich, Astraukh (Matveichyk dk. 31),
Hardzeichuk (Rekish dk. 46) - Drahun,
Flipenka, Sivakov, Dzmitry Niakhaichyk, Skavysh
Goller
Saffet Gurur Yazar (dk. 16),
Murat Duruer (dk. 76)

Türkiye - Belarus: 1-0
Mardan Stad› 2 Nolu Saha - 9 ﬁubat 2011
Hakemler
Kuddusi Müftüo¤lu, Serdar Akçer,
Bar›ﬂ Akdemir
Türkiye
Korcan Çelikay - Serkan ﬁahin
(Cenk Alk›l›ç dk. 73), Mustafa Yumlu,
Aykut Demir, Hasan Ali Kald›r›m
(Ziya Erdal dk. 59) - Ayd›n Y›lmaz
(Kemal Tokak dk. 74), Abdullah Durak,
Murat Ceylan, Ferhat Kiraz
(Turgut ﬁahin dk. 69) Aykut Akgün, Tevfik Köse
Belarus
Hamelka (Huschanko dk. 46) - Bukatkin,
Kazlov (Hardzeichuk dk. 69), Rekinsh,
Savostsyanov (Rakhmanav dk. 46) Obrazav (Astravkm dk. 74), Gaidychuk
(Talkanitsa dk. 46), Matveichuk,
Karpovich - Khvashlhynski
(Zenko dk. 57), Paliakov
Gol
Tevfik Köse (dk. 62)

Emre Güngör

Bir gün geri dönece¤im!
Ankaragücü ve Ümit Millî Tak›m’daki
performans›yla Galatasaray’a transfer oldu,
ilk sezonunda ﬂampiyonluk yaﬂad›. Yakas›n›
b›rakmayan sakatl›klar nedeniyle kariyeri
sekteye u¤rasa da her zaman Millî Tak›m
için düﬂünülen bir oyuncu oldu. 26 yaﬂ›n
tecrübesiyle Gaziantepspor’un baﬂar›s› için
ter döküyor ve sürati, çabuklu¤u, topu
oyuna iyi sokma özellikleriyle ay-y›ld›zl›
tak›m›n bir parças› olmay› sürdürüyor.
Yeni tak›m›nda gösterece¤i performansla
bir kez daha büyük tak›mlarda oynayaca¤›
günlerin hayalini kuruyor.
Mazlum Uluç
▼Büyük tak›ma transfer
olduktan sonra yeniden
Anadolu’ya dönen oyuncular›
Millî Tak›m’da görmek çok al›ﬂ›k
oldu¤umuz bir durum de¤il.
Ama sen bunu baﬂard›n. Böyle
bir daveti bekliyor muydun?
▲Tabii ki bekliyordum. Çünkü
Galatasaray’dan Gaziantepspor’a
giderken hedeflerim bitmemiﬂti.
Orada çok iyi bir performans
göstermek istiyordum. Benim
hâlâ ideallerim var. Kendimi
yeni baﬂtan kan›tlamak istiyorum
ve bunun için de çok
çal›ﬂ›yorum. Gaziantepspor da
çok iyi bir tak›m. Anadolu
kulüpleri aras›nda seçkin bir yeri
var. Orada baﬂar›l› olup Millî
Tak›m’da sürekli forma giymek
istiyorum.
▼Futbol kariyerinde Galatasaray
dönemi önemli bir yer tutuyor.
‹lk transfer oldu¤un

lar
nssızlık
a
ş
k
ü
y
a bü
in istekli nkü
nlamınd
iç
a
r
m
la
a
k
lı
. Çü
i kalm
sakat
i istedim
yönetim
y
ray’da
dı.
e
y
a
s
a
m
r
a
it
t
a
g
s
la
ta
cım var
r’a
Ga
a
la
o
a
iy
p
t
G
s
ih
.
p
e
t
a
akım
yaşadım en de Gazian
im bir t
ğ
b
e
c
e
e
c
il
ri
in
b
ey
a giye
tulup ge
m
r
r
u
görünm
o
f
k
li
n
k
e
e süre
n hem
ıyla
katlıkta
benim d
a
s
m anlam ünü
ın
a
r
t
la
e
u
d
c
in
n
Söz
efer
oyu
de her s ğım tekrarladı. nsporlu
ımlarda
k
n
a
e
t
B
k
.
r
ü
lı
o
t
Büy
abzo
i isteniy ndüm ve saka
irisini Tr
b
n
dönmes
ö
e
d
d
i
dönemde büyük
den ger
rneklerin yaşadı.
iyileşme ın en çarpıcı ö
z
a
m
umutlar
ba¤lanan
bir
k
r
y
o
K
ola
Egemen
oyuncuydun ve genelde de
ettiğim
görev ald›¤›n maçlardan sonra
olumlu tepkiler ald›n. Ancak
14 TamSaha

yine de senin için ters giden bir
ﬂeyler oldu. Neydi seni
Galatasaray’dan kopma sürecine
getiren olaylar?
▲Dedi¤iniz gibi, Galatasaray’da
iyi bir performans göstermiﬂtim.
‹lk sezonumda ﬂampiyonluk
yaﬂad›k ve forma giydi¤im her
maçta da gerçekten iyi
oynam›ﬂt›m. Herkesin akl›nda
kalan Trabzonspor maç›nda
yapt›¤›m bir hata var. Asl›nda o
maç›n genelinde de baﬂar›l› bir
futbol oynam›ﬂt›m ama yapt›¤›m
bir hatan›n yenilgiye yol açmas›
haf›zalarda kald›. Bu arada
sakatl›klar anlam›nda büyük
ﬂanss›zl›klar yaﬂad›m. O arada
Gaziantepspor’un hem bana
hem de kulübe çok uygun gelen
bir teklifi oldu. Galatasaray
yönetimi kalmam için istekli
görünmeyince ben de
Gaziantepspor’a gitmeyi istedim.
Çünkü benim de sürekli forma
giyebilece¤im bir tak›ma
ihtiyac›m vard›.
▼‹stanbul’a geldikten sonra çok
fazla sakatl›k yaﬂad›n. ‹nsanlar›n
kafas›nda da “Emre neden bu
kadar çok sakatlan›yor?” gibi
bir soru iﬂareti oluﬂtu.
▲Benim sakatl›¤›m üzerinde
çok fazla spekülasyon yap›ld›.
Galatasaray gibi büyük bir
tak›mda oynad›¤›n›zda
projektörler sürekli üzerinizde
oluyor elbette. “Kendisine iyi
bakm›yor” gibi asl›nda gerçe¤i
hiç yans›tmayan ﬂeyler yaz›l›p
çizildi. Bak›n, büyük tak›m
oyuncular› için ﬂöyle bir
dezavantaj var, sakat oyuncunun
hemen geri dönüp oynamas› için

Genç Millî
Takımlardan
itibaren hayatım
sadece futboldu.
Futbolcu olmayı,
belli bir seviyeye
gelmeyi çok
istiyordum ve bu
nedenle sadece
futbol için yaşadım.
Futbolla yatıp
kalkan birisiyim ve
yitip giden yıldız
adaylarının arasına
katılmamamı da
buna bağlıyorum.
Topu oyuna iyi
sokabiliyorum,
süratim, çabuklum
ve hava toplarım
iyi. Ama futbol
gelişmeye çok açık
bir oyun. Belki hâlâ
farkına
varamadığım
eksiklerim vardır
ve onları da 30
yaşına geldiğimde
göreceğim. Ama
hep iyi çalışıp daha
iyi yerlere gelmeye
uğraşacağım.
Tolunay Hoca çok
arzulu, istekli ve
çalışkan bir teknik
direktör. Bizi her
maça aynı düzeyde
motivasyonla
hazırlayabiliyor.
Takımdaki
oyuncular da hem
kaliteli hem de
başarıya aç
arkadaşlar.
Bu duygu ve inanç
birlikteliği kesişince
ortaya iyi bir takım
çıkıyor.

çok acele ediliyor. Büyük tak›mlarda
hatan›n telafisi yok ve her maç›
kazanmak zorundas›n›z. Bu nedenle
de oyuncular›n sakatl›klardan bir an
önce dönmesi gibi bir beklenti var.
Ben de yaﬂad›¤›m her sakatl›¤›n
ard›ndan iyileﬂti¤imi zanneder
zannetmez oynad›m ve bir kez daha
sakatland›m. Burada benim de hatam
var elbette. Oynama h›rs›yla tam
anlam›yla iyileﬂmeden geri dönmem
yanl›ﬂt›. Sözünü etti¤im olay›n en
çarp›c› örneklerinden birisini
Trabzonsporlu Egemen Korkmaz
yaﬂad›. Tam anlam›yla iyileﬂmeden
Fenerbahçe maç›nda oynad› ve daha

20. dakikay› bulamadan sakatlan›p
oyunu terk etmek zorunda kald›.

‹yileﬂmeden asla
geri dönmem!
▼Peki, bugünkü sakatlansan yine
tam anlam›yla iyileﬂmeden geri
döner misin?
▲Asla dönmem. Mesela Konyaspor’la
oynad›¤›m›z lig maç›n›n 80.
dakikas›nda bir a¤r› hissettim ve
hemen kulübeye iﬂaret edip
de¤iﬂtirilmemi istedim. Do¤rusu da bu
asl›nda. 10 dakika daha sahada kalmak

için sakatl›¤›n›z›n artmas›na yol
açman›n ve birkaç haftay› kaybetmenin
hiçbir anlam› yok. ﬁu anda 26
yaﬂ›nday›m ama kendimi çok tecrübeli
bir oyuncu olarak görüyorum.
21 yaﬂ›nda Ankaragücü’nde kaptanl›k
yapt›m. Millî Tak›mlar›n tüm
kategorilerinde oynad›m,
Galatasaray’da forma giydim ve ﬂimdi
de Gaziantepspor’da oynuyorum.
Bugünkü düﬂünceme ulaﬂmamda
yaﬂad›¤›m tecrübelerin katk›s› var.
▼Neler kazand›r›yor bu tecrübe sana?
▲Hem saha içinde hem de saha
d›ﬂ›nda karﬂ›laﬂt›¤›m olaylara art›k çok
daha mant›kl› bakabiliyorum. Geçmiﬂte
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yapt›¤›m hatalardan ders ç›kart›p bu hatalar›
tekrarlamamaya çal›ﬂ›yorum.
▼Pek çok oyuncudan, sakat oldu¤u dönemde
yaln›zl›¤a itildi¤ine dair hikâyeler dinliyoruz.
Senin için de böyle ﬂeyler yaﬂand› m›?
▲Bir kere gündemden düﬂüyorsunuz. Ama bu
dönemde insanlar›n beni aray›p aramamas› çok
önemli de¤il. Ben o dönemlerde kendi içimde
f›rt›nalar yaﬂ›yorum. Sanki bütün hayat›m bitiyor.
Kendimi darmada¤›n olmuﬂ gibi hissediyorum.
Allah bana da hiçbir oyuncuya da sakatl›k
vermesin diye dua ediyorum.
▼Bu sakatl›klarla bo¤uﬂurken seni geri döndüren
motivasyon neydi? Sonuçta pes etmedin ve
ayaktas›n.
▲Sakatl›klar›m›n hiçbiri beni futboldan kopma
noktas›na getirecek düzeyde de¤ildi. Ama üst üste
gelmesi nedeniyle s›k s›k ara vermek zorunda
kald›m. Bunlar› Galatasaray’da yaﬂad›¤›n›z zaman
da olumsuz yönde daha fazla gündeme
geliyorsunuz. Çünkü hata arayan bir sürü boﬂ
insan var. ‹nsanlar› bazen anlayam›yorum.
Hem sakatl›¤›m geçsin diye u¤raﬂ›yorsunuz,
onun s›k›nt›s›n› yaﬂ›yorsunuz, hem de bir yandan
hakk›n›zdaki dedikodular moralinizi bozuyor.
O zaman da kendinizi tam iyileﬂmeden geri
dönmek zorunda hissediyorsunuz ve bu k›s›r
döngü sizi daha da güç durumlara sokuyor.
▼Peki, Millî Tak›m oyuncusu unvan›n› taﬂ›mak
sana neler kazand›rd›?
▲Bu gerçekten çok ayr›cal›kl› bir ﬂey. O formay›
giymenin getirdi¤i duygular çok önemli. Bir de
benim küçüklü¤ümden beri hedefledi¤im bir yer
A Millî Tak›m. Bütün Genç Millî Tak›m
kategorilerinde oynam›ﬂ bir oyuncu olarak A Millî
Tak›m’a kadar ç›kabilmek insana do¤ru yolda
oldu¤unu gösteriyor.

Futbol için yaﬂamak gerek

Çek Cumhuriyeti maç›n› unutamam
Benim için unutulmaz maç, 2008 Avrupa ﬁampiyonas›’ndaki Çek Cumhuriyeti
karﬂ›laﬂmas›. O maça ilk on birde ç›km›ﬂ ancak 60. dakikada sakatlanm›ﬂt›m.
Ondan sonra ne olduysa oldu, hiç sakatlanmayan Emre hep sakatlanmaya
baﬂlad› (gülüyor). Oyundan ç›kt›¤›mda 1-0 gerideydik. Moralim son derece
bozuktu. Hem sakatlanm›ﬂt›m hem de maç› kaybediyorduk. Aya¤›mda buzla
merdivenlerden soyunma odas›na ç›karken skor 2-0 oldu. Nas›l üzüldü¤ümü
anlatamam. Çeyrek finale ç›kma ﬂans›m›z göz göre göre gidiyordu. Soyunma
odas›nda o üzüntü içinde duﬂ al›rken, bir yandan da gözüm içerideki
ekrandayd›. Art arda gelen her golde duﬂtan f›rlay›p büyük bir sevinç
yaﬂad›m. Hele üçüncü golden sonraki sevincim anlat›lamaz. Zaten hayat›m›n
en güzel günlerini 2008 Avrupa ﬁampiyonas› finallerinde yaﬂam›ﬂt›m.
Tak›mlar tezgâh›ndan geçerek bugün A Millî
Tak›m oyuncusu oldun ama seninle birlikte yola
ç›k›p da bugün yitip giden pek çok oyuncu var.
Bu sadece Türkiye’nin de¤il, bütün futbol
dünyas›n›n sorunu asl›nda. Sence bu firelerin
sebepleri neler?
▲Dedi¤iniz gibi, benimle birlikte Genç Millî
Tak›mlarda yer alan o kadar çok kaliteli oyuncu
vard› ki… Aralar›nda çok önemli y›ld›z adaylar›
da mevcuttu. Bugün birço¤unun hangi tak›mda
oldu¤unu bile bilmiyorum. Onlardan örnekler
verip yanl›ﬂ yorumlar yapmak yerine benim
bugünkü durumuma nas›l geldi¤imi özetleyeyim.
Benim hayat›m sadece futboldu. Futbolcu olmay›,
belli bir seviyeye gelmeyi çok istiyordum ve bu
nedenle sadece futbol için yaﬂad›m. Birileri beni
baﬂka türlü tarif edebilir ama ben futbolla yat›p
kalkan birisiyim ve yitip giden y›ld›z adaylar›n›n
aras›na kat›lmamam› da buna ba¤l›yorum. Bir de
kendisine bakan, düzenli yaﬂayan bir oyuncuyum.
▼Bugün “Art›k tecrübe kazand›m” dedi¤in
düzeyden geriye dönüp bakt›¤›nda, “ﬁurada hata
yapt›m” dedi¤in dönüm noktalar› var m›?
▲Somut olarak tek tek hatalar› dile getirmek kolay

▼Bu söyledi¤in önemli bir nokta. Sen Genç Millî

Gaziantepspor’la üç
sezonluk sözleşme
imzaladım. Ama gelecekte
ne olacağını bugünden
bilemeyiz. Yanlış
anlaşılmak istemiyorum ve
bu bir serzeniş değil ama
bir gün mutlaka İstanbul’a
geri dönüp Türkiye’ye
Emre Güngör’ün nasıl bir
oyuncu olduğunu
göstermek istiyorum.
2008’de futbol hayatımın
en güzel günlerini
yaşadım. Orada Türkiye’yi
temsil etmek, bizi
desteklemeye gelen
taraftarlarla o coşkuyu
paylaşmak kelimelerle
anlatılamayacak kadar
güzel bir duyguydu.
2012’de de aynı ortamı
bir kez daha yaşamak
istiyorum.
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de¤il ama yaﬂad›¤›m her olaydan ders ç›kartmaya
çal›ﬂ›yorum. Mesela geçmiﬂteki foto¤raflara
bakt›¤›mda, “O zaman 20 yaﬂ›ndaym›ﬂ›m ve ﬂunu
yapm›ﬂ›m. Bugün 26 yaﬂ›ndaki akl›mla onu
yapmamal›yd›m” diyebiliyorum. 20 yaﬂ›ndaki
insanla 26 yaﬂ›ndaki insan aras›nda da¤lar kadar
fark var. Hani 35-40 yaﬂ›ndaki insanlar, “Bugünkü
akl›mla 20 yaﬂ›nda olsayd›m da 50 milyar borcum
olsa” der ya… ‹ﬂte öyle bir ﬂey.
▼Futbolun her bölgesinde görev yapan
oyuncular›n rolleri, de¤iﬂen oyun anlay›ﬂ›yla
birlikte farkl›laﬂ›yor. Bir stoperden de geçmiﬂte
beklenenlerle bugün beklenenler aras›nda ciddi
farklar var. Art›k sadece rakibini ve topu
durduran de¤il, ayn› zamanda oyunu da iyi
oynayan stoperler revaçta. Sen bu anlamda
kendini nas›l tan›ml›yorsun?
▲Topu oyuna iyi sokabilen bir stoper oldu¤umu
düﬂünüyorum. Süratim ve çabuklu¤um da var.
Hava toplar›nda iyiyim. Ama futbol bu. Bazen
performans›n›z düﬂer ve bu özelliklerinizin bir
k›sm›n› kullanamayabilirsiniz. Bir de futbol
geliﬂmeye çok aç›k bir oyun ve her gün yeni bir
ﬂeyler ö¤reniyoruz. Belki hâlâ fark›na
varamad›¤›m eksiklerim vard›r ve onlar› da
30 yaﬂ›na geldi¤imde görece¤im. Ama hep iyi
çal›ﬂ›p, elimden geleni yaparak daha iyi yerlere
gelmeye u¤raﬂaca¤›m.
▼Ligimizde be¤endi¤in, seni zorlayan forvet
oyuncular› var m›?
▲Henüz karﬂ› karﬂ›ya oynamad›m ama
Emenike’nin iyi bir forvet oyuncusu oldu¤unu
biliyorum. Bir de Nobre bana göre çok iyi
oyuncu.
▼Daha çok güçlü santrforlardan söz ediyorsun.
Ama mesela Nobre’nin gol say›s›n›n düﬂük olmas›
eleﬂtiriliyor.
▲Nobre havada da yerde de çok etkili, kuvvetli,
rakip savunmalar› zorlayan ve hem gol at›p hem
de arkadaﬂlar›n› gol bölgelerine sokan bir oyuncu.
Bana göre Türkiye Ligi’ndeki en iyi hücum
oyuncular›ndan birisi. Ancak benim herhangi bir
forvetten çekinmek gibi durumum söz konusu
de¤il. ‹yi konsantre oldu¤um takdirde sorun
yaﬂamam. Bu arada yeni transferimiz Cenk Tosun
da hem havadan hem de yerden çok etkili, ak›ll›
bir oyuncu. Yaﬂ› çok genç ve gelecek vaat ediyor.
▼Be¤endi¤in defans oyuncular› var m›?
▲Geçmiﬂte birlikte oynad›¤›m›z Servet Çetin’i
be¤eniyorum. Çok istikrarl› bir oyuncu ve hem
Galatasaray hem de Millî Tak›m için çok iyi iﬂler
yapt›. Galatasaray’da ﬂampiyonluk yaﬂad›¤›m›z
sezon da birlikte oldukça baﬂar›l› bir ikili
olmuﬂtuk. Lucas Neill de çok tecrübeli bir
oyuncu. Avustralya Millî Tak›m›’n›n kaptan›,
Premier Lig tecrübesi var, özellikle top kullanma
becerisi çok yüksek bir oyuncu.
▼Galatasaray’dan ayr›l›p Gaziantepspor’a
giderken gelece¤inle ilgili neler düﬂünüyordun?

▲Baﬂlang›çta da söyledi¤im gibi,
henüz 26 yaﬂ›nday›m ve akl›mda
hep Millî Tak›m hedefim vard›.
Gaziantepspor’u tercih etmemin
nedeni ise yöneticilerin beni çok
fazla istemesi ve Tolunay Hocan›n
varl›¤›yd›. Çünkü o her zaman
hedefi olan, h›rsl› ve arzulu bir
teknik adam. Böyle bir yönetimin ve
teknik adam›n oldu¤u yerde mutlaka
baﬂar› da olur. Sezonun ilk yar›s›nda
çok ﬂanss›z baz› maçlar yaﬂad›k.
E¤er o puan kay›plar› olmasayd›
bugün ilk dördün içinde yer al›yor
olabilirdik. Ama yeni bir tak›m
olmam›za ra¤men iyi bir
konumday›z.
▼Gaziantepspor’un seni çok
istedi¤ini söyledin. Bu “istenilen
adam” durumu tak›m tercihinde

isimlerinden birisi. Tolunay Hocan›n
ay›rt edici özellikleri ne sana göre?
▲Tolunay Hoca çok arzulu, istekli
ve çal›ﬂkan bir teknik direktör.
Bizi her maça ayn› düzeyde
motivasyonla haz›rlayabiliyor.
Bu sezon ilk beﬂin içinde yer almak
ve Türkiye Kupas›’n› da kazanmak
istiyoruz. Bu gücün de bizde
oldu¤una inan›yoruz. Tolunay Hoca
genç bir teknik adam oldu¤u için
baﬂar›l› olmay› herkesten çok
arzuluyor ve bu hedeflere önce
kendisi inan›yor. Tak›mdaki
oyuncular da hem kaliteli hem de
baﬂar›ya aç arkadaﬂlar. Baﬂar›l›
oldu¤umuzda hem maddi hem de
manevi birçok kazanc›m›z›n
olaca¤›n›n hepimiz far›nday›z.
Hocayla oyuncular›n bu duygu ve

önemli bir faktör de¤il mi?
▲Tabii ki önemli. Sonuçta size de¤er
verildi¤ini görüyorsunuz.
Gaziantepspor’a Millî Tak›m’›n
ABD’deki kamp›ndan sonra gittim.
O dönemde bana talip olan birçok
kulüp vard›. Ama ben tercihimi daha
fazla istendi¤imi hissetti¤im
tak›mdan yana kulland›m. ‹yi ki de
böyle bir tercih yapm›ﬂ›m diyorum.

inanç birlikteli¤i kesiﬂince de ortaya
iyi bir tak›m ç›k›yor.
▼Daha önce Ankara’da ve
‹stanbul’da yaﬂad›¤›n futbol
atmosferiyle k›yaslarsan, Gaziantep
ﬂehrinin futbol kültürü aç›s›ndan
neler söylersin?
▲Ankaragücü’nde oynarken güzel
günler yaﬂad›k. Taraftar deste¤imiz
çok iyiydi. Galatasaray’›n konumu
zaten biliniyor. Gaziantepspor’da ise
taraftar›n baﬂar›ya açl›¤› var. Onlar
da güzel günler görmek, zaferler
yaﬂamak istiyor. Bu anlamda tak›ma
verdikleri destekten memnunuz.
Gaziantepspor’un tarihinde herhangi

Kupay› istiyoruz
▼Ligimizde son dönemde pek çok
genç teknik direktör var ve Tolunay
Kafkas da bu grubun önemli

bir kupa yok. Geçmiﬂte bir sezon
ﬂampiyonlu¤a oynam›ﬂlar ama
hedefe ulaﬂamam›ﬂlard›. Bu sezon
Türkiye Kupas›’n› kazanabilirsek
kulübün tarihine geçece¤imizi
biliyoruz.
▼Bursaspor’un elde etti¤i baﬂar›y›
Gaziantepspor da tekrarlayabilir mi?
▲Bence Bursaspor’un
ﬂampiyonlu¤unun en önemli
kazanc›, di¤er tak›mlara da
“ﬁampiyon olabiliriz” inanc›n›
aﬂ›lamas›. ﬁimdi biz de “Neden
olmas›n?” diye düﬂünüyoruz.
Bu sezon Türkiye Ligi’nde ilk beﬂe
girebilecek bir kadroya sahibiz.
Sosa, Popov, Ivan de Souza,
Karcemarskas, Julio Cesar ve yeni
gelen Wagner’le çok kaliteli bir
yabanc› oyuncu kadrosuna sahibiz.
Tak›mdaki yerli oyuncular da
Süper Lig tecrübesine sahip,
kendisini kan›tlam›ﬂ isimler.
Önümüzdeki sezon kadro
korunur ve takviyeler yap›l›rsa
daha yukar›lar›
hedefleyebiliriz.
▼Peki, sen de önümüzdeki
sezon bu kadronun
parçalar›ndan birisi olacak
m›s›n?
▲Gaziantepspor’la üç
sezonluk sözleﬂme imzalad›m.
Ama gelecekte ne olaca¤›n›
bugünden bilemeyiz.
▼Peki, kafanda “‹stanbul’a
dönüp iﬂte Emre Güngör bu
dedirtece¤im” gibi bir
düﬂünce var m›?
▲Mutlaka var. Asl›nda yanl›ﬂ
anlaﬂ›lmak istemiyorum ve bu
bir serzeniﬂ de¤il ama bir gün
mutlaka ‹stanbul’a geri
dönece¤im. Türkiye’ye Emre
Güngör’ün nas›l bir oyuncu
oldu¤unu göstermek istiyorum.
▼Her tak›m›n belli bir futbol
karakteri var.
Gaziantepspor’un oyun
karakterini nas›l tan›mlars›n?
▲Di¤er tak›mlara göre daha
fazla pas yapmaya çal›ﬂan,
uzun paslar yerine aya¤a
oynamay› tercih eden bir
tak›m›z. Önde süratli
oyuncular›m›z var ve onlar›
etkili bir biçimde kullanmaya
çal›ﬂ›yoruz. Dikkat ederseniz, ligin
en az gol yiyen tak›mlar›ndan
birisiyiz ve tak›m savunmas›n›
oldukça iyi yap›yoruz.
Tolunay Hocan›n da oturtmak
istedi¤i sistem bu. Ancak savunmay›
geriye yaslanarak de¤il, topa daha
fazla sahip olarak ve oyunun
kontrolünü elimizde bulundurarak
yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Yavaﬂ yavaﬂ
daha fazla gol atan bir tak›m olmay›
da baﬂar›p bugünkünden iyi bir
noktaya gelebilecek kapasiteye
sahibiz.
▼Tak›m içindeki en iyi arkadaﬂlar›n
kimler?

▲Ben herkesle iyi anlaﬂabilen
birisiyim. Oda arkadaﬂ›m Elyasa ile
Yalç›n ve ﬁenol yak›n arkadaﬂlar›m.
Kaﬂe (Karcemarskas) ve Popov da
öyle.
▼Yani yerlisi ve yabanc›s›yla
kaynaﬂm›ﬂ bir tak›m oldu¤unuz
söylenebilir. Çünkü bu bir tak›m›n
baﬂar›s› için gerçekten önemli bir
nitelik.
▲Bizim tak›m›m›zda 5 Brezilyal›
oyuncu var ve onlar›n birbirleriyle
daha iyi anlaﬂmas› do¤al. Ayn› dili
konuﬂuyorlar, ayn› kültürün
insanlar›. Elbette birbirleriyle daha
iyi vakit geçiriyorlar ama bu bizimle
de iyi iliﬂkiler içinde olmalar›n›
engelleyen bir durum de¤il.
▼Gaziantepspor kadrosuna bu
sezon kat›lmana ra¤men tak›m›n
ikinci kaptan›s›n.
▲Hocam›z sa¤ olsun geldi¤im
günden beri beni tak›m›n
kaptanlar›ndan birisi olarak
de¤erlendirdi. Ben de bu görevi en
iyi biçimde yapmaya çal›ﬂ›yorum.
Tabii kaptanl›¤›n getirdi¤i ekstra bir
sorumluk duygusu oluyor. Bir de
benim insanlarla iyi diyalog
kurabilme gibi bir özelli¤im var.
Tak›ma da hocaya da elimden
geldi¤ince yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yorum.
▼Millî Tak›m’da Guus Hiddink’le
birlikte yeniden bir yap›lanma söz
konusu. ABD kamp›na da kat›lan
oyunculardan birisi olarak yeni
dönemle ilgili neler söyleyebilirsin?
▲Hiddink dedi¤iniz zaman ﬂöyle bir
durup geçmiﬂine bakman›z lâz›m.
O zaman da çal›ﬂt›rd›¤› tak›mlarda
hep baﬂar›ya ulaﬂm›ﬂ bir teknik adam
portresiyle karﬂ›laﬂ›yorsunuz. Ondan
ö¤renece¤imiz çok ﬂeyler var.
Sadece Milli Tak›m’›n de¤il, Türk
futbolunun Hiddink’ten büyük yarar
sa¤layaca¤›na inan›yorum.
▼Son Almanya ve Azerbaycan
yenilgilerinin ard›ndan Euro 2012
grubundaki ﬂans›m›z› nas›l
görüyorsun?
▲ﬁans›m›z sürüyor, tek hedefimiz
finallere kat›labilmek. Sonuçta
grupta ikinci olan tak›m›n da
finallere kat›lma ﬂans› var ve biz
hedefe ulaﬂabilmek için yeterli güce
fazlas›yla sahibiz. Elbette futbolda
her ﬂey her zaman istedi¤iniz gibi
olmuyor ama ben 2008’de
yaﬂad›¤›m›z mutlulu¤u 2012’de de
yeniden yaﬂayaca¤›m›za yürekten
inan›yorum. Dedi¤im gibi, 2008’de
geçirdi¤im günler futbol hayat›m›n
en güzel günleriydi. Orada
Türkiye’yi temsil etmek, bizi
desteklemeye gelen taraftarlarla
o coﬂkuyu paylaﬂmak kelimelerle
anlat›lamayacak kadar güzel bir
duyguydu. Büyük turnuvalar›n
finalleri, bir futbolcunun yaﬂamas›
gereken en güzel ortam. E¤er görev
verilirse, 2012 elemelerinde de bu
ortam› bir kez daha yaﬂayabilmenin
motivasyonuyla mücadele edece¤im.
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Süper Lig Transfer Raporu

Denize düﬂen transfere sar›l›r
Ara transfer döneminde kartlar dağıtıldı ve yeni oyun başladı. Bu yazıda, her sene tekrarlanan bu oyuna
daha geniş bakıp, şifrelerini çıkarmaya çalıştık. Son 6 senenin kulüp verilerini bir araya getirip, ara transfer
dönemindeki yönelimlerden yola çıkarak 2010-2011’in Ocak’ı Süper Lig kulüpleri için nasıl geçti, bir
bakalım istedik. Bu ara transfer döneminin en hareketli takımları şüphesiz Ankaragücü, Sivasspor,
Konyaspor ve Bucaspor oldu. Yani küme düşme tehlikesini en yakından hissedenler.
Uygar Karaca
oca bir lig maratonunun
yar›s›na gelindi ve her tak›m
eksiklerini görme ﬂans› buldu.
Kimileri kötü sonuçlar›ndan hocas›n›
sorumlu tuttu, de¤iﬂtirdi; peﬂinden
kadrolar› da. Baz›lar› için hayat
güzeldi, “Böyle iyi dediler” ve
kullanmad›lar kendilerine verilen
takviye hakk›n›. Kimisi nokta at›ﬂ›
denedi, baz›s› da bal›klama dald›.
Sonuçta kartlar da¤›t›ld› ve yeni
oyun baﬂlad› bile. Bu yaz›da, her
sene tekrarlanan bu oyuna daha
geniﬂ bak›p, ﬂifrelerini ç›karmaya
çal›ﬂt›k. Son 6 senenin kulüp
verilerini bir araya getirip, ara
transfer dönemindeki yönelimlerden
yola ç›karak 2010-2011’in Ocak’›
Süper Lig kulüpleri için nas›l geçti,
bir bakal›m istedik. Yapt›¤›m›z
hesaplamalara göre ara transferde,
2005-2006 sezonuyla, içinde
bulundu¤umuz sezon aras›ndaki
süreçte tam 1116 transfer gerçekleﬂti.
Tak›mlar 629 oyuncuyu kadrolar›na
katarken 487 oyuncuyla yollar›n›
ay›rd›. Bu da elbette Süper Lig’de
oynayan oyuncu adedinde bir art›ﬂ
anlam›na geliyor.

K

giderek artt›¤›,
yurtiçi
transferlerinse
benzer
miktarlarda
azald›¤›
görülüyor. Fakat
iç transferdeki
görece
durgunluk daha
a¤›r bast›¤›ndan
toplam transfer
edilen oyuncu
say›s›nda
2008-2009’dan sonraki azalma,
yerini hafif art›ﬂa b›rakm›ﬂ durumda.
Kulüple yollar› ayr›lan oyuncular
sezonlar boyunca farkl›l›k
göstermekte, örne¤in bu sezon,
geçen y›la göre daha yo¤un bir
oyuncu sirkülasyonu oldu¤undan
bahsedilebilir.

2010-2011 transfer
ﬂampiyonlar›
Bu ara transfer döneminin en hareketli
tak›mlar› ﬂüphesiz Ankaragücü,
Sivasspor, Konyaspor ve Bucaspor
oldu. Asl›nda bu tak›mlar›n, geride

Kiral›k

‹ç Transfer

11
14
15
12
11
14
77

75
63
59
73
43
37
350

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
Toplam

D›ﬂ Transfer

Yukar›daki verilere bak›ld›¤›nda
transferdeki hareketlili¤in
2008-2009’dan sonra düﬂtü¤ü, bu
seneki toparlanmaya ra¤men eski
seviyesine ulaﬂamad›¤› görülüyor.
Söz konusu azalma her ne kadar çok
dramatik de¤ilse de dönem içerisinde
varl›¤› ülkemizde de ﬂiddetle
hissedilen küresel mali krizin bir
yans›mas› olabilir. Y›llar y›l› Ocak
döneminde baﬂvurulan kiral›k
yöntemi, ayn› popülerlik düzeyinde
kal›rken, yurtd›ﬂ› transferlerinin
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26
29
38
31
31
47
202

Yaﬂ

Oyuncu
Cumali Can Kurgun
Jakub Navratil
Kamil Pawel Grosicki
Korcan Çelikay
Lubos Kamenar
Michael Eneramo
Muhammed Ali Atam
Sandro Mendonça
ﬁükrü Akik
Tomas Rada

19
27
23
24
24
26
23
28
23
28

Sivasspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
2.5 y›l
3.5 y›l
3.5 y›l
1.5 y›l
6 ay
1.5 y›l
6 ay
1.5 y›l
6 ay
3.5 y›l

En fazla oyuncu
gönderen Sivasspor

Tak›mlar›n transfer paylar›
geride kalm›ﬂ hissettiklerinde yo¤un
trafi¤e girebiliyor. 2005-2006’da
sekizinciyken kadrosunda 19
de¤iﬂiklik yapan Trabzonspor buna
örnek gösterilebilir. Aﬂa¤›daki grafik,
ligdeki puan cetveli s›ralamas›n›n,
kadroda yap›lan toplam de¤iﬂiklikle
birlikte belirleyici olup olamayaca¤›
sorusuna yan›t arayanlar için fikir
verici olabilir. Ligin ilk devresi
bitti¤inde Konyaspor, Bucaspor ve
Kas›mpaﬂa son üç s›radayd›; bu da ara
transfer profilinde iﬂlerin o kadar da
de¤iﬂmedi¤ini ortaya koyuyor.

‹ﬂtahl› Ankaragücü

Düﬂme potas›n›n
hemen 7 puan
Gelen Yerli Yabanc› Giden Toplam üzerindeki
Ankaragücü, çareyi
112
74
23
97
209 transferde arad›.
106
53
16
69
175 Son 6 sezonun
112
66
23
89
201 genel toplamdaki
116
72
19
91
207 en meﬂgul tak›m›,
85
42
16
58
143 tam 91 al›ﬂveriﬂle
98
55
28
83
181 zirvede yer ald›.
629
362
125
487
1116 Bunlar› yaparken

Son 6 Sezonun Transfer Da¤›l›m›
Sezon

Gelenler

kalan sezonlarla
Gelenler
de¤erlendirildi¤inde çok
Yaﬂ
Oyuncu
karakteristik özellikleri var.
2005-2006’dan bu yana, genellikle Ergin Keleﬂ
24
k›ﬂ dönemini en yo¤un kapatan
Fatih Tekke
34
tak›mlar, düﬂme potas›nda kalan
‹shak Do¤an
21
tak›mlardan ikisi ile alt ve orta-alt
Mehmet Ço¤um
28
s›ra tak›mlar›. Yaln›z, orta s›radan
Muhammed Türkmen 25
arkalara gittikçe transfer say›s›nda
M. Olcaytu Ergen
20
belirgin bir art›ﬂ söz konusu. Ancak Roman Bednar
28
her zaman beklendi¤i ﬂekilde
Serdar Özkan
24
artm›yor. Bazen orta s›ra tak›mlar›
Timur Bayram Özgöz 24
da, belki de kendilerini hedeflerden Tonia Tisdell
19

hep ortan›n alt›nda, düﬂme potas›n›n
az üzerinde bir yerlerdeydi. Son
sezonlarda da ikinci devrede hep
s›ralamas›n› yükseltmesini baﬂard›.
Süper Lig’in hep istikrarl›, düﬂmez
kalkmaz tak›m›
Baﬂkent
temsilcisi,
özellikle son üç
sezonda yüksek
say›da devre aras›
transferi
konusundaki
istikrar›n› bu
sezona da yans›tt›
ve 2008-2009
sezonundaki
12 transferden
sonra, bu sezon
da 10 oyuncuyu kadrosuna katt›.
Ankaragücü, adeta son 3 sezondaki
ata¤›yla 49 transfere ulaﬂ›p son
6 sezon göz önüne kat›ld›¤›nda,
devre aras›nda en çok oyuncu alan
ikinci tak›m oldu. Üstelik 2005’ten
baﬂlayarak, her sonbaharda bir hoca
de¤iﬂtirdiler ve yeni hocan›n yeni
oyuncular› istemesi, durumu
aç›klay›c› bir veri olabilir.

Ankaragücü
Oyuncu
Kontrat Süresi
1.5 y›l
1.5 y›l
3.5 y›l
1.5 y›l
6 ay
6 ay
6 ay
1 .5 y›l
2.5 y›l
1.5 y›l

Gidenler

Hürriyet Güçer
Roguy Meye
M. Hanefi Yoldaﬂ
Mehmet Çak›r
Theo Weeks
Robert Vittek
Gökhan Aktaﬂ

Yaﬂ Kulüpteki Süresi
30
25
28
27
21
29
20

1.5 y›l
1.5 y›l
1.5 y›l
1.5 y›l
1.5 y›l
1 y›l
6 ay

Süper Lig’e ilk yükseldi¤i sezon,
devre aras›nda kadrosundan hiç
kimseyi göndermeyen Sivasspor,
daha sonra bu özelli¤in iﬂine
gelmedi¤ini fark etmiﬂ olacak ki, her
sezon düzenli olarak en çok oyuncu
gönderenler listesinde yerini ald›.
Hatta öyle ki, son 6 sezon
de¤erlendirildi¤inde, tam 42
oyuncunun devre aras›nda tak›mdan
ay›rd›klar› ortaya ç›k›yor. Ligin ilk
devresini liderlikle tamamlad›¤› iki
sezonda gidenler listesinin
kabar›kl›¤› azalan Yi¤idolar, bu
sezon da kötü sonuçlar›n telafisini
kadroyu ve özellikle yabanc›lar›
de¤iﬂtirmekte buldu. 2005-2006’dan
bu yana hiç bir zaman 11 oyuncuyu
devre aras›nda yollamad›klar› kesin.
Dikkat çekici noktaysa,
gönderilenlerden ço¤unun zaten
sezon baﬂ›nda al›nm›ﬂ olmas› ve
yaﬂlar›n›n yüksekli¤i. Bu elbette bir
teknik direktör de¤iﬂikli¤ine iﬂaret ve
evet... R›za Çal›mbay, sonbaharda
Mesut Bakkal’›n yerini alm›ﬂt›.

En hareketli tak›m
Konyaspor
Ankaragücü ve Sivasspor kadar
olmasalar da son 6 sezonda, bu
kategoride ilk 5’e girmeyi baﬂard›lar.
Toplam gönderdikleri ya da tak›ma

Gelenler
Oyuncu
Alvaro Mejia Perez
Barbaros Bahad›r Barut
Emre Yüksektepe
Ertu¤rul Arslan
Gökhan Emreciksin
Kamil Zayatte
Marcin Andrzej Robak
Mariusz Pawelek
Mehmet Batdal
Muamer Salibasic
Musa Ça¤›ran
Erdem Yalç›n
Umut Kekilli

Yaﬂ
29
28
20
31
27
26
29
30
25
27
20
21
27

Yaﬂ Kulüpteki Süresi

Mamadou Diallo
Sead Ramoviç
Bruno Zito
Alioum Saidou
Nabil Taider
Ceyhun Eriﬂ
Sedat Yeﬂilkaya
Ak›n Vardar
‹brahim ﬁahin
Ferhat B›kmaz
‹brahim Yay

27
32
30
34
28
34
30
34
27
23
23

6 ay
6 ay
1.5 y›l
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
1.5 y›l
1.5 y›l
6 ay

katt›klar› oyuncular hesaplan›nca
73’e ulaﬂ›l›yor. Genellikle
Konyaspor’un izledi¤i yol kiral›k
oyuncu ya da bonservisiyle yabanc›
oyuncu transferi yapmak. Bu sezon
farkl› olarak, daha fazla kiral›k ve
daha fazla d›ﬂ transfer yapma yolunu
seçtiler. Üstelik ara transferde
oyuncu alma konusunda yükselen
bir trende sahip olduklar›n›
söyleyebiliriz. Hiç 7 transferin alt›na
düﬂmemiﬂlerdi; yaln›z bu y›l 11
oyuncu ald›lar. 8 oyuncu ald›klar›
2008-2009 sezonu sonunda küme
düﬂtüklerini hat›rlatal›m. Ayn›
sezonda, hiç yabanc› oyuncu
göndermemiﬂler, 6 yeni yerli
futbolcular›yla yola devam
etmemiﬂlerdi. Bunun d›ﬂ›nda düzenli
olarak 3 yabanc›lar›n› devre aras›nda
de¤iﬂtirdiler.

Yeni gelenlerin yolu
Bucaspor

Gelenler

Bucaspor t›pk› yaz sezonunda
oldu¤u gibi, k›ﬂ transfer
döneminde de hareketli
kulüplerin baﬂ›nda yer ald›.
Ald›klar› 10 ve gönderdikleri
8 oyuncuyla meﬂguliyet listesinin
üçüncü tak›m› olmay› baﬂard›lar.
‹zmir ekibinin Süper Lig’e henüz
yükselmiﬂ olmas›, geçmiﬂte bu
yollardan geçmiﬂ ekiplerin
yolunu hat›rlama ﬂans›n› veriyor
bize. Örne¤in Bursaspor’un

Konyaspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
1.5 y›l
1.5 y›l
6 ay
1.5 Y›l
2.5 Y›l
2.5 Y›l
3.5 Y›l
1.5 Y›l
6 ay
2.5 Y›l
6 ay
2.5 y›l
2.5 y›l

Gidenler

Gidenler

Emre Toraman
Eser Ya¤mur
Emrah Eren
Ramazan Kahya
Erdal K›l›çarslan
Burak Karaduman
‹brahima Bangoura
Martin Klein
Ivan Lietava
‹brahim Ege
Borak Dockal

Yaﬂ
32
28
33
27
27
26
29
26
28
28
23

Oyuncu
Abdülkadir Özgen
Ali Kucik
Beto
Cenk ‹ﬂler
Jose Leandro Gomes
Kevin Pariente
Koray ‹çten
Pavel Londak
Samet Bülbül
Torric Jebrin

Yaﬂ
25
20
30
37
27
24
24
31
20
20

Bucaspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
2.5 Y›l
6 ay
6 ay
1.5 y›l
1.5 Y›l
1.5 y›l
1.5 Y›l
6 ay
1.5 y›l
2.5 y›l

Süper Lig’e yeniden ç›kt›¤›
2006-2007 sezonunda, devre
Kulüpteki Süresi aras›n› 4 de¤iﬂiklikle geçti¤ini
görüyoruz ki, bu kategoride ligin
6 ay
ortas›ndalar.
1.5 y›l
Yine, Eskiﬂehirspor’un
6 ay
1.5 y›l
2008-2009 sezonunda, yani
6 ay
yeniden üst düzey futbola
1.5 y›l
döndü¤ü sezonda devre aras›n›
6 ay
6 gelen oyuncuyla kapatt›¤› fark
6 ay
ediliyor. Di¤er taraftan
6 ay
Kas›mpaﬂa’n›n, play-offlarla
6 ay
Süper Lig’e döndü¤ü sezonu
6 ay
hat›rlarsak; ilk devreyi son s›rada
bitirmiﬂlerdi ve kadroda 5
de¤iﬂiklik yapt›lar. Bunlar dahi

Gidenler

Veli K›z›lkaya
Mehmet Polat
Stjepan Tomas
Eduardo Gomez
Manucho
‹brahim Da¤aﬂan
Emre Aktaﬂ
Ahmet Aras
Habib Uzun
M.Dahmane
Ali Güneﬂ

Yaﬂ Kulüpteki Süresi
26
33
35
29
27
27
25
24
19
28
31

6 ay
6 ay
3 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay
6 ay

onlar› kurtaramad›. Ayn› ﬂans› bir
kere daha, 2008-2009’da
yaﬂad›klar›nda, bu kez devre
aras›n› tek bir oyuncu alarak
geçirdiler. Ard›ndan da ligde
kald›lar. Manisaspor ve Antalyaspor
da benzer deneyimleri yaﬂad› ve
her seferinde, kadroya katt›klar›
oyuncu say›s› 5’i bulmad›¤›nda
ligde kalmay› baﬂard›lar.
Bucaspor’un fark›, Süper Lig’e yeni
ç›kt›¤› sezonda bu kadar fazla
de¤iﬂiklik yapabilecek güce sahip
olmas›. Fakat çaylak sezonda çok
fazla devre aras› de¤iﬂikli¤i, maziye
bak›l›rsa pek hayra yorulmuyor.
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Gelenler
Yaﬂ

Oyuncu
Ayd›n Karabulut
Bülent Kocabey
Dyego Rocha Coelho
Hocine Ragued
Merter Yüce
M.Hanifi Yoldaﬂ

23
27
28
28
26
28

K. Karabükspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
1.5 y›l
1.5 Y›l
1.5 Y›l
1.5 y›l
1.5 y›l
6 ay

‹stikrarl› Kardemir
Karabükspor

Gelenler
Yaﬂ

Eren Hoﬂ
‹lyas Y›lmazer

19
19

2.5 y›l
2.5 y›l

Antalyaspor’un gözü yok
Ayn› zamanda transferin en durgun
tak›mlar›ndan biri Antalyaspor.
Mehmet Özdilek ve ö¤rencileri belki
biraz zorunluluktan, belki de ilk
devrede toplanan 23 puan ve 12.
s›rada yer almalar› onlar› memnun
etti¤inden, suskun kalmay› tercih
etti. Tak›m›n ilk takviyesi olan
‹brahim Da¤aﬂan’la sezon baﬂ›ndaki
bonservis yüksekli¤i nedeniyle
anlaﬂamam›ﬂlard›. Savunmayaysa
Galatasaray’da istedi¤i pozisyonu ve
dakikalar› bulamayan Ali Turan
al›nd›. Asl›nda bu transfer politikas›
Antalya ﬂehri için yeni de¤il.
2005-2006 sezonunun devre
aras›nda, sadece bir transfer yap›p
Süper Lig’e yükselmiﬂlerdi.
Ertesi sezondaysa, üst s›ralar›
hedeflemenin zorluklar› kendini
göstermeye baﬂlay›nca, aralar›nda
Ali Zitouni ve Ahmet Dursun’un da
bulundu¤u 5 oyuncu alm›ﬂlar fakat
o sezon ligden düﬂmekten
kurtulamam›ﬂlard›. Sonraki
sezonlardaysa kiral›k metodu da
uyguland› ve eksik bölgelere yap›lan
transfer say›s› 3’ü geçmedi. Özetin
özeti, nokta transfer hamleleriyle çok
üstlere t›rmanamasalar da Süper
Lig’e tutunmay› baﬂard›lar.

Gelenler
Ali Turan
‹brahim Da¤aﬂan
Mehmet Y›lmaz
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Yaﬂ Kulüpteki Süresi

Fatih Ceylan
Mehmet Ço¤um
Ferdi Elmas
Engin Aktürk

31
28
26
28

6 ay
6 ay
6 ay
1.5 y›l

Güven Gürsoy
Hugo Almeida
Kerim Al›c›
Manuel Fernandes
Simao Sabrosa

Yaﬂ
28
27
32

6 ay
3.5 y›l

Rakipleri gibi Avrupa’da bonservis
konusunda pazarl›k etmektense
transferin son gününe kadar
bekleyerek Pendikspor’dan iki genç
oyuncu ald›. Aykut Kocaman’›n
zaman›nda Selçuk ﬁahin’i
Hatayspor’dan keﬂfedip
‹stanbulspor’a getirdi¤i ve ﬁahin’in
Millî Tak›m’a kadar giden yolda
baﬂar› sa¤lad›¤› düﬂünülürse, 1992
do¤umlu bu iki genç oyuncunun
Fenerbahçe’ye geliﬂine de ﬂaﬂmamak
lâz›m. Tabii Sar› Kanaryalar için
durum, sadece bu sezona özgü
de¤il. Anlaﬂ›lan o ki baﬂkan Aziz
Y›ld›r›m, as›l gücü yaz dönemine
saklamay› seviyor. Son 6 sezonda,
yaln›zca 2008-2009 sezonunda
4 yeni oyuncu alan Fenerbahçe
-ki bunlar Gökhan Emreciksin ve
Abdülkadir Kayal› gibi genç, umut
vaat eden oyunculard›- bunun
d›ﬂ›nda 2 oyuncudan fazlas›n›
transfer etmedi. 2006-2007 ara
transferi kapan›rken kadrosunu tam
anlam›yla muhafaza etmiﬂ
Fenerbahçe, ﬂampiyonlu¤a ulaﬂm›ﬂt›.
Bu, onlar›n son 6 sezondaki tek
ﬂampiyonlu¤uydu.

Galatasaray çok hareketli
Galatasaray, son iki senedir k›ﬂ
döneminde büyük hareketlilik
göstermekte ve bu yeni bir ﬂey.
Herkes taraf›ndan gayet iyi
bilindi¤i üzere, 2000’lerin
baﬂ›ndan bu yana kendini gösteren
maddi sorunlar nedeniyle, kulüp
her zaman ara transferi durgun
geçiriyor, e¤er bir f›rsat varsa
de¤erlendirmeye çal›ﬂ›yor fakat
seferlerinden ço¤u zaman eli boﬂ

M.P.Antalyaspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
1.5 y›l
1.5 y›l
1.5 y›l

Yaﬂ Kulüpteki Süresi
29
25

Gidenler

Ertu¤rul Arslan

19
27
20
25
32

Beﬂiktaﬂ
Oyuncu
Kontrat Süresi
4.5 y›l
3.5 y›l
2.5 y›l
6 ay
2.5 y›l

‹stanbullu rakipleri aras›nda onlar›
ay›ran, y›llardan beri de¤iﬂmeyen
özellikleri, devre aras›nda sürekli
sözleﬂme feshetmeleriydi. Son 6
sezon de¤erlendirildi¤inde, Beﬂiktaﬂ
en çok oyuncu gönderen tak›mlar
aras›nda ilk 10’da. Bir özel not, bu
tak›mlardan üç tanesi, Erciyesspor,
Diyarbak›rspor ve Denizlispor ﬂu an
Süper Lig’de de¤il. Bu sezon da,
düﬂme potas›ndaki tak›mlar›
saymazsak, en çok gönderenler
listesinde zirveye yerleﬂiyorlar.
Genelde ortalama olarak ilk 11’e
girme ﬂans› olan 1 transferi
zorlad›lar; bu sezonsa tam 5 yeni
futbolcu kadroya kat›ld› ve 3’ü
kadroyu zorlayacak kalitedeki
yabanc›lar. Bu hamleler, Galatasaray
ve Beﬂiktaﬂ’›n, nispeten baﬂar›s›z
geçen ilk devredeki hayal k›r›kl›¤›n›
bertaraf etmek için art›k para
harcamaya baﬂlamalar› konusundaki
yaklaﬂ›m de¤iﬂikli¤ini gösteriyor.
Kadroda yer açmak için kiral›k
metodunun kullan›lmas›, son
sezonlar göz önüne getirildi¤inde
dikkat çekici boyutta.

Gidenler

Gökhan Ünal
Kaz›m Kaz›m

Yaﬂ

Beﬂiktaﬂ göndermeyi seviyor

ﬁampiyonluk kovalayan tak›mlar›n›n
pek ço¤u, illa ki kadrosunu takviye
eder. Fenerbahçe de bunu yapt›
ancak mümkün olan en iktisadi
verimlilik hesaplar› içerisinde.

Fenerbahçe
Oyuncu
Kontrat Süresi

Karabükspor’un geride kalan
sezonlar›nda, k›ﬂ döneminde
uygulad›¤› oyuncu alma politikas›
oldukça stabil ve 5-6 oyuncu
civar›nda de¤iﬂiklik yapt›lar.
Bu sene de ayn› yolda ilerledikleri
gözüküyor.

Oyuncu

Gelenler
Oyuncu

Fenerbahçe gençlerle

Kardemir Karabükspor baﬂar›l›
say›labilecek bir ilk devrenin
ard›ndan tecrübeli oyuncu takviyesi
yapmay› uygun gördü.
Oyuncu

Gidenler

Muhafazakâr Trabzonspor
dönüyordu. Örne¤in ﬂampiyonlukla
biten 2005-2006 sezonunda bir tek
Emre Aﬂ›k tak›ma kat›lm›ﬂt›.
Bu, 2007-2008’deki Emre Güngör
transferiyle beraber uzun süre
Galatasaray’›n tek iç transferi
olarak kald›. Bu sezon, bu gidiﬂatta
bir de¤iﬂikli¤e rastlad›k. Ayn›
dönemde birden fazla yurtiçi
transfer yap›ld›. Yekta Kurtuluﬂ ve
Kaz›m Kaz›m’›n yan›nda gözüken

Gelenler
Oyuncu
Berk ‹smail Ünsal
Juan Emmanuel Culio
Kaz›m Kaz›m
Robinson Zapata
Sorin Bogdan Stancu
Yekta Kurtuluﬂ

Yaﬂ
17
28
25
33
24
26

Ahmed Barusso’yla k›ﬂ döneminde
yabanc› suskunlu¤unu bozan
sar›-k›rm›z›l›lar, geçen sezon
bilindi¤i gibi Lucas Neil, Giovanni
Dos Santos ve Jo’yu alm›ﬂt›.
Ocak’taki transferlerle de üst üste
iki sezon 3 yabanc› birden
Galatasaray formas›n› giymiﬂ oldu.
Geçen sezonla birlikte de¤iﬂen bir
baﬂka trend de, Ocak’ta giden
oyuncular›n azl›¤›yd›. O zamanki

Galatasaray
Oyuncu
Kontrat Süresi
2.5 y›l
3.5 yIL
3.5 y›l
1.5 y›l
4.5 y›l
4.5 y›l

Berk Emre ‹ﬂçan, daha önce
Yaﬂ Kulüpteki Süresi benzeri rastlanan türden, genç bir
oyuncu için yap›lan yat›r›md›.
31
3.5 y›l Galatasaray’›n son üç sezonunda
as›l de¤iﬂen, d›ﬂ transferlerin
fazlal›¤›. Yaklaﬂ›k 3 y›l önce

Gidenler

Ali Turan
Musa Ça¤›ran
Mehmet Batdal
Serdar Özkan

Yaﬂ Kulüpteki Süresi
28
19
25
24

6 ay
6 ay
6 ay
6 ay

Son y›llar›n en iyi dönemlerinden
birini geçiren Trabzonspor’da
özellikle gönderilen oyuncu
say›s›ndaki azalma dikkat çekici
boyutta. Son 6 sezonda, ligin k›ﬂ
transferi aç›s›ndan en hareketli
tak›m› olan Karadeniz kulübü, son
iki sezonda k›ﬂ döneminde sadece
toplam 2 oyuncu gönderdi. Hâlbuki
2007-2008 istisnas› d›ﬂ›nda, ara
transferde hep en çok oyuncu
gönderenlerin baﬂ›nda gelmekteydi.
Oyuncu takviyesi konusunda da ligin

Gidenler
Yaﬂ Kulüpteki Süresi

Tomas Zapotocny
Filip Holosko
Michael Fink
Fatih Tekke
Yusuf ﬁimﬂek
Rodrigo Tabata
Ali Kuçik

Trabzonspor
Oyuncu
Coﬂkun Ekim
Mehmet Çak›r
Pawel Brozek
Piotr Brozek
Zeki Yavru

31
27
29
34
36
31
19

2.5 y›l
2.5 y›l
1.5 y›l
6 ay
2 y›l
1.5 y›l
1.5 y›l

Gelenler
Yaﬂ

Kontrat Süresi

20
27
28
28
20

3.5 y›l
1.5 y›l
2.5 y›l
2.5 y›l
4.5 y›l

orta s›ralar›nda yer alan bir kulüp
olarak Trabzonspor, bu sezon da
gelene¤i Brozek kardeﬂler ve
Mehmet Çak›r’la devam ettirdi.

Ak›ll› tüccar Kayserispor
yaﬂad›, gerisinde hep ayn› noktada
kald›. Bu sezonki transferler de
dikkat çekici. Emir Kujovic, genç ve

s›ralarda yer ald›¤› sezonlar da
yaﬂam›ﬂ ancak böyle bir giriﬂimde
bulunmam›ﬂt›. Ancak tak›m bu sezon
gol s›k›nt›s› çekiyordu ve baz›
Kayserispor
Gidenler
oyuncular›n bu konuda bir
Gelenler
Yaﬂ Kontrat Süresi
Oyuncu
Oyuncu
Yaﬂ Kulüpteki Süresi farkl›l›k yaratamad›¤›n› düﬂünen
Eskiﬂehirspor, hamlesini yapt›.
Emir Kujoviç
23
3. y›l
A.Amisulashvili
28
6 ay
12 maçta filelere 3 gol b›rakabilen
Karim Ziani
30
6 ay
ve Eskiﬂehirspor’u hayal k›r›kl›¤›na
Noureddine Amrabat 24
4.5 y›l
u¤ratan Okwunwanne’nin yan› s›ra
2008’den beri Eskiﬂehirspor’da
zaten son 6 sezonda, k›ﬂ döneminin
önü aç›k bir forvet oyuncusu.
oynayan H›rvat savunma oyuncusu
en istikrarl›lar›ndan biri. Üstelik
Veteran Karim Ziani, Cezayir Millî
Vucko da tak›mdan ayr›ld›. Fazla
arada gönderdikleri oyuncu adedi,
Tak›m›’n›n en önemli hücum
forma ﬂans› bulamayan Makedon
her sezon düzenli olarak düﬂtü.
silahlar›ndan biri. Ambarat’sa,
oyuncu Agim ‹braimi de devre aras›
2005-2006’dan bu yana, Ocak’tan
Teknik Direktör ﬁota’n›n aﬂina
biter bitmez gönderilenlerdendi.
sonra yola devam etmedikleri sadece oldu¤u Eredivise’de y›llard›r iyi
iki oyuncu var. Birisi Azeri Millî
maçlar ç›kar›yor.
Bursaspor iki
Tak›m›’n›n savunmac›s› Rashad
yabanc› yollad›
Sagidov. Onun sözleﬂmesi
Eskiﬂehirspor
“Kendisini tak›mdan üstün görmesi”
gerekçesiyle A¤ustos’ta feshedilmiﬂti. sadece gönderdi
Son 4 sezonda 6 yabanc›s›n› devre
Gürcü Amisulashvili ise Rusya’dan
aras›nda gönderen Bursaspor, bu
Süper Lig’de devre aras›n› yabanc›
gelen iyi bir teklif üzerine kendi
sezonkilerden baz›lar›n› da
oyuncularla sözleﬂme feshetmeye
iste¤iyle ayr›ld›. Tak›m›n son 3
yenileriyle de¤iﬂtirme karar› ald›.
ay›rmak asl›nda Es-Es’in son 6
sezondur ara transferde yurtiçinden
‹lk ﬂampiyonlar ligi maceras›ndan
sezonda pek yapt›¤› bir ﬂey de¤il.
oyuncu almad›¤›n› da hat›rlatal›m.
pek de hoﬂ an›larla ayr›lmayan
Üstelik tak›m bundan daha alt
Bu istikrarl› görünüm, zaten geride
Timsahlar, sezon baﬂ›nda
kalan y›llarda puan cetvellerine de
Arjantinlileri tak›ma toplam›ﬂt› ancak
Gidenler
yans›m›ﬂ durumda. Sar›-k›rm›z›l›lar, Eskiﬂehirspor
bunlardan Leonel Jorge Nunez’le
6 sezonun sadece 2’sinde, ligin
Oyuncu
Yaﬂ Kulüpteki Süresi
Damien Steinert, Ertu¤rul Sa¤lam’›n
ikinci yar›s›nda s›ralamada düﬂüﬂ
gözüne giremedi. Yerlerine bir
Adem Sar›
26
1.5 y›l
dönemin “gelece¤in y›ld›z›”
Emre Aygün
26
6 ay
övgülerine s›kça mazhar olan Jozy
Jaycee Okwunwanne 26
1 y›l
Altidore, kariyerini yeniden ray›na
Luka Vucko
27
2.5 y›l
oturtmak için geldi. Rangers’la
Bülent Kocabey
27
2.5 y›l
Bursaspor’a rakip olan Kenny
Caner Celep
27
6 ay
Miller’sa, futbolunun olgunluk
Agim ‹braimi
23
6 ay
ça¤›nda önerilen iyi kontrata hay›r
Arda Dinçer
21
1.5 y›l
diyemedi.
Bu sezon için Trabzonspor’unkine
benzer 3 transfer yapan Kayserispor,

Gelenler
kadar olmasa da yine 4 oyuncuyla
yollar ayr›ld›. Bir de son not; söz
konusu iki dönemde gelen ve giden
oyuncular›n fazlalaﬂmas›, puan
cetveline olumlu s›ra olarak
yans›mad›.

Oyuncu
Ahmet Ar›
Josmer Altidore
Kenneth Miller
Mehmet Sak

Yaﬂ
22
22
32
21

Bursaspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
3.5 y›l
6 ay
2.5 y›l
3.5 y›l

Gidenler
Yaﬂ Kulüpteki Süresi

Muhammet Demir 19
Leonel Jorge Nunez27
Hector Steinert
25

3.5 y›l
6 ay
6 ay

TamSaha 21

Gelenler
Oyuncu
Cenk Tosun
Hakan Duyan
Hürriyet Güçer
Muhammet Demir
Wagner Dos Santos

Yaﬂ
20
20
30
19
26

Gaziantepspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
3.5 y›l
4.5 y›l
6 ay
4.5 y›l
4.5 y›l

Dengeli Gaziantepspor
Ligin ilk yar›s›n›, puan cetvelinde,
son y›llar›n en iyi yerinde, 6.’l›kla
bitirmiﬂlerdi. Asl›nda ne dikkatleri
çekecek boyutta ara takviye
yap›yorlar, ne de tak›m için
dengeleri bozacak kadar sözleﬂme
feshi. ‹kisinin aras›nda ve bu
özellikleriyle son 6 sezonun en aktif
tak›mlar› aras›nda ilk 10’dalar.
Orta sahadan hücumlara destek
verebilecek frikikçi bir Wagner’le
çok daha etkili olabilirler. Kadro d›ﬂ›
kalan Ahmet Ar›’y› da Bursaspor’la
sözleﬂme yenilemeyen Muhammet
Demir’le de¤iﬂtirerek bir taﬂla iki kuﬂ
vurdular. Tak›m›n uzun süreli
oyuncular›n› göndermeleri,
rakiplerininkinden çok daha farkl› bir
veri oldu.

Gidenler

Ahmet Ar›
‹.Ferdi Coﬂkun

Yaﬂ Kulüpteki Süresi
22
24

6 y›l
6 y›l

çok aﬂ›r›ya kaçmadan dengeli
ad›mlarla güçlendirici küçük
takviyeler yapt›. Bir tek geçen sezon
hiç oyuncu göndermemiﬂlerdi ve bu
sezon de¤iﬂik olan parametreleri de
bu. Toplam 5 oyuncu ikinci devrede
Belediye’de yok ve Abdullah
Avc›’n›n, büyük tak›mlara geçip, bir
süre baﬂar›l› olduktan sonra gözden
düﬂen oyuncular› nas›l da tekrar
vitrine soktu¤unu iyi bilenler için
yeni transferler de sürpriz de¤il.
Bir di¤er özellikleri de Süper Lig’de
az tak›m taraf›ndan kullan›labilen bir
metodu, kiralama yöntemini devreye
sokmalar›. ‹çinde bulundu¤umuz
sezon da bu veriye istisna
oluﬂturmuyor. Nispeten genç
oyuncular› kiral›k olarak
gönderdikleri de dikkat çekmekte.

Gençlerde hareket çok

Manisaspor’da giden
çok, gelen az

Son 6 sezonda, devre aras›nda en
çok yabanc› gönderen tak›m
özelli¤ini elinde bulunduran
Gençlerbirli¤i, bu sezon da iki
yabanc›s›yla daha yollar› ay›rd›.
Dünya Kupas› oynam›ﬂ Yeni
Zelandal› Shane Smeltz, Ankara’ya
gelen bir di¤er Okyanusyal› olmuﬂtu
ancak ﬂimdilerde kiral›k olarak
Antalyaspor’da oynayan Avustralyal›
Mile Jedinak’›n da dedi¤i gibi,

Manisaspor’un Süper Lig’deki ara
transfer maceras›nda zaman
zaman önemli atlamalar
yaﬂan›yor. Tabii kulübün her
dönemde en az 4-5 yeni takviyesi
var ancak oyuncu gönderme
konusunda dikkati çeken bir nokta
da mevcut. Tarzanlar,
2005-2006’dan sonraki tüm Süper
Lig mücadelelerinde, ara transferde

galibiyetsizlik, istifaya ve Hikmet
Karaman’›n yeni hoca olmas›na
sebep oldu. Sonuçta kulüp, büyük

Gelenler
Oyuncu
Fatih Y›lmaz
Maciej Iwanski
Manucho
Onur Karakabak

Yaﬂ
22
30
28
20

mümkün oldu¤u kadar fazla gayretle
tak›m› ligde tutmaya gayret eder.
Pek çok örneklerle kan›tlanm›ﬂt›r ki,

Manisaspor
Oyuncu
Kontrat Süresi
6 ay
2.5 y›l
6 ay
6 ay

Gidenler
Yaﬂ Kulüpteki Süresi

Ergin Keleﬂ
24
Gabriel Limeria
27
Jacques Momha
30
Nicolae Dica
30
Dilaver Güçlü
25
Adem Büyük
24
Semavi Özgür
30
Burak Özsaraç
32
Gökhan Emreciksin 27

2 y›l
6 ay
1 y›l
6 ay
1.5 y›l
2.5 y›l
6 ay
1.5 y›l
6 ay

umutlarla ald›¤› ve aralar›nda Dica
bu o kadar iyi bir yöntem de¤ildir.
ile Momha’n›n da bulundu¤u
2005-2006 sezonunda
yabanc›larla yollar›n› ay›rd›. Legia
Diyarbak›rspor, devre aras›n›n
Gençlerbirli¤i
Gidenler
Gelenler
Varﬂova’dan Maciej Iwanski orta
transfer rekortmeniydi fakat küme
Yaﬂ Kontrat Süresi
Oyuncu
Oyuncu
Yaﬂ Kulüpteki Süresi sahay›, Bucaspor’dan Manucho da düﬂtü. Bir sezon sonra Sakaryaspor,
forveti desteklemek üzere getirildi. ard›ndan Denizlispor, Çaykur
Emre Aygün
26
1.5 y›l
Mehmet Yozgatl› 32
6 ay
Rizespor gibi tak›mlar, hatta
Gurbetçi kontenjan› Fatih
Erdal K›l›çaslan
27
1.5 y›l
Bilal Çubukçu 24 2.5 y›l
Kas›mpaﬂa da bizzat 2007-2008’de
Y›lmaz’la,
genç
umut
kontenjan›
Burak Özsaraç
32
1.5 y›l
Billy Mehmet
27
6 ay
ayn› senaryoyla karﬂ›laﬂt›. Fakat
da
Fenerbahçe
altyap›s›ndan
Joachim Mununga
24
2.5 y›l
Shane Smeltz
30
6 ay
Kas›mpaﬂa bu sezon yine 18. s›rada
Onur
Karakabak’la
dolduruldu.
Kwame Mawuena
19
4.5 y›l
Bekim Balaj
20
6 ay
olmas›na ra¤men kadrodan bir tek
Oliver Ogbonnaya
19
4.5 y›l
Yekta’y› de¤iﬂtirip 4 yeni transfer
Kas›mpaﬂa kendini tuttu
Randall Azofeifa
27
2.5 y›l
yapt›. Üstelik onlar da tam transfer
Yasin Öztekin
24
1.5 y›l
Genellikle ligin ilk devresini son
dönemine girerken Y›lmaz Vural’›n
s›ralarda
kapatan
tak›mlar,
ara
görevini Fuat Çapa’ya vermiﬂlerdi.
18
oyuncu
gönderdi.
Ne
var
ki
Smeltz’e fazla sabredilemedi.
transferde
canla
baﬂla
çal›ﬂ›r
ve
Tüm bunlar bilinçli bir politika m›
bunlardan
15’i
sadece
iki
sezonda
Arnavut futbolunun gelecekteki
gönderildi. 2007-2008’de 7 ve bu
y›ld›z golcülerinden biri olaca¤›
Kas›mpaﬂa
Gidenler
Gelenler
düﬂünülen Bekim Balaj’ysa do¤ru
sezon da 8 oyuncu. 2007-2008’de
Yaﬂ
Oyuncu
Oyuncu
Yaﬂ Kulüpteki Süresi
Kontrat
Süresi
düzgün ﬂans bile bulamad› ve
tak›m sezona Giray Bulak’la
4 y›ll›k kontrata ra¤men Ankara’da
girmiﬂti ancak devre aras›nda
Bülent Uzun
22
2.5 y›l
Yekta Kurtuluﬂ
26
3.5 y›l
kalamad›. Yerleri genç atak
göreve Y›lmaz Vural getirildi.
Juan Robledo Bustos
32
2.5 y›l
oyuncusu Joachim Mununga ve yine Bu sezonsa k›s›tl› bütçeye ra¤men Micheal Ikem Anwuli 20
4.5 y›l
Belçika’da oynayan Kosta Rikal›
Sercan Temizyürek
23
4.5 y›l
Hakan Kutlu’yla ç›k›lan 4 maçta
Randall Azofeifa ile dolduruldu.
yoksa imkân yetmezli¤i mi bilinmez
B. Belediyespor
Gidenler
Gelenler
‹BB usta ald›
Yaﬂ Kontrat Süresi
Oyuncu
Oyuncu
Yaﬂ Kulüpteki Süresi ama Kas›mpaﬂa’n›n düﬂmekten
kurtulup kurtulamayaca¤› büyük
Büyükﬂehir Belediyespor, Süper
Filip Holosko
27
6 ay
Gökhan Kaba
27
3.5 y›l
merak konusu. Kas›mpaﬂa, ald›¤›
Lig’e ç›kt›¤›ndan beri girdi¤i ara
Gökhan Ünal
30
6 ay
Mehmet Y›lmaz
23
6 ay
oyuncular›n yaﬂ ortalamas› en küçük
transfer dönemlerinde, genellikle
Marcos Barbosa
30
1.5 y›l
Can Morgül
20
1 y›l
olan kulüplerin baﬂ›nda geliyor.
22 TamSaha

Boyum k›sa diye gönderildim!
Türkiye onu
Trabzonspor formas›n›
ilk kez giydi¤i Beﬂiktaﬂ
maç›nda att›¤› galibiyet
golüyle tan›d›. Trabzonlu ve do¤al
olarak çok s›k› bir Trabzonsporlu.
Bugün geldi¤i noktaya t›rnaklar›yla kaz›yarak
ulaﬂm›ﬂ olman›n gururunu yaﬂ›yor. Bakmay›n
ﬂimdi 1.91’lik boyuyla bir savunma kulesi
olmas›na… Zaman›nda “boyu k›sa” oldu¤u
için Trabzonspor’un altyap›s›ndan gönderilmiﬂ
ve amatör kümeyi, 3. Lig’i dolaﬂarak ulaﬂm›ﬂ
bugünkü yerine.

Mustafa Yumlu

İlker Uğur
▼Mustafa Yumlu, 2010-2011
sezonunda parlayan genç bir
oyuncu. Trabzonspor gibi rekabetin
üst düzey oldu¤u bir kulüpte ön
plana ç›kan bir genç. Bu sezona
gelmeden önce futbolla olan iliﬂkini
ve geçmiﬂini anlat›r m›s›n?
▲Do¤ma büyüme Trabzonluyum.
Köyümüzün tak›m› var, Ayd›nl›spor.
Ben çok küçükken, a¤abeyim
Ayd›nl›spor’da futbol oynard›.
6-7 yaﬂ›ndayken ben de oynamaya
baﬂlad›m. A¤abeyim ve
arkadaﬂlar›yla vakit geçiriyordum.
Tam olarak baﬂlama hikâyem
böyledir. 5 seneye yak›n
Ayd›nl›spor’a gidip geldim. Daha çok
küçü¤üm tabii. Son iki y›l›mda ise
lisans ç›kartm›ﬂlard› bana. Ayn›
zamanda okul tak›m›nda da
oynuyordum. Trabzonspor
efsanelerinden Özkan
Sümer o dönem altyap›n›n
baﬂ›ndayd›. Okul
turnuvalar›n› gelir izlerdi.
Beni de izlemiﬂ,
be¤enmiﬂ.
Trabzonspor’un
altyap›s›na ald› beni.
O zaman 11-12
yaﬂ›nday›m. 4 y›l kadar
kulübün altyap›s›nda
oynad›m. Ama fiziksel
geliﬂimim beklenilen
düzeyde olmad›. Tak›m
arkadaﬂlar›m›n yan›nda k›sa
kal›yordum. O nedenle o yaﬂ
grubunda otomatik olarak geri
plana düﬂtüm. Özkan Hoca bunu
görünce beni altyap›dan serbest
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b›rakt›. Trabzon’un köklü
tak›mlar›ndan Trabzon ‹dmanoca¤›
ça¤›rd› beni, “Bizde oyna” diye ama
benim hayallerim bitmiﬂti tam
anlam›yla.
▼Biraz daha açar m›s›n?
▲Çok üzüldüm tabii. Trabzon’da
bizim en çok sevdi¤imiz ﬂey
Trabzonspor’dur. ﬁehrimizde vakit
geçirilecek baﬂka bir ﬂey yok.
Özellikle o zamanlar. Trabzonspor’la
kalk›p, Trabzonspor’la yatard›k.
Tak›mdan ayr›l›nca dünyam karard›
adeta. Futbolu b›rakmak istedim.

11-12 yaşında
Trabzonspor
altyapısına girdim.
4 yıl kadar
oynadım. Ama
fiziksel gelişimim
beklenilen düzeyde
olmadı. Takım
arkadaşlarımın
yanında kısa
kalıyordum.
O nedenle otomatik
olarak geri plana
düştüm ve takımdan
gönderildim.
Futbolu bırakmak
istedim ama
İdmanocağı’nda
ağabeylerim ilgilendi
benimle. Orada
amatörde Türkiye
Şampiyonu olduk.
Değirmenderespor’a
gittim ve ilk
sezonumda 2. Lig’e
yükseldik.
Arsinspor’da kiralık
oynadım ve yine
Trabzonspor’un
dikkatini çekip geri
döndüm.

‹dmanoca¤›’nda a¤abeylerim
ilgilendiler benimle. 3 sezona
yak›n orada oynad›m. Son
sezonumda amatörde Türkiye
ﬁampiyonu olduk. Onun ard›ndan
3. Lig’de oynayan De¤irmenderespor’a
gittim. ‹lk sezonumda ‹kinci Lig’e
yükseldik. ‹lk sezonda ﬂampiyonluk

A takıma çıkmam
yine kolay olmadı.
İki sezon boyunca
pilot takım
Karadenizspor’un
kaptanlığını yaptım.
O takımdan sadece
ben Trabzonspor
A Takımı’na
yükseldim. Beşiktaş
maçında bir gol
attım ve belki o gol
hayatımın dönüm
noktası oldu.

yaﬂad›m. Oradan
Arsinspor’a kiral›k
olarak gittim. 1 sezon
oynad›m ‹kinci Lig’de.
Orada yine
Trabzonspor’un
dikkatini çektim.
O sezon beni
Gençlerbirli¤i ve birkaç
tak›m daha istiyordu
ama ben yine
Trabzonspor’u seçtim.

Benim hayatım
Trabzonspor.
Bu takıma uzun yıllar
hizmet etmek
istiyorum. İnşallah
bir gün bu takımın
kaptanı olma
onuruna sahip
olacağım. A Millî
Takım en büyük
hedeflerimden birisi.
Türkiye’de
Trabzonspor’dan
başka takıma gitmek
istemiyorum.

Baﬂka yerde
yapamam
▼Neden?
▲Ben Trabzonluyum.
“Baﬂka yerde yapamam”
diye düﬂündüm.
Ama A tak›ma ç›kmam
yine kolay olmad›.
O dönem bir pilot tak›m
kurulmuﬂtu;
Karadenizspor (ﬂimdiki
ad› 1461 Trabzon).
O dönem A tak›mda
Egemen a¤abey vard›,
Song vard›. Benim
oynama ihtimalim
görünmüyordu. Ben de
beklemek yerine
Karadenizspor’a gittim.
2 sezon orada oynad›m.
O tak›m›n kaptan›yd›m
iki sezon boyunca.
O tak›mdan sadece ben
Trabzonspor A
Tak›m›’na yükseldim.
ﬁenol Hocam beni
sezon öncesi kampa
ça¤›rd› ve ben de
tak›mda kalabilmek için
çok çal›ﬂt›m. Beﬂiktaﬂ
maç›nda da hocam
bana güvendi, ç›kt›m bir
gol att›m ve belki o gol
hayat›m›n dönüm
noktas› oldu.
▼O golü att›¤›n an golün önemini
hissettin mi?
▲Golü att›¤›m zaman büyük
mutluluk duydum tabii. Trabzon’da
derbi maçlar› dedi¤imiz ‹stanbul
tak›mlar›na karﬂ› oynanan maçlar
çok önemlidir. Anadolu tak›mlar›na
kaybedebilirsin, çok dert olmaz belki
ama ‹stanbul tak›mlar›na
yenilmeyeceksin. Bu çok önemlidir.
O maçta benim forma ﬂans› bulmam
büyük bir tesadüf asl›nda.
Glowacki’nin sakatl›¤›, Giray’›n kart
cezas› benim sahada olmam›
sa¤lad›. Ben normalde tak›m›n

Trabzon insanı için
futbol demek
Trabzonspor demek.
Herkes hemen
şampiyonluğun
gelmesini istiyor.
Seyircimiz muhteşem
gerçekten ancak
bazen çok baskı
yaratıyorlar takım
üzerinde.
Yapabileceğimizi de
yapamıyoruz bu
baskı altında.

Benim payım yüzde
25 ise Şenol Hocanın
payı yüzde 75’tir.
Sadece bende değil,
tüm takımda çok
emeği var.
Türkiye’nin en iyi
teknik direktörü
bence.
Futbolcularıyla
ilişkisi, yönlendirmesi
ve bilgisiyle çok
farklı.
dördüncü stoperiyim. O maçta
sahada yer ald›m, bir de gol att›m.
Bu ﬂans tabii. Biz o maçla birlikte
büyük ç›k›ﬂ yakalad›k. O maç›n
ard›ndan yenilmemeye baﬂlad›k.
Lider olduk. O golün tak›m›
ateﬂledi¤ini düﬂünüyorum.
Trabzonspor’un bu yükseliﬂinde pay
sahibi oldu¤um için çok mutluyum
elbette.
▼Millî formay› ilk kez A2
karﬂ›laﬂmas›nda Belarus’a karﬂ›
giydin. Bunca dönem hiç Millî
Tak›m’a seçilmemeni neye
ba¤l›yorsun?

▲Alt liglerde oynarken Millî Tak›m’a
seçilmek zor tabii. Genellikle Süper
Lig ve 1. Lig’de dikkat çeken
futbolcular seçiliyor ve bu liglerin
alt›ndan Millî Tak›m’a ça¤r›lmak zor.
Ama ben bunu hiç dert etmedim.
Bu benim baﬂlang›c›m. ‹nﬂallah
gelecekte A Millî Tak›m’a da
yükselirim.

T›rnaklar›mla
kaz›yarak geldim
▼Trabzonspor seni altyap›dan
serbest b›rakt›¤›nda okulun devam

ediyordu. Ne düﬂünüyordun o
zaman, futbolcu olmasam ne
olurum diyordun?
▲Trabzonspor’un bordo-mavi
formas›ndan ayr›l›p ‹dmanoca¤›’n›n
sar›-k›rm›z› formas›n› giymek çok
zoruma gitti tabii. Ama her iﬂte bir
hay›r var. Gittim oynad›m,
profesyonel olma ﬂans›n› yakalad›m.
T›rnaklar›mla kaz›yarak geldim.
Zor durumlar yaﬂand› elbette ama
bunlar bana çok ﬂeyler ö¤retti.
Bu yüzden bulundu¤um yerin
k›ymetini çok iyi biliyorum.
▼Trabzonspor Türkiye’nin en köklü
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ve önemli kulüplerinden. Barcelona
için “bir kulüpten fazlas›” derler,
Trabzonspor’da da durum biraz
böyle asl›nda. Bu yo¤un ilgi ve sevgi
biraz zarar vermiyor mu
Trabzonspor’a?
▲Trabzon insan› için futbol demek
Trabzonspor demek. En çok severek
vakit geçirece¤imiz ﬂey Trabzonspor.
Bazen seyirci bask›s› inan›lmaz
olabiliyor. Sonuçta 27 y›l›n özlemi
var ﬂehirde. Herkes hemen
ﬂampiyonlu¤un gelmesini istiyor.
Bu sene büyük bir f›rsat yakalad›k
ama bunu de¤erlendirmek lâz›m.
Seyircimiz muhteﬂem gerçekten
ancak bazen çok bask› yarat›yorlar
tak›m üzerinde. Yapabilece¤imizi de
yapam›yoruz bu bask› alt›nda.
▼Trabzonspor ve Mustafa Yumlu ile
ilgili ulusal medyada üç haber varsa
Trabzon’da 30 haber ç›km›ﬂt›r.
Bunun olumlusu da var olumsuzu
da. Bu da tak›m üzerinde etkili
herhalde.
▲Trabzon medyas› gerçekten
güçlüdür ve biraz da eleﬂtireldir.
Trabzonspor’un baﬂar›s›n› ister,
bu konuda ﬂüphe yok ama
Trabzonspor’un en büyük
eleﬂtirmenidir ayn› zamanda.
Bu hem iyi hem kötü bir ﬂey.
▼Trabzon sokaklar›nda futbolcu
olarak yürümek nas›l bir duygu?
▲Beﬂiktaﬂ’a gol atmadan önce yolda
yürürken pek tan›yan›m ç›kmazd›.
O golden sonra Trabzon’da de¤il,
baﬂka bir ﬂehre gitti¤im zaman da
tan›nan bir futbolcu oldum. Bu beni
çok mutlu ediyor tabii. Ama
Trabzon’da maç kaybetti¤imiz
zaman soka¤a ç›kamay›z. Sanki
büyük tepki olacakm›ﬂ gibi
ﬂartl›yoruz kendimizi.

Hayat›m Trabzonspor
▼Mustafa
Yumlu’nun
kariyerinde bundan
sonra ne olacak?
▲Benim hayat›m
Trabzonspor. Bu
tak›ma uzun y›llar
hizmet etmek
istiyorum. ‹nﬂallah
bir gün bu tak›m›n
kaptan› olma
onuruna sahip
olaca¤›m. A Millî
Tak›m en büyük
hedeflerimden
birisi. Türkiye’de
Trabzonspor’dan
baﬂka tak›ma
gitmek
istemiyorum.
Trabzonspor’dan
ﬂampiyonluk
yaﬂamadan
ayr›lmak
istemiyorum.
▼Tak›m›n sembol
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Yola ümitli ç›k›yoruz

oyuncusu olmak en büyük hedef
yani.
▲Evet, tam anlam›yla öyle. Beﬂiktaﬂl›
R›za Çal›mbay, Galatasarayl› Bülent
Korkmaz gibi. Ben de öyle olmak
istiyorum.
▼Yapt›¤›n ç›k›ﬂta ﬁenol Güneﬂ’in
pay› nedir?
▲Benim pay›m yüzde 25 ise ﬁenol
Hocan›n pay› yüzde 75’tir. Sadece
bende de¤il, tüm tak›mda çok eme¤i
var. Türkiye’nin en iyi teknik
direktörü bence. Futbolcular›yla
iliﬂkisi, yönlendirmesi ve bilgisiyle
çok farkl›. Zaten ﬁenol Hoca
ö¤retmendir. Ben Trabzonspor’un
her gün üstüne koydu¤unu
düﬂünüyorum. Bunda ﬁenol
Güneﬂ’in büyük pay› var.
▼Çeﬂitli s›k›nt›lar gündeme geliyor
tak›mda; yabanc›lar kamptan geç
dönüyor, cezalar veriliyor. Bunlar
büyük sorunlar m› yoksa medya m›
büyütüyor bu konular›?
▲Trabzonspor’a gelen yabanc›lar›n
ço¤u bekâr. Sosyal hayat k›s›tl›
oldu¤u için s›k›l›yorlar maalesef.
Ben bu durumu anlay›ﬂla
karﬂ›l›yorum asl›nda. Bakt›¤›n›z
zaman Teofilo çok iyi bir
futbolcuydu ve tam iyi oynamaya
baﬂlad›¤›nda tak›m› b›rakt›.
▼Trabzonspor’un geçmiﬂinde ﬁota,
Yattara ve Pfaff d›ﬂ›nda çok büyük
etki b›rakan yabanc› futbolcular
yok. Baﬂar› yerli futbolculardan
gelmiﬂ hep. Oynarken bunu
düﬂünüyor musunuz?
▲Ben Trabzon’un yerlisi olan bir
futbolcuyum. Tak›mda benim gibi iki
futbolcu daha var. Tayfun Cora ve
Tolga Zengin. Eskiden Trabzonlu
oyuncularla gelmiﬂ baﬂar›. Ama bu
eksiklik benim için bir sorun teﬂkil
etmiyor. Tak›mdaki yerli
arkadaﬂlar›m›z›n tak›m› bir
Trabzonlu gibi sahiplenmeleri

Maç Program›
25.03.2011
02.09.2011
06.09.2011
07.10.2011
11.10.2011
11.11.2011
01.06.2012
14.08.2012

011 Avrupa ﬁampiyonas›
finallerine kat›lma ﬂans›n›
yitiren Ümit Milli Tak›m›m›z›n
önündeki yeni hedef 2013 Avrupa
ﬁampiyonas›.
‹srail’de düzenlenecek turnuvan›n
eleme gruplar› kuras› geçti¤imiz ay
UEFA merkezinde çekildi.
‹sviçre’nin Nyon ﬂehrinde
gerçekleﬂtirilen kura çekimine
Ümit Millî Tak›m Teknik Direktörü
Raﬂit Çetiner ile TFF D›ﬂ ‹liﬂkiler
Müdürü Metin Tuncer kat›ld›. Ümit
Millî Tak›m›m›z, 7. Grup’ta ‹talya,
Macaristan, ‹rlanda Cumhuriyeti ve
Liechtenstein’la eﬂleﬂti.
52 tak›m›n 8’i 5’erli, 2’si 6’ﬂarl›
toplam 10 grupta mücadele
edece¤i eleme turu maçlar›
sonunda, gruplar›n› lider olarak
tamamlayan tak›mlarla tüm
gruplar›n en iyi dört ikincisi
play-off’lara yükselmeye hak
kazanacak. Play-off karﬂ›laﬂmalar›
sonunda rakiplerini eleyen
7 tak›m, Haziran 2013’te yap›lacak
finallere gidecek. ﬁampiyonaya
ev sahipli¤i yapacak ‹srail ise
finallere direkt kat›lacak.
Gruptaki ilk maç›n› bu ay›n
25’inde Liechtenstein ile
oynayacak olan Ümit Millî
Tak›m›m›z, ﬁubat ay›nda özel
maçta Romanya ile karﬂ› karﬂ›ya

2

önemli ki, onlar da
böyle yap›yorlar.
▼Yurtd›ﬂ›ndan teklif
gelse?..
▲Türkiye’de
Trabzonspor d›ﬂ›nda
bir tak›mda oynamam
ama yurtd›ﬂ›nda
oynamay› isterim.
▼Çok futbol maç›
izliyor musun?
▲Kendi mevkiimde
oynayanlar› çok
dikkatli izlemeye
çal›ﬂ›yorum. Futbol
izlemeyi seviyorum.
▼Kimleri
be¤eniyorsun?
▲Barcelona’da
oynayan Pique’ye
hayran›m. Topu oyuna
sokmas›, golcülü¤ü.

Tak›mda a¤abeylerim biraz
benzetiyor beni ona tabii ama öyle
olmak zor.
▼Altyap›larda e¤itimin yetersiz
olmas› konusu röportajlar›m›zda
hep karﬂ›m›za ç›k›yor. A tak›ma
ç›kan futbolcu pek çok ﬂeyi orada
ö¤reniyor deniliyor.
▲Kesinlikle kat›l›yorum. Altyap›da
yeterince e¤itim verilmiyor. Çok
kitap okumak lâz›m. Kendisini
geliﬂtirmeli futbolcu. Çocuk yaﬂta
yukar› ç›k›nca ve para kazan›nca
ﬂaﬂ›r›yor futbolcular›n baz›lar›.
Seçimlerini do¤ru yapam›yor.
Pek çok yetenekli oyuncu kendisini
harcad›. Altyap›da düzgün e¤itim
almadan A tak›ma ç›kan
futbolcular›n çok dikkat etmeleri
gerekiyor. Örnek al›nmayacak
ﬂeyleri örnek al›p hayatlar›n› çok ters
bir yola sokabiliyorlar.

geldi. Maç Manisa 19 May›s
Stad›’nda oynand› ve ümitlerimizin
1-0 galibiyeti ile sonuçland›.
Karﬂ›l›kl› ataklarla baﬂlayan
oyunun 31. dakikas›nda bir frikik
kazanan Ümit Millî Tak›m›m›z,
duran topu Burak Kaplan’la
kulland› ve rakip savunmaya
çarpan top kaleciyi kontrpiyede
b›rakarak a¤larla buluﬂtu.
Golün ard›ndan daha çok savunma
futbolunu tercih eden Ümit Millî
Tak›m›m›z, rakibine pozisyon
vermedi. 6 de¤iﬂiklik hakk›n›n
kullan›lmas›n›n ard›ndan ‹smail
Haktan Odabaﬂ›’n›n 80. dakikada
sakatlan›p oyundan ç›kmas›, Ümit
Millî Tak›m›m›z› 10 kiﬂi b›rakt›.
Ancak Ümitlerson 10 dakikal›k
bölümde de Romanya’ya gol ﬂans›
tan›mad›.
Gruptaki rakiplerimize
bakt›¤›m›zda, kâ¤›t üzerindeki en
ciddi rakibimiz ‹talya olarak
görünüyor. Ancak ‹talyanlar da
t›pk› bizim gibi 2011 finallerine
kat›lmay› baﬂaramayan bir tak›m.
Fakat ‹talyanlar›n bu düzeyde
geçmiﬂte tam 5 kez ﬂampiyon
oldu¤unu da unutmamak
gerekiyor. Gök Mavililer 1992,
1994 ve 1996’da arka arkaya üç
kez elde ettikleri Avrupa
ﬁampiyonlu¤u unvanlar›na, 2000

Türkiye - Liechtenstein
Liechtenstein - Türkiye
Türkiye - ‹rlanda Cum.
Türkiye - Macaristan
‹talya - Türkiye
Türkiye - ‹talya
Macaristan - Türkiye
‹rlanda Cum. - Türkiye

maç›n› Cüneyt Çak›r,
Bahattin Duran, Alpaslan
Dedeﬂ hakem üçlüsü
yönetti. Belarus, 4 ve 5.
dakikalarda
Yurchenko’nun att›¤› iki
golle ilk maç›n skorunu
yakalad›. 90 dakika da
Balurus’un 2-0
üstünlü¤üyle sonuçland›.
Uzatma dakikalar›n›n
6.’s›nda Veretilo ile bir gol
daha bulan Belarus,
‹talya’n›n final hayallerini
y›kt›.
Gruptaki di¤er iki
tak›mdan Liechtenstein,
Avrupa futbolunun en alt
basamaklar›nda yer alan
bir ekip. ‹rlanda
Cumhuriyeti’ni ise oldukça
yak›ndan tan›yoruz. 2011
finallerinin elemelerinde ‹rlanda
Cumhuriyeti ile ayn› grupta yer
alm›ﬂ ve Adal› rakibimizi
deplasmanda 3-0, iç sahada ise
1-0 yenmiﬂtik.

ve 2004’te de iki zafer daha
eklemeyi baﬂard›lar. Son 2011
elemelerinde ise büyük bir hayal
k›r›kl›¤› yaﬂad›lar. Galler,
Lüksemburg, Macaristan ve
Bosna-Hersek’le eﬂleﬂtikleri 3.
Grup’ta deplasmanda
Galler’e ve Macaristan’a
yenildiler, kendi evlerinde
Bosna-Hersek’le berabere
kald›lar. Yine de di¤er 5
Manisa 19 May›s Stad› - 9 ﬁubat 2011
maç› kazanarak 16 puanla
Hakemler
grubu lider olarak
Koray Gençerler,
tamamlad›lar. Bu arada
Volkan Akçit, Cumhur Altay
Galler’in de grupta averajla
Türkiye
ikinci s›ray› ald›¤›n›
Özkan Karabulut - Serkan Kurtuluﬂ
hat›rlatal›m. Bu grupta yer
(Yusuf Onur Ar›kan dk. 75), Serdar Aziz,
alan di¤er rakibimiz
Bar›ﬂ Baﬂdaﬂ (Mahmut Boz dk. 46),
Macaristan ise 13 puanl›k
Sak›p Aytaç (Musa Nizam dk. 46) performans göstererek kolay
Emre Çolak (Haktan Odabaﬂ› dk. 46),
yutulur lokma olmad›¤›n›
Necip Uysal, Alper Potuk
kan›tlad›. ‹talya’n›n as›l
(Abdulkadir Kayal› dk. 57), Burak Kaplan
kâbusu ise Belarus oldu.
(Soner Aydo¤du dk. 54) - ﬁahin Aygüneﬂ
Play-off’ta eﬂleﬂtikleri
(Musa Ça¤›ran dk. 46), An›l Dilaver
Belarus’u 30. dakikada
Romanya
Destro ve 61. dakikada
Pena (Draghia dk. 46) - Mustata
Okaka’n›n golleriyle 2-0
(Tiganaﬂu dk. 85), Buleica, Sebestian,
yenerek iﬂi bitirdiklerini
Muth (Leca dk. 90) - Selagea
zannettiler. Ancak rövanﬂta
(Bejan dk. 90), Stoian (Brata dk. 62),
kaz›n aya¤›n›n hiç de öyle
Suciu (Matei dk. 62), Alibec - Alexe,
olmad›¤›n› gördüler.
Groza (Radut dk. 46)
12 Ekim 2010 günü
Gol
Borisov’daki Gorodskoy
Burak Kaplan (dk. 31)
Stad›’nda oynanan rövanﬂ

Türkiye - Romanya: 1-0
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‹spanyollar kaç›yor
‹ngilizler koval›yor
Bu yıl 14. kez yayınlanan “Para Ligi” raporunda Real Madrid dünyanın en fazla gelir elde eden futbol
kulübü unvanını korudu. Dünya ekonomisinde yaşanan durgunluğun futbol endüstrisini çok fazla etkilemediği
Avrupa’nın en zengin 20 kulübünün toplam gelirlerinin 4 milyar euroyu geçmesi, ilk altı içerisinde
iki İspanyol, üç İngiliz kulübün bulunması raporun ortaya koyduğu sonuçlardan.
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1- Real Madrid

1- Real Madrid

2- FC Barcelona

438.6
398.1

2- FC Barcelona

365.9

3- Manchester United 327.0

4- Bayern Münih

4- Bayern Münih

323

R.Madrid

438.6

3- Manchester United 349.8

%34

%36

274.1

5- Arsenal

263.0

6- Chelsea

255.9

6- Chelsea

242.3

7- Milan

235.8

7- Liverpool

217.0

8- Liverpool

225.3

8- Juventus

203.2

9- Inter

224.8

9- Inter

196.5

10- Juventus

205

10- AC Milan

196.5

11- Manchester City

152.8

11- Hamburg

146.7

12- Tottenham

146.3

12- AS Roma

146.4

13- Hamburg

146.2

13- O. Lyon

139.6

14- O. Lyon

146.1

14- O. Marsilya

133.2

15- O. Marsilya

141.1

15- Tottenham

132.7

16- Schalke 04

139.8

16- Schalke 04

124.5

17- Atletico Madrid

124.5

17- Werder Bremen

114.7

18- Roma

122.7

19- Stuttgart

114.8

20- Aston Villa

109.4

Barcelona

● Sterlinin euro karﬂ›s›nda
güçlenmesine karﬂ›n Barcelona, saha
içerisinde elde etti¤i sportif baﬂar›larla
Manchester United’›n önünde bu y›l da
ikinci s›rada kalmay› baﬂard›. Üstelik
‹ngiliz kulübüyle olan gelir fark›n›
geçti¤imiz y›la göre 9 milyon 300 bin

300

401

439

351 366
292

200
100

289.5

5- Arsenal

milyon euro
500
400

%30

Maç günü geliri 129.1 m. euro

109.4

122.7
114.8

124.5

A. Madrid
Roma
Stuttgart
Aston Villa

139.8
Schalke

141.1
Marsilya

146.1
O. Lyon

146.3
146.2
Tottenham
Hamburg

152.8
Manchester City

Juventus

Inter

Liverpool

0

Milan

50

Chelsea

100

2008-2009 (Milyon Euro)

205

224.8

225.3

235.8

255.9

274.1

323.0

349.8

368.1

150

Arsenal

Gelir (Milyon euro)
106.4
105.2
102.8
99.6
99.3
98.2
96.6
96.5
95.1
94.2
87.6

2009-2010 (Milyon Euro)

2

200

Bayern Münih

Kulüp
Fiorentina
B. Dortmund
Bordeaux
Sevilla
Valencia
Benfica
Everton
Werder Bremen
Napoli
Fulham
Westham United

Münih’in aç›k ara üstünlü¤ü devam
ediyor. Bavyeral›lar 172 milyon 900
bin euro ile ilk s›rada yer almay›
sürdürdü. Real Madrid 150 milyon
800 bin euro ile ikinci s›rada yer
al›yor. Bu kategoride 20. s›rada
Napoli de bulunuyor.
● Listede yer alan 20+11 kulüp
içerisinde bir Türk ekibi yok. Avrupa
kupalar›nda herhangi bir baﬂar› elde
edilememesi bunda büyük bir faktör.

2009-2010 gelir tablosu (Milyon euro)

Manchesten United

Deloitte Raporu’ndaki +11 kulüp

Barcelona

F

kategorilerinin hepsinde ilk iki s›rada
bulunuyor.
● Yay›n gelirinde 178 milyon 100 bin
euro ile Barcelona ilk s›rada.
● Maç günü gelirinde y›llard›r ilk
s›rada bulunan Manchester United, bu
koltu¤u Real Madrid’e kapt›rd›. 129
milyon 100 bin euro maç günü geliri
elde eden Real Madrid’i 122 milyon
400 bin euro ile United takip ediyor.
● Ticari gelirler kaleminde Bayern

438.6

utbol endüstrisinin en sayg›n
raporlar›ndan biri olarak kabul
edilen, ‹ngiliz dan›ﬂmanl›k ﬂirketi
Deloitte taraf›ndan haz›rlanan Football
Money League (Futbol Para Ligi)
raporu, geçen ay içerisinde
yay›nland›. Rapora göre, en fazla gelir
elde eden 20 kulübün toplam geliri
bir önceki y›la göre yüzde 8 art›ﬂ
gösterdi. 2009 y›l› raporunda ilk 20’de
yer alan kulüplerin toplam geliri
4 milyar euroyken, bu mebla¤ bu
sene aç›klanan raporda 4 milyar 300
milyon euroya yükseldi.
Bu y›lki rapor, iki y›l önce tüm
dünyada yaﬂanan ekonomik
durgunlu¤un futbol kulüplerini nas›l
etkiledi¤ini göstermesi aç›s›nda da
büyük önem taﬂ›yor. ‹lk 20’de yer alan
bütün kulüpler, geçen y›la göre
gelirlerini artt›rd›. Bu, kulüplerin
ekonomik durgunluktan beklenilen
seviyeden daha az oranda
etkilendi¤ini gösteriyor. ‹lk 20 kulüp
geneline bakt›¤›m›zda ise karﬂ›m›za ﬂu
sonuçlar ç›k›yor:
● Geçen y›l listenin ilk on
basama¤›nda yer alan kulüpler bu
sene de ilk ondaki yerlerini korudu.
Hatta ilk alt› s›radaki kulübün yeri
de¤iﬂmedi.

● ‹lk on s›ra içerisinde yer alan
kulüplerden en büyük ç›k›ﬂ›, üç
basamak birden yükselen ve yedinci
s›rada yer alan Milan yapt›.
● Bu y›l listeye giren iki yeni kulüp
bulunuyor. Aston Villa 20, Stuttgart ise
19. s›radan listeye girdi.
● Gelirlerini bir önceki y›la göre 50
milyon euro artt›ran Manchester City
en büyük yükseliﬂi gösteren kulüp.
Dokuz basamak birden t›rman›p 11.
s›raya yükselen
City, geçen
İlk 20 kulübün
sezon Avrupa
kupalar›nda
450
mücadele
etmedi.
● Para Ligi’nde 400
ilk 20’de yer
alan kulüpler
Avrupa’n›n beﬂ
büyük liginden. 350
Listedeki
kulüplerin yedisi
‹ngiltere, dördü
‹talya, dördü
300
Almanya, üçü
‹spanya ve ikisi
de Fransa’dan.
● Real Madrid,
maç günü geliri, 250
yay›n geliri ve
ticari gelirler

Real Madrid

Mustafa Taha

1

Deloitte Para Ligi S›ralamas›

438.6
milyon euro

R.Madrid

Yay›n geliri 158.7 m. euro
Ticari gelir 150.8 m. euro

0

2006 2007 2008 2009 2010
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

● Üst üste
alt›nc› defa
listenin en
tepesinde
Real Madrid
bulunuyor.
● ‹kinci
y›l›nda üst
üste 400
milyon
euronun
üzerinde gelir
elde eden tek

kulüp de Real Madrid.
● Yay›n geliri geçen y›la göre yüzde 1 oran›nda azald› ve
18- Atletico Madrid 105.0
158 milyon 700 bin euro oldu.
● ‹spanyol ekibi ticari gelirde de 150 milyon 800 bin euro ile
19- B. Dortmund
103.5
ikinci s›rada yer al›yor. Real Madrid, Bayern Münih ile bu
kalemde 150 milyon euro gelir baraj›n› aﬂan iki kulüpten biri.
20- Manchester City 102.2
● Maç günü gelirinde Manchester United’› geride b›rakarak ilk
s›rada yer alan
Real Madrid’in bu
milyon euro
398.1
Barcelona
gelir kalemindeki
milyon euro
400
kazanc› 129
398
366
milyon 100 bin
300
309
290
euro. Bu kazanc›n
%25 %44
259
euro art›rd›.
artmas›ndaki en
200
● Katalan kulübü,
önemli
ticari, maç günü ve
100
%31
nedenlerden biri
yay›n geliri
kombine kart sat›ﬂ›
0
kaleminde de gelir
2006 2007 2008 2009 2010
ve maç biletlerinin
Maç günü geliri 97.8 m. euro
art›ﬂ› sa¤larken,
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
fiyatlar›ndaki
toplam gelirini de
Yay›n geliri 178.1 m. euro
yükselme.
geçen y›la göre
Ticari gelir 122.2 m. euro
● UEFA’n›n
yüzde 9 oran›nda
Finansal Fair Play
artt›rd›.
kural›n›n yürürlü¤e
yüzde 12’lik bir art›ﬂ söz konusu.
● Bir önceki y›l evinde
girmesinden
● Ticari gelirde de sa¤l›kl› bir yükseliﬂ
30 maç oynayan Barcelona,
etkilenecek
görülüyor. Geçen seneye göre yüzde
bu y›l say›n›n 27’ye
kulüplerden biri
9’luk bir art›ﬂ kaydeden Barcelona’n›n
düﬂmesine karﬂ›n maç günü
Real Madrid. Ezeli
bu gelir kalemindeki kazanc› 122
gelirlerini yüzde 2 oran›nda
rakibi Barcelona ile
milyon 200 bin euro. Qatar Sports
artt›rarak 97 milyon 800 bin
rekabet edebilmek
Invesment ile yap›lan ve en az 165
euroya ç›kard›. Maç günü
ve saha içerisinde
milyon euro geliri garanti eden forma
gelirindeki art›ﬂ›n sürmesi durumunda
baﬂar›l› olabilmek
reklam› anlaﬂmas› Katalan kulübünün
bir sonraki Football Money League
için 2009 yaz›nda
bu gelir kaleminde büyük s›çrama
raporunda, Katalanlar›n Real Madrid
yap›lan transferlere
yapaca¤›n›n iﬂareti olabilir.
gibi her üç gelir kaleminde de
benzer hareketler
● Barcelona’n›n saha içerisinde elde
100 milyon euro baraj›n› geçmesi
yapmas›
edece¤i baﬂar›larla gelir art›ﬂ›n›n
bekleniyor.
gerekebilir.
devam›n› sa¤lamas› bekleniyor.
● Katalan kulübünün yay›n gelirinde
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3

M.United

● Üst üste ikinci kez Lig Kupas›’n›n kazan›lmas› ve
ligde de ikinci s›rada yer al›nmas›na karﬂ›n
Manchester United listede üçüncü s›radaki yerini
korumay› baﬂard›. ‹ngiliz kulübünün toplam geliri
bir önceki y›la göre yüzde 3 oran›nda artt›.
● ﬁampiyonlar Ligi’ne çeyrek finalde veda edilmesi
ve ‹ngiltere Federasyon Kupas›’nda da elenmek
Old Trafford’da oynanan maç say›s›n›n azalmas›na
ve maç günü gelirinin de yüzde 8 oran›nda
düﬂmesine neden oldu. Bilet fiyatlar›ndaki yüzde 5
indirime karﬂ›n United’›n evinde oynad›¤› maç
baﬂ›na elde etti¤i gelir 4 milyon 400 bin euro.
● Manchester United’›n gelir kalemleri içerisinde

4

Arsenal

● Arsenal, Emirates Stadyumu’nun getirilerinden
yararlanmay› sürdüremedi. Geçen sezon lig
maçlar›n› ortalama 59 bin 765 kiﬂiye oynayan
Londra kulübü, evinde oynad›¤› 27 maç›n
karﬂ›l›¤›nda 114 milyon 700 bin euro maç günü
geliri elde etti. Bir önceki sezona göre evinde
5 maç daha az oynayan Arsenal’in maç günü geliri
yüzde 6 düﬂtü.
● Londra kulübünün maç günü geliri düﬂmesine
karﬂ›n yay›n gelirleri kaleminde yüzde 14’lük bir
art›ﬂ söz konusu. Bu art›ﬂ›n nedeni, ligi bir önceki
sezona göre bir üst basamakta tamamlamas›.
Ayr›ca ﬁampiyonlar Ligi’nde de yar› finale kadar

6

Chelsea

● Ligde, Manchester
United’›n üç y›ll›k
ﬂampiyonluk serisine son
veren Chelsea,
Federasyon Kupas›’n› da
müzesine götürdü. Böylece
tarihinde ilk kez hem lig hem
de kupa ﬂampiyonlu¤unu ayn›
sezonda yaﬂad›. ﬁampiyonlar
Ligi’nde “Son 16 Turu”nda
Inter’e elenmek Londra kulübü
için büyük bir hayal k›r›kl›¤›yd›.
Bu sportif baﬂar›lar›n gelire
30 TamSaha

en fazla art›ﬂ
kaydetti¤i kalem,
ticari gelirler.
2009-10
sezonunda ticari
gelirde yüzde 16’l›k bir art›ﬂ kaydeden United,
99 milyon 400 bin euro gelir elde etti. United’›n
bu gelir kalemindeki art›ﬂ›nda Türk Hava
Yollar›’n›n da aralar›nda bulundu¤u ﬂirketlerle
yapt›¤› sponsorluk anlaﬂmas›n›n pay› bulunuyor.
● Manchester United’›n ‹spanyol rakipleriyle
aras›nda olan gelir fark›n› kapatabilmesi için
ﬁampiyonlar Ligi’nde baﬂar›l› bir performans

323
Bayern Münih milyon
euro

● 2000-2001 sezonundan bu yana ﬁampiyonlar
Ligi’nde ilk kez finale yükselen Bayern Münih’in
bu baﬂar›s›n›n yan› s›ra hem lig hem de kupada
ﬂampiyonlu¤u kazanmas›, kulübün gelirlerinin
yüzde 12 oran›nda artmas›n› sa¤lad›.
● Üst üste üçüncü y›l›nda da en fazla gelir elde
eden kulüpler s›ralamas›nda dördüncü s›rada yer
ald› Bayern Münih. Manchester United ile olan
gelir fark›n› da 26 milyon 800 bin euro kadar
düﬂürdü.
● Bavyera kulübü tarihinde ilk kez 300 milyon
euro gelir s›n›r›n› bu y›l geçmeyi baﬂard›.
● Alman kulübü, yay›n gelirini bir önceki y›la göre

5

M. United

349.8
milyon euro

274.1
milyon euro

327 350
315 325

300

%28

%37

200 243

%35

100
0

Maç günü geliri 122.4 m. euro

2006 2007 2008 2009 2010
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

Yay›n geliri 128 m. euro
Ticari gelir 99.4 m. euro

sergilemesi, sterlinin euro karﬂ›s›ndaki güçlü
konumunu sürdürmesi ve ticari gelirler kalemindeki
art›ﬂ›n› devam ettirmesi gerekiyor.

Bayern Münih

yüzde 20
oran›nda
artt›rd›.
Bunda ﬁampiyonlar Ligi’nde finale yükselmek ve
karﬂ›l›¤›nda elde edilen 44 milyon 900 bin euroluk
gelirin rolü de büyük.
● Ticari gelirler kaleminde ilk s›radaki yerini
korumaya devam etti Bayern Münih.
Bavyera kulübü, en yak›n rakibi Real Madrid’den
20 milyon euro daha fazla ticari gelir elde etti.
Bayern, 172 milyon 900 bin euro ticari gelirle
bu kalemde rakipsiz.
● ﬁampiyonlar Ligi’nde elde etti¤i baﬂar›y› bu y›l

milyon euro
400

%21
%53

295 290
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200 205 223
100
0

Maç günü geliri 66.7 m. euro

2006 2007 2008 2009 2010
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

Yay›n geliri 83.4 m. euro
Ticari gelir 127.9 m. euro

da sürdürmesi halinde, Bayern Münih’in Football
Money League listesindeki ilk üç kulüple aras›ndaki
gelir fark›n› kapatmas› devam edebilir.

Arsenal
%38

milyon euro
400

Liverpool

yans›mas› ise bir
önceki sezona göre
sadece yüzde 2 oldu.
Bu, Chelsea’nin ilk
beﬂteki yerini Arsenal’e
kaybettirdi.
● Ticari gelir kaleminde yüzde
7’lik art›ﬂ gösteren Chelsea,
Samsung ile yapt›¤› forma
reklam› ve malzeme
sponsorluklar› anlaﬂmas›yla
gelirini 68 milyon 800 bin
euroya ç›kard›.

225.3
milyon euro

9

10

%27

%60

200 220 229 210
197

236

100

%13

0

Maç günü geliri 31.3 m. euro

2006 2007 2008 2009 2010
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

Yay›n geliri 141.1 m. euro
Ticari gelir 63.4 m. euro

baﬂar›, uzun vadede ise maç günü ve yay›n
gelirlerindeki de¤iﬂiklik ‹talyan kulübünün gelirlerinin
artmas›ndaki en önemli noktalar olacak.

Liverpool
%23

milyon euro
400
300

bir art›ﬂ
%34
225
200
207 207 217
kaydetti
176
‹ngiliz
100
%43
kulübü.
0
● Liverpool
2006 2007 2008 2009 2010
yay›n
Maç günü geliri 52.4 m. euro
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
gelirlerindeki
Yay›n geliri 97.1 m. euro
art›ﬂa karﬂ›n
Ticari gelir 75.8 m. euro
ticari gelirlerde bir önceki y›la göre 3 milyon 600
bin euro bir kay›p yaﬂad›. Bu sezondan geçerli olan
● Liverpool’un geçen Ekim ay› içerisinde el
Standard Chartered Bank ile yap›lan y›ll›k
de¤iﬂtirmesi ve yeni stadyum planlar›, kulübün
20 milyon sterlin kazanç getirecek forma reklam›
gelirlerinin önümüzdeki y›llarda artmas›n› sa¤layabilir.
anlaﬂmas›, ticari gelirlerde art›ﬂ sa¤layacak.
● ﬁampiyonlar Ligi ﬂampiyonlu¤u
milyon euro
Inter
ve gelirlerdeki yüzde 14’lük art›ﬂa
400
karﬂ›n Inter, en fazla gelir elde eden
%17
300
kulüpler s›ralamas›nda dokuzuncu basamakta
%21
kendine yer bulabildi.
225
200
● Milano kulübü, maç günü gelirinde bir
188 177 173 197
önceki y›la göre yüzde 37’lik bir at›ﬂ sa¤lad›
%62
100
ve 38 milyon 600 bin euro gelir elde etti.
0
Bu, tüm ‹talyan kulüpleri içerisinde en yüksek
2006 2007 2008 2009 2010
mebla¤ olsa da genel s›ralamada Inter’i
Maç günü geliri 38.6 m. euro
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
on ikinci yapt›.
Yay›n geliri 137.9 m. euro
● Maç günü gelirinde oldu¤u gibi yay›n
Ticari gelir 48.3 m. euro
gelirinde de yüzde 19’luk bir art›ﬂ kaydeden
Inter’in bu kalemdeki kazanc› 137 milyon 900
kulübü, bir önceki seneye göre yüzde 8’lik art›ﬂla
bin euro oldu.
48 milyon 300 bin euro gelir elde etti. Inter, bu
● Ticari gelirler Inter’in bir önceki y›la göre
kategoride genel s›ralamada ise 14. s›rada yer ald›.
art›ﬂ gösterdi¤i baﬂka bir gelir kalemi. ‹talyan

Inter

224.8
milyon euro

Juventus

205
milyon euro

300

● Chelsea, Roman Abramovich’in
milyon euro
Chelsea
sat›n almas›n›n ard›ndan ilk kez bir
400
y›l› maç günü gelirinde azal›ﬂla
kapad›. Londra kulübünün bu gelir
300
%27
283 269
kalemindeki kayb› yüzde 10 oldu.
%38
242 256
200 221
Evinde oynad›¤› maçlarda yüzde
99’luk doluluk oran›na sahip olan
100
%32
Chelsea, buna karﬂ›n düﬂük
0
kapasitesi nedeniyle 82 milyon 100
2006 2007 2008 2009 2010
bin euro maç günü geliriyle
Maç günü geliri 82.1 m. euro
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
yetinmek zorunda kald›.
Yay›n geliri 105 m. euro
● ﬁampiyonlar Ligi’ne erken veda
Ticari gelir 68.8 m. euro
etmelerine karﬂ›n, lig
ﬂampiyonlu¤unu kazanmalar› yay›n
gelirinin yüzde 9 art›ﬂla 105 milyon euroya ulaﬂmas›n› sa¤lad›.
● ﬁampiyonlar Ligi’nde elde edilecek baﬂar› ve ticari gelirdeki art›ﬂ, Chelsea’nin k›sa
dönemde toplam gelirindeki art›ﬂ›n oran›n› da belli edecek.

içerisindeki
pay› ise
sadece
yüzde 13.
● Ticari gelir
kalemi de
maç günü
kalemi gibi
bir önceki
y›la göre
düﬂüﬂ gösterdi. Milan, yüzde 1’lik azal›ﬂla
63 milyon 400 bin euro ticari gelir elde etti.
● K›sa vadede ﬁampiyonlar Ligi’nde elde edilecek

● ‹lk on s›ra içerisinde düﬂen ekiplerden biri olan
Liverpool’un gelecek sezon daha az gelir elde etme
olas›l›¤› yüksek. Manchester City’nin yükseliﬂi,
Tottenham’›n ﬁampiyonlar Ligi’nde mücadele
etmesi Liverpool’un düﬂüﬂüne neden olabilir.
● Liverpool’un seyirci ortalamas› yüzde 2 oran›nda
düﬂmesine karﬂ›n maç günü gelirleri 52 milyon 400
bin euroya yükseldi. Evinde 27 karﬂ›laﬂmaya ç›kan
Liverpool, maç baﬂ›na 1 milyon 600 bin euro gelir
elde ediyor. Bu, bir önceki sezona göre yüzde
23’lük bir art›ﬂ› da gösteriyor
● ﬁampiyonlar Ligi’nde grup aﬂamas›nda
elenmesine karﬂ›n yay›n gelirinde de yüzde 7’lik

%20
yükselmek Londra
264 264 263 274
200
kulübünün yay›n
192
gelirini artt›rd›.
%42
100
Arsenal’in bu gelir
0
kalemindeki
2006 2007 2008 2009 2010
kazanc› 105 milyon 700 bin euro.
Maç günü geliri 114.7 m. euro
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
● Ticari gelir kaleminde Avrupa’n›n di¤er elit
Yay›n geliri 105.7 m. euro
kulüplerinin gerisinde kalan Arsenal, bu kalemde
Ticari gelir 53.7 m. euro
yüzde 9’luk bir art›ﬂa imza att›. Emirates ile yap›lan
stadyum isim haklar› anlaﬂmas›n›n 2020-2021
sezonuna kadar uzat›lmas›, 90 milyon sterlinlik bir bir iﬂ plan›na sahip olan Arsenal’in ticari gelir
kaleminde yapaca¤› hamleler, kulübün gelirlerinin
geliri garanti alt›na ald›.
artmas›nda en büyük anahtar role sahip olacak.
● Güçlü ve süreklili¤i belli bir seviyede bulunan
255.9
milyon euro

300

● Bir sezonun aran›n ard›ndan ﬁampiyonlar
Ligi’nde mücadele etmek, Milan’›n Football Money
League’de üç basamak yükselmesini sa¤lad›.
Gelirlerini bir önceki y›la göre yüzde 20 artt›ran
Milano kulübü, 235 milyon 800 bin euro kazanç
elde etti.
● Milan’›n yay›n geliri bir önceki y›la göre yüzde
43 oran›nda artt›. 42 milyon 100 bin euroluk
art›ﬂ›n ve 141 milyon 100 bin euroluk yay›n
gelirinin nedeni ﬁampiyonlar Ligi.
● Maç günü geliri bir önceki y›la göre yüzde 6
düﬂen Milan, bu gelir kaleminden 31 milyon 300
bin euro kazand›. Bu gelir kaleminin toplam gelir

8

milyon euro
400
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milyon euro
400

Milan

235.8
milyon euro

Milan

● Üst üste iki sezon ﬁampiyonlar
Ligi’nde yer almas›na karﬂ›n
Juventus bir önceki y›la göre iki

Juventus

milyon euro
400

300
basamak geriledi.
%65
● Torino kulübü, ortalama seyirci say›s›nda elde etti¤i
200 231
203 205
yüzde 4’lük art›ﬂ›n karﬂ›l›¤›nda maç günü gelirini 16
168
%27
141
milyon 900 bin euroya yükseltti. Bilet fiyatlar›ndaki art›ﬂa
100
ra¤men maç baﬂ›na elde edilen gelir 700 bin euro ile
%8
0
s›n›rl› kald›. Maç günü gelirinin Juventus’un toplam geliri
2006 2007 2008 2009 2010
Maç günü geliri 16.9 m. euro
içerisindeki pay› sadece yüzde 8.
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu
● Juventus, ticari gelirlerde de bir önceki y›la göre
Yay›n geliri 132.5 m. euro
yüzde 2 art›ﬂ sa¤lad›.
Ticari gelir 55.6 m. euro
● Yay›n geliri en önemli gelir kalemi olmaya devam etti.
Toplam gelirin yüzde 65’ini oluﬂturan yay›n geliri
karﬂ›l›¤›nda elde edilen kazanç 135 milyon 500 bin euro. gelirinde azal›ﬂa neden olacak. K›sa vadede ‹talyan
kulübünün Para Ligi’nde ilk 10 d›ﬂ›nda yer ald›¤›n›
● Geçen sezonu beﬂinci s›rada tamamlayarak
görmek kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›.
ﬁampiyonlar Ligi’nde mücadele edememek Juventus’un
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Gelmek de¤il
kalmak önemli
Son y›llarda Türk
futboluna ve A Millî
Tak›m’a birçok
kaleci kazand›ran
Fenerbahçe
kalesinin yeni
veliahd›. Kaleci bir
baban›n o¤lu olarak
dünyaya gelmiﬂ ve
kendi kaderi de ayn›
yönde çizilmiﬂ. Daha
henüz yolun baﬂ›nda
ama kalitesinin
garanti belgesini
A Millî Tak›m
kadrosuna seçilerek
ald›. Genç kaleci,
kal›c› olmak ad›na
çok çal›ﬂt›¤›n› ve
bugün ulaﬂt›¤›
noktay› kolay kolay
b›rakmayaca¤›n›
söylüyor.

Fehmi Mert Günok
Aydın Güvenir
Halı sahada oynarken, yan tarafta arabasını
yıkatan Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket
Yılmaz beni görüp beğenmiş. “Gel seni
Fenerbahçe’ye götüreyim” dedi. Ben de hemen
kabul edip spor okuluna başladım. 1 hafta sonra
lisansım çıktı ve minik takıma alındım.

Edwin Van der Sar’ı beğendiğim için gerek taktik
gerekse teknik bakımdan kendisini yakın takibe
aldım. Onun maçlarda nasıl davrandığını,
yazılarını, röportajlarını çok yakından inceledim.
Yani sadece sahada değil, saha dışında da nasıl
biri olduğuna dikkatle baktım.
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▼Ligimizin eski kalecilerinden, Trabzonspor ve
‹stanbulspor gibi tak›mlarda da görev yapm›ﬂ
Mahir Günok’un o¤lusun. Kaleci bir baban›n o¤lu
olarak dünyaya gelmek senin de yolunu ayn›
yönde çizdi diyebilir miyiz?
▲Diyebiliriz ama futbola ilk baﬂlad›¤›m y›llarda
kaleci olmamda babam›n pek bir etkisi yoktu
asl›nda. 7-8 yaﬂlar›ndayken babam Kocaelispor’da
antrenördü. Babamla birlikte ben de tesislere
giderdim. O dönem Kocaelispor’un minik
tak›m›yla 1-2 maça ç›kt›¤›m› hat›rl›yorum, sadece
o kadar. Futbola as›l baﬂlamam ise 9 yaﬂ›nda
Fenerbahçe’nin altyap›s›na girmemle oldu. Daha
önce amatörce basketbol oynuyordum ama kader
yönümü futbola do¤ru çizdi. Ancak ne futbolu ne
de kalecili¤i seçmemde babam›n herhangi bir
zorlamas› vard›.

Bir tesadüfle Fenerbahçe’de
▼9 yaﬂ›ndayken Fenerbahçe’nin altyap›s›na
girdi¤ini söyledin. Baban de¤ilse, o dönem
altyap›ya girmeni kim sa¤lad› ya da hangi olay
vesile oldu?
▲O dönemde arkadaﬂlar›mla hem futbol hem de
basketbol oynuyordum. Bir gün Göztepe’deki bir
hal› sahada maç yap›yorduk. O zamanlar
Fenerbahçe 2000 Derne¤i’nin baﬂ›nda da ﬁevket
Y›lmaz vard›. Kendisi o gün tesadüfen hal› sahan›n
yan›ndaki araç y›kama istasyonuna arabas›n›
y›katmaya gelmiﬂ. Arabas›n›n y›kanmas›n›
beklerken de bizim hal› saha maç›m›z› izlemiﬂ ve
beni be¤enmiﬂ. Maçtan sonra benimle konuﬂup,
“Gel seni Fenerbahçe’ye götüreyim” ﬂeklinde bir
teklif yapt›. Ben de hemen teklifini kabul edip,
Fenerbahçe altyap›s›ndaki spor okuluna gitmeye
baﬂlad›m. Yaklaﬂ›k 1 hafta sonra da bana lisans
ç›kartt›lar ve böylelikle minik tak›mla
antrenmanlara ç›kma ﬂans› yakalad›m.
▼Kalecilik kariyerine baﬂlad›ktan sonra baban›n
sana ne gibi katk›lar› oldu?
▲Babam›n özellikle mental anlamda çok deste¤i
oluyor. Kaledeyken ne yapmam gerekti¤inden öte,
psikolojik bak›mdan maça nas›l haz›rlanmam ve
maçtan sonra kendimi nas›l hissetmem gerekti¤i
gibi konularda bana çok ﬂey ö¤retip yard›mc›
oluyor. Bunun d›ﬂ›nda Fenerbahçe çok iyi bir
altyap›ya sahip oldu¤u için, küçükken çok iyi
hocalarla çal›ﬂma f›rsat› buldum. Örne¤in, 14-15
yaﬂlar›ndan sonra biraz
daha profesyonelleﬂmeye
baﬂlay›nca altyap›da önce
Tayfun Güder, sonra da
Yavuz ﬁimﬂek’le
çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
Özellikle Yavuz Hoca
benim buralara kadar
gelmemi sa¤lam›ﬂ önemli
kiﬂilerden biridir.
Oynad›¤›m maçlar› ise
babamla birlikte daha
sonra evde izliyoruz.
Dedi¤im gibi, babam›n
bana saha d›ﬂ›nda
psikolojik aç›dan çok
deste¤i oluyor. Maç
an›nda neler yapmam
gerekti¤ini ise
hocalar›m›n daha iyi
bilece¤ini ve onlar›
dinlemem gerekti¤ini
söylüyor.
▼Futbola baﬂlad›¤›n ve
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Volkan ağabeye “Bırak artık
şu kaleyi de ben geçeyim”
diye takılıyorum. Volkan
ağabey benim büyüğüm,
ancak sonuçta ben o kaleyi
almak için çalışıyorum.
Onunla rekabet ediyorum
yani. Bunu zaten kendisine
de söylüyorum. O da her
zaman beni teşvik ediyor.
Millî Takım’a çağrıldığımı ilk
duyduğumda aşırı bir
mutluluk yaşadım. Millî
Takım ortamı gerçekten çok
güzel ve çok farklı. Buraya
gelen, bir daha gitmemek
için gerçekten elinden gelen
her şeyi yapar.
Kaleciler yalnız adamlardır
ama ben içine kapanık bir
insan değilim. Sosyal
hayatımda hep insanlara
pozitif enerji vermek isteyen
bir yapım var. Saha içinde
de arkadaşlarımla her
zaman diyalog kurmayı,
uyarılar yapmayı ihmal
etmem.
Buralara elbette herkes bir
şekilde gelebilir, ama önemli
olan kalıcı olmaktır bana
göre. “Zirvede rüzgâr sert
eser” diye bir lâf vardır.
Ben de kalıcı olmak için sade
bir hayat yaşamayı tercih
ediyorum. Bu arada özel
hayatıma da futbolu
sokmamaya çalışıyorum.

altyap›da yetiﬂti¤in dönemlerde bir idolün var
m›yd›?
▲Yaﬂ›m ilerlemeye ve profesyonelleﬂmeye
baﬂlad›kça, ünlü kalecileri daha yak›ndan izledim.
Özellikle son dönemlerde kendi fizi¤ime yak›n
kalecileri takip etmeye daha çok özen gösterdim.
En çok da Hollandal› Edwin Van der Sar’›
be¤endi¤im için gerek taktik gerekse teknik
bak›mdan kendisini yak›n takibe ald›m. Onun
maçlarda nas›l davrand›¤›n›, yaz›lar›n›,
röportajlar›n› çok yak›ndan inceledim. Yani
sadece sahada de¤il, saha d›ﬂ›nda da nas›l biri
oldu¤una dikkatle bakt›m. Bu yüzden geliﬂme
dönemimde bir idolüm varsa, onun Van Der Sar
oldu¤unu söyleyebilirim.
▼Yavuz ﬁimﬂek d›ﬂ›nda geliﬂimine katk› sa¤layan
antrenörler oldu mu?
▲Yavuz Hocayla A tak›ma ç›k›ﬂ›mdan önceki
y›llarda çal›ﬂma f›rsat›m oldu. Özellikle teknik
anlamda kalecili¤in getirdi¤i tüm detaylar›
kendisinden ö¤rendim. Bunun d›ﬂ›nda A tak›mda
bulundu¤um 4 sene içerisinde 4 farkl› hocayla
çal›ﬂt›m. ‹lk kez Zico döneminde A tak›mla
birlikte antrenmanlara ç›kmaya baﬂlad›m. Zico
zaman›nda PAF tak›m›yla maçlara, A tak›mla da
antrenmanlara ç›k›yordum. O dönemde ﬂu an
A tak›m›n kaleci antrenörü olan Murat Hocam›z
vard› yine. Onunla bireysel olarak çal›ﬂmaya
baﬂlad›m. Aragones döneminde ‹spanyol kaleci
antrenörü Angel Ferez Crespo ile antrenman
yapma f›rsat›m oldu. Bu benim için çok farkl› bir
deneyimdi. Çünkü özellikle benim boyumdaki bir
kaleci için en zor ﬂey çabuk olmak. Crespo bana
ve tak›mdaki di¤er kalecilere özellikle çabukluk
çal›ﬂmas› yapt›r›yordu. Biliyorsunuz, ‹spanya’da
genelde k›sa boylu kaleciler var. O yüzden daha
çabuk ve hareketli kalecilere sahipler. Crespo da
‹spanyol ekolünden geldi¤i için kalecilikte bu
özelli¤e çok dikkat ediyordu. Kendisinden
çabukluk konusunda çok ﬂey ö¤rendim. Geçen
sezon Daum zaman›ndaki kaleci antrenörümüz
Alman Holger Gehrke de bize güç ve dayan›kl›l›k
konular›nda çok idman yapt›r›yordu. Yani ﬂu ana
kadar çal›ﬂt›¤›m her hocan›n farkl› konularda bana
bir ﬂeyler katt›¤›n› söyleyebilirim. Bugünkü
hocam›z Murat Öztürk’le 4 y›l önce A tak›mla
antrenmanlara ilk ç›kmaya baﬂlad›¤›m zaman
çal›ﬂt›¤›m ve uzun süredir tan›d›¤›m için özel bir
iletiﬂimim var. A¤abey-kardeﬂ gibiyiz. Bireysel
çal›ﬂmalar›m›zda bazen
kendisine dönüp,
“Hocam bu konuda
eksikli¤im oldu¤unu
hissediyorum. Siz ne
düﬂünüyorsunuz?” diye
soruyorum. Kendisi de
bana kat›l›yor ve o
konuda çal›ﬂmalar
yapmaya baﬂl›yoruz.
Bazen de o bana
eksikli¤im bulunan
alanlar› söylüyor.
O zaman da o konular›n
üzerine idmandan sonra
ya da idman içerisinde
ekstra çal›ﬂmalar
yap›yoruz. Murat Hoca
çal›ﬂmay› seven, sürekli
bizi izleyen, yeni çal›ﬂma
sistemlerini takip eden
bir antrenör. Bu yüzden
kendisiyle çal›ﬂmak bizim
için önemli bir ﬂans.

yoldan ç›karsan›z iﬂler daha güzel
ilerliyor. Ben tüm kategorilerde
teker teker yer al›p oynayarak en
sonunda A tak›ma ç›kmaya hak
kazand›m. Bu yüzden buralara
gelmem bana göre çok sa¤l›kl› ve
sa¤lam oldu. Tabii ki daha yolun
çok baﬂ›nday›m. Yeni baﬂl›yorum
ve ö¤renece¤im daha çok ﬂey var.
Benim gibi altyap› oyuncular›na,
benim de zaman›nda yapt›¤›m gibi
umutsuzlu¤a kap›lmamalar›n›
tavsiye edebilirim. Çünkü bazen
ﬂans›n ne zaman gelece¤i hiç belli
olmuyor. Bu sene Aykut Hocam›z
bana, Okay’a ve Gökay’a bu ﬂans›
vererek bunun en iyi örne¤ini
gösterdi asl›nda. Altyap›daki
oyuncular›n bizim bu durumumuzu
görerek kendilerini motive etmeleri
gerekiyor. Çünkü biz de bu
evrelerden geçtik.
▼Son y›llarda Fenerbahçe’de
kalecilik yapm›ﬂ isimlerin hemen
hemen hepsinin yolu A Millî
Tak›m’a u¤rad› ve burada da çok
baﬂar›l› oldular. ﬁu an A Millî
Tak›m Antrenörlerinden Engin
‹peko¤lu ile Rüﬂtü Reçber ve
Volkan Demirel bu konudaki örnek
isimler. Sen de ﬂu aralar özellikle
Engin Hoca ve Volkan’la çal›ﬂma
f›rsat› buluyorsun. Onlar›n sana
verdi¤i tavsiyeler oluyor mu?
Onlar›n yolunda ilerlemek için
nelere dikkat ediyorsun?
▲Volkan a¤abeyle zaten
Fenerbahçe’nin idmanlar›nda her
gün beraberiz. Kendisine ara s›ra
tak›ld›¤›m da oluyor, “A¤abey b›rak

Hedefiniz ﬁükrü Saraco¤lu!
▼En az›ndan bu son döneme kadar
Fenerbahçe altyap›s›ndan A tak›ma
çok fazla oyuncu ç›kmad›¤›n›,
ç›kan oyuncular›n da bir-iki isim
d›ﬂ›nda kal›c› olamad›¤›n›
görüyoruz. Bu durum
altyap›dayken senin gibi genç
oyuncular› nas›l etkiliyordu?
Altyap›da bulundu¤un dönemde
gelece¤e dair ne gibi hayaller
kuruyordun?
▲Bilindi¤i üzere Fenerbahçe’nin
altyap› tesisleri Derea¤z›’nda.
Biz de altyap›dayken burada
antrenman yap›yorduk. Oradan
bak›ld›¤›nda Fenerbahçe ﬁükrü
Saraco¤lu Stad› çok net bir ﬂekilde
tam olarak gözüküyor.
Altyap›dayken k›sa süreli¤ine e¤itim
vermek amac›yla Hollanda’dan bir

ekip gelmiﬂti. O ekip
bize e¤itim verdi¤i
sürece altyap›daki
tüm oyunculara her
gün stad› göstererek,
“Hedefiniz oras›.
Bir gün siz de orada
oynayacaks›n›z”
derdi. Onlar›n bu
sözünü hiç
unutamam. Bu sözü
düﬂünerek ben de
ﬁükrü Saraco¤lu’na
bak›p hayal
kurard›m. Aç›kças›
hiç umutsuzlu¤a kap›lmad›m.
Çünkü basamaklar› teker teker
ç›kman›n her zaman daha do¤ru ve
sa¤lam olaca¤›n› düﬂünüyorum.
5’er 5’er ç›karsan›z bulundu¤unuz
bölgeden düﬂmeniz daha kolay
olabilir. Ama sabredip, zor olan

sonuçta ben o kaleyi almak için
çal›ﬂ›yorum. Onunla rekabet
ediyorum yani. Bunu zaten
kendisine de söylüyorum. Ancak o
da her zaman belirtti¤im gibi beni
teﬂvik ediyor. Bu sene ilk kez
A Millî Tak›m’a seçilerek Engin
Hocayla çal›ﬂma f›rsat›m oldu.
Ondan da önemli ﬂeyler ö¤renmeye
çal›ﬂ›yorum. Umar›m bundan sonra
da sözünü etti¤iniz gelenek benimle
devam eder ve Fenerbahçe’nin
kalesini devrald›ktan sonra A Millî
Tak›m’da da baﬂar›l› y›llar geçiririm.
Kalecilik, insan›n oynad›kça
kendisini geliﬂtirdi¤i bir mevki. Ben
de oynad›kça tecrübe kazanmak ve
varsa eksikliklerimi kapatmak
istiyorum. Ama Fenerbahçe gibi
kaliteli bir tak›m ve oyuncularla
antrenman yapmak ﬂimdiden
tecrübemi oldukça artt›r›yor.
Onlarla dar alan antrenmanlar› bile
adeta maç zorlu¤unda geçiyor.
▼Senin de belirtti¤in gibi
kalecili¤in di¤er mevkilerden farkl›
olarak bir çeﬂit usta-ç›rak iliﬂkisi
var? Bu durum seninle Volkan
Demirel aras›nda nas›l geliﬂti
bugüne kadar?
▲Volkan a¤abey her zaman bize
“Beni örnek almay›n” der (gülüyor).
Bu biraz da iﬂin ﬂakas› gerçi.
Volkan a¤abey bana her zaman
maç an›nda ne yapmam gerekti¤ini
de¤il de yedi¤im hatal› gollerden
sonra nas›l davranmam gerekti¤ini
anlat›r. Bunu da zaman›nda kendi
yapt›¤› hatalar ve bunlardan
ç›kard›¤› derslerden yola ç›karak
kazand›¤› tecrübelerle söyler. Yani
“Benim yapt›¤›m gibi yap” demiyor
ama kendi yapt›¤› hatalardan
ç›kard›¤› derslere uygun bir durum
geliﬂirse, “ﬁu ﬂekilde davranman
daha do¤ru “ﬂeklinde uyar›larda
bulunuyor.

‹lk maç›mda 4 gol
yemek beni üzdü

art›k ﬂu kaleyi de ben geçeyim”
diye (gülüyor). Onlar›n tavsiyeleri
her zaman bizi teﬂvik etme
yönünde. Ben de onlar›n sözünü
dinliyor ve iyi bir kaleci olmak için
çal›ﬂmalar yap›yorum. Volkan
a¤abey benim büyü¤üm, ancak

▼Fenerbahçe’de A tak›mda ilk
11’de sahaya ç›kt›¤›n ilk maç› ve
maç öncesinde neler hissetti¤ini
bizimle paylaﬂ›r m›s›n?
▲Geçen sezon Ocak ay›nda Ziraat
Türkiye Kupas›’nda Antalyaspor’la
Antalya’da oynad›¤›m›z maç benim
A tak›mla ilk 11’de sahaya ç›kt›¤›m
ilk maçt›. O maç›n öncesi sezonun
devre aras›na rastl›yordu. Biz de
Antalya’da kamp yapm›ﬂt›k. Kampa
giderken kaleci antrenörümüze bu
maçta oynamay› çok istedi¤imi
söylemiﬂtim. Çünkü hem biz
gruptan ç›kmay› garantilemiﬂtik
hem de kendimi bir resmi maçta
sahaya ç›kmak için haz›r
hissediyordum. O da bana bunu
de¤erlendirece¤ini söylemiﬂti.
Ancak maçtan bir gün önce, tak›m
ikinci yar›ya haz›rl›k aﬂamas›nda

TamSaha 35

oldu¤u için kalede Volkan a¤abeyin
oynayaca¤›n› söyledi. Maç sabah›,
o gün oynamayacak oyuncularla
idman yapt›k. Maç saatine do¤ru
Volkan a¤abey kas›¤›nda bir a¤r›
oldu¤unu ve oynayamayaca¤›n›
hissetti¤ini teknik heyete bildirdi.
Bu geliﬂme üzerine maça 2 saat
kala benim oynamama karar verildi.
Hiç beklemedi¤im için bir anda
tabii ki içimde büyük bir heyecan
oldu. Sabahki antrenmandan dolay›
yorgunluk da var. Hepsi üst üste
gelince “Nas›l olacak acaba?” diye
düﬂünmeye baﬂlad›m aç›kças›.
Sahaya ›s›nmak için ç›kt›¤›m›zda
heyecan›m› yenmiﬂ gibi
duruyordum ama maç baﬂlay›nca
tekrardan heyecana kap›ld›m. Belki
yorgun de¤ildim ama heyecandan
dolay› çok yorgun oldu¤umu,
bacaklar›m›n a¤›rlaﬂt›¤›n› hissettim.
O maç da benim aç›mdan peki iyi
geçmedi asl›nda. 4-3 kaybetmiﬂtik.
Benim gollerde yapabilece¤im çok
bir ﬂey yoktu fakat ilk maçta 4 gol
yemek beni üzdü. Ancak daha
önceleri yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam ya
Rüﬂtü ya da Volkan a¤abeyin
oynad›¤› maçlarda benim gibi 4 gol
yedi¤ini ö¤renince içim biraz
rahatlad›.
▼Bu sezon da ligde ilk yar›da
Antalyaspor, Trabzonspor ve
Manisaspor maçlar›nda forma
giydin. Ancak ne ﬂanst›r ki, kendi
sahan›zda oynad›¤›n›z Antalyaspor
ve Manisaspor maçlar›n›n ikisi de
seyircisizdi. Yani ligde ﬂu ana kadar
taraftar›nla buluﬂamad›n.
▲Evet, aynen dedi¤iniz gibi,
Antalyaspor ve Manisaspor
maçlar›nda seyirci olmad›¤› için
taraftarlar›m›zla buluﬂamad›m.
Ancak bu sezon devre aras›na denk
gelen iç sahadaki Gençlerbirli¤i
maç›nda forma ﬂans› buldum. Ama
kupadan elendi¤imiz için bu maçta
da seyirci say›s› oldukça azd›. Sözün
k›sas›, taraftar›m›z›n önünde dolu
tribünlere karﬂ› bir maçta oynamay›
iple çekiyorum. Çünkü stadyum
dolu, taraftar da coﬂkulu olunca
insan›n resmen oynayas› geliyor.
“O tribünlere bir kendimi
gösterebilsem, onlar› aya¤a
kald›rabilsem” diyorsunuz içinizden.
▼Volkan Babacan’›n Kayserispor’a
gidiﬂinden sonra tak›mda ikinci
kaleci konumuna geldin. Bu biraz
daha a¤›r bir sorumluluk. Çünkü
her an oynayabilecek durumda
olman gerekiyor. Örnek olarak ligin
ilk haftas›nda Antalyaspor maç›nda
Volkan’›n sakatlanmas› sonucu
oyuna girmeni gösterebiliriz.
Bu durum seni nas›l etkiliyor ve
kendini nas›l sürekli haz›r tutmaya
çal›ﬂ›yorsun?
▲Aragones ve Daum dönemlerinde
üçüncü kaleci olarak tak›mda yer
almaya baﬂlad›m. Önceden de
dedi¤im gibi ben teker teker
36 TamSaha

yükselmenin daha do¤ru oldu¤unu
düﬂünüyorum. Önce ikinci kaleci
olacaks›n›z ki, sonra birinci kaleci
olabilesiniz. Ben ilk önce ikinci
kaleci olabilmek için gayret ettim.
Sonra da Volkan gidince bu sene
ikinci kalecili¤e yükseldim. Bu da
benim istedi¤im bir yükselme ﬂekli;
teker teker. Çal›ﬂmalar›m›n
karﬂ›l›¤›n› ald›m diyebilirim.
Bu konuda anlatmak istedi¤im ﬂey
ﬂu; ben çal›ﬂarak her zaman, her
duruma haz›r olmak zorunday›m.
O yüzden gerek ikinci kalecili¤e,
gerekse de birinci kalecili¤e
yükseldi¤imde her zaman haz›r
olmak ve bu sorumlulu¤u taﬂ›mak
durumunday›m. Bunu da herkese
göstermek için sab›rs›zlan›yorum.

A Millî Tak›m’dan
geri dönülmez!
▼U16 Millî Tak›m›’ndan beri Genç
Millî Tak›m kadrolar›nda yer ald›n
ve sonunda A Millî Tak›m’a
yükselmeyi baﬂard›n. O kadroda
yer almak seni nas›l etkiledi, neler
hissettirdi?
▲Türkiye-Güney Kore maç›
sayesinde A Millî Tak›m’a ilk kez
kat›lma ﬂans› buldum. Millî Tak›m’a
ça¤r›ld›¤›m› ilk duydu¤umda aﬂ›r›
bir mutluluk yaﬂad›m aç›kças›.
Millî Tak›m ortam› da gerçekten çok
güzel ve çok farkl›. Buraya gelen,
bir daha gitmemek için gerçekten
elinden gelen her ﬂeyi yapar. Ben de
buralar› gördükten sonra ayn›
ﬂekilde çal›ﬂmalara devam edip,
kendi tak›m›mda da daha çok süre
alarak buradan kopmamak için çok
çal›ﬂaca¤›m. Formas›n› giymek
k›smet olmad› ama Millî Tak›m’›n
antrenmanlar›nda bile bulunmak
gerçekten inan›lmaz bir ﬂey.
▼Henüz çok gençsin ama
kariyerinde unutamad›¤›n bir maç
var m›?
▲A tak›m baz›nda ﬂimdilik yok,
çünkü daha yolun baﬂ›nday›m.
PAF tak›m›yla sahaya ç›kt›¤›m son
maçta tesadüfen Galatasaray’a,
ondan öncekinde de Beﬂiktaﬂ’a karﬂ›
oynam›ﬂt›m. O iki maçta da çok iyi
performans göstermiﬂtim. ﬁimdiye
kadar unutamad›¤›m maç deyince
onlar akl›ma geliyor.
▼Kariyer planlamanda neler var?
▲Profesyonel anlamda futbola
baﬂlad›¤›mdan beri en çok ‹ngiltere
Premier Ligi’ni takip etmiﬂimdir.
Çok be¤endi¤im ve sempatimin
oldukça fazla oldu¤u bir lig. Ancak,
ileride Fenerbahçe kalesinde çok
baﬂar›l› olup, taraftarlar›n sevgilisi
ve tak›m›n de¤iﬂilmez bir ismi

olmay› becerebilirsem burada
sonuna kadar kalmak isterim.
Avrupa’ya gitme ﬂans›m olursa da
‹ngiltere benim için her zaman
hedeftir.

Arkadaﬂ›na s›rt›n›
dönmeyen tek adam!
▼Kaleciler genellikle içlerine
kapan›k, yaln›z adamlard›r.
Maç an›nda da di¤er arkadaﬂlar›na
göre hep tek baﬂlar›nad›rlar
asl›nda. Sen de böyle bir insan
m›s›n?
▲Hay›r, içine kapan›k bir insan
de¤ilim. Sosyal hayat›mda hep
insanlara pozitif enerji vermek
isteyen bir yap›m var. Saha içinde
de arkadaﬂlar›mla her zaman
diyalog kurmay›, uyar›lar yapmay›
ihmal etmem. Ama dedi¤iniz gibi
kaleciler yaln›z adamlard›r.
Hatta eskilerin bize bu konuda
söyledi¤i bir söz vard›r; “Kaleciler
hep siyah giyer” derler. Gerçekten
dedikleri gibi hep siyah giyermiﬂ
eskiden kaleciler. Kara talihli adam
ﬂeklinde benzetmeler yap›l›rm›ﬂ.
Belki eski dönemdeki kaleciler
kiﬂilik olarak da öyleydi,
bilemiyorum. Ama bizim
dönemimizde, kendi ad›ma
konuﬂmak gerekirse, öyle bir içine
kapan›kl›k oldu¤unu söyleyemem.
Bunun yan› s›ra, gene hocalar›m›z›n
kalecilerle ilgili bize yapt›¤› ﬂu
benzetmeyi de belirtmeden
geçemeyece¤im, “Bir kaleci, saha
içerisinde arkadaﬂlar›na s›rt›n›
dönmeyen tek adamd›r.”
▼Sana göre ‹stanbul’da yaﬂayan
genç bir oyuncu olman›n zorluklar›
var m›? Özel hayat›nda neler
yapmay› seversin?
▲Ben ‹stanbul’da büyüdüm.
Do¤du¤um s›rada babam
Karabükspor’un kalesini
korudu¤u için 1 Mart
1989’da Karabük’te
dünyaya gelmiﬂim.
Bundan 2 sene
sonra babam

Baﬂsa¤l›¤›
ﬁubat ay› içinde annesi Necmiye Günok’u
kaybeden Mert Günok’a ve babas› kaleci
antrenörü Mahir Günok’a baﬂsa¤l›¤› dileriz.

‹stanbulspor’a transfer olmuﬂ. Arada
k›sa bir Kocaeli geçmiﬂi olsa da
o dönemden beri ‹stanbul’day›m. ﬁu
anda da ailemle birlikte yaﬂ›yorum.
‹stanbul’a belki d›ﬂar›dan gelen,
özellikle genç oyuncular al›ﬂma
sürecinde zorluklar yaﬂayabilir ama
ben ‹stanbul’da büyüdü¤ümden,
ailemin beni yetiﬂtirme tarz›ndan ve
de hâlâ ailemle yaﬂ›yor olmamdan
dolay› bir s›k›nt› çekmiyorum. Sade
bir yaﬂant›m var. Çünkü bu
zamanda ‹stanbul’da tabiri caizse
ç›lg›nca yaﬂarsan›z s›k›nt›
çekebilirsiniz. Buralara elbette
herkes bir ﬂekilde gelebilir, ama
önemli olan kal›c› olmakt›r bana
göre. “Zirvede rüzgâr sert eser”
diye bir lâf vard›r. Ben de o yüzden
kal›c› olmak için sade bir hayat
yaﬂamay› tercih ediyorum.
Antrenmanlar ve ev aras›nda gidip
geliyorum. Sadece tak›m
arkadaﬂlar›mla beraber topluca
ç›karsak bir yerlere giderim.
Özel yaﬂam›mda ise futbolla pek
ilgilenmiyorum aç›kças›. Yak›n
arkadaﬂlar›m diyebilece¤im 2-3
çocukluk arkadaﬂ›m var. Onlarla
beraber vakit geçiririm genelde.
Onlarla birlikteyken futbol
d›ﬂ›nda her ﬂeyi
konuﬂuruz. Özel
hayat›ma futbolu
sokmamaya özen
gösteriyorum.

Avrupa Ligleri

Her sene ligin ilk devresinden umduğunu bulamayan takımların iple çektiği, kimilerininse kaldırılmasından
yana olduğu dönem, bu sezon geçen sezona oranla daha hareketliydi. Harcanan meblağın büyük
çoğunluğu birkaç oyuncu üzerine odaklandı ve Premier Lig kaynaklıydı. Dile kolay, tam 2 transfer rekoru
kırıldı ve ilk devreyi iyi bitirmeyen Liverpool, olayların ortasında yer aldı. İbrahim Affelay ya da Antonio
Cassano gibi yıldız transferleri de yok değildi. Son bölüme kadar durgun gidiyormuş gibi gözüken dönem,
kendi kategorisinde son yılların en çok konuşulan transfer dönemiydi.
Uygar Karaca
Premier Lig
on y›llardaki mali krizler,

Syat›r›mc› patronlar›n bir hayli

ço¤almaya baﬂlad›¤› Premier Lig’i
pek de etkilememiﬂ gibi
gözüküyor. Transferin son gününe
kadar da gündemde kalmay›
baﬂaran ‹ngiltere’nin bu en üst
düzey kulüpleraras› futbol ligi, iki
büyük haberle çalkaland›. Önce
Newcastle United’›n y›ld›z› Andy
Carroll, 35 milyon poundluk bir
ücretle Liverpool’un yolunu tuttu.
Yeni sahipleriyle bu ﬂaﬂ›rt›c›
hamleye imza atan K›z›llar, saatler
sonras›nda son dönemin verimsiz
‹spanyol y›ld›z› Fernando Torres’i
50 milyon pounda Chelsea’ye
satt›. Bundan bir önceki en pahal›
transferse bir yaz döneminde
gelmiﬂ, Real Madridli Robinho’nun
32.7 milyon pounda Manchester
City’e geçmesiyle sonlanm›ﬂt›.
Toplam harcama 361.7 milyon
dolard› ki, bu miktar ‹talya,
‹spanya, Fransa ve Almanya
liglerinde yap›lan harcamalar›n iki
kat›ndan fazla.
Fernando Torres: Tam 50 milyon
pounda Britanya transfer
rekorunun bir ara dönemde
k›r›lmas› ﬂaﬂ›rt›c›. Anlaﬂ›lan
Abramovich, ilk devredeki
baﬂar›s›zl›¤a ra¤men tak›m›
gündemde tutmak ve güçlü
göstermek için transfer silah›n›
çekti. Sonuç;
Atletico
Madrid’in
y›ld›z›,
Liverpool
taraftar›n›n
sevgilisi
olmuﬂ, fakat
son 1.5
sezondur
sakatl›klar,
ameliyatlarla
‹spanya Millî
Fernando Torres Tak›m› dâhil
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yoklar› oynayan bir Torres’in
transferin son gününde Londra’n›n
Mavilerine geçiﬂi. Carlo
Ancelotti’nin eli güçlendi fakat
bakal›m bu kadar sansasyonun
üzerine Torres eski katk› düzeyine
ulaﬂabilecek mi?
Andy Carroll: Karﬂ›m›zda,
Newcastle United kulübüne
sat›ﬂ›yla en büyük paray›
kazand›ran oyuncu, 35 milyon
poundluk Andy Caroll.
Magpies’la ç›kt›¤› 19 Premier
Lig maç›nda 11 gol
kaydedip ‹ngiltere Millî
Tak›m›’na kazand›r›lmas›,
selefi Torres’in aksine,
Edin
onun yükselen bir y›ld›z
oldu¤unu kan›tlar nitelikte.
K›sa sürede kahraman mertebesine
yükselme potansiyeline sahip
Caroll için tek ciddi problem,
baﬂ›n›n s›kl›kla derde girmesi.

pahal›
8. Premier
Lig
transferi
yap›yor.
Manchester
City’nin el
de¤iﬂtirme
döneminden
sonra “her
transfer dönemine
bir y›ld›z” serisinin
son ürünü. Carlos
Tevez ve Mario
Balotelli’nin
hücumdaki yeni
tak›m arkadaﬂ›,
Dzeko
4 y›ll›k Wolfsburg
kariyerine
Bundesliga ﬂampiyonlu¤uyla
111 maçta 66 gol s›¤d›rm›ﬂt›.
Ancak daha ﬂimdiden ‹ngiliz
futbolunun “fizikselli¤i”
boyutundan etkilendi¤ini
vurguluyor ve al›ﬂmas›n›n zaman
alabilece¤ini ima ediyor.
David Luiz: Chelsea’nin sezonun
ilk yar›s›ndaki baﬂar›s›zl›¤›nda
fatura ço¤u kez savunmaya kesildi
ve Abramovich de çözümü buldu;
5.5 y›ll›¤›na 21.3 milyon poundla,
Benfica’n›n
David Luiz
Brezilyal›
Andy Carroll
Luis Suarez
savunmac›s›
David Luiz’i
Luis Suarez: Dünya Kupas›
transfer
performans›ndan sonra geç gelmiﬂ
etmek.
bir transfer olarak bile
Bu yaz
nitelendirilebilir. Ajax, Uruguayl›
Brezilya
golcüsünü daha fazla tak›mda
Millî
tutamad›. Hele hele 22.7 milyon
Tak›m›’na
pound civar›ndaki teklifi duyunca.
kadar
Belki Liverpool taraftarlar› da bu
yükselen genç savunmac›, Carlo
kadar›n› beklemiyorlard› ama
Ancelotti’nin epeydir akl›ndaki bir
Kenny Daglish’le çal›ﬂmaya
stoperdi.
baﬂlayan yeni sahip Fenway
Grubu’nun sürprizleri önümüzdeki
La Liga
yaz da sürebilir.
Edin Dzeko: Ne zaman Premier
Genel ekonomik durgunlu¤un
Lig’e geçecek diye bekleniyordu;
k›smet bu zamanaym›ﬂ. 27 milyon hissedildi¤i bir baﬂka ülke olan
poundluk bonservis bedeli, onu en ‹spanya da di¤er büyük Avrupa

ülkelerinden geri kalmad› ve uçuk
mebla¤lar›n dönmedi¤i günlerde
imkân dâhilinde kadrolarda
de¤iﬂikliklere rastland›. Bununla
beraber, geçen y›la göre toplam
harcama üç kat›na ç›kt›. Ancak
38.45 milyon euro, Premier Lig’le
k›yasland›¤›nda fazla büyük bir
para say›lmaz. Transferlerin pek
ço¤u kiral›k usulüyle gerçekleﬂti.
Örne¤in yeni sahibiyle ata¤a
kalkmaya ve ligde kalmaya kararl›
Malaga, toplam 5 oyuncuyu
kadrosuna katt›. Katarl› ﬁeyh
Abdullah Bin Nasser Al-Thani,
aralar›nda Martin Demichelis,
Julio Baptista, Enzo Marezca gibi
isimlerin bulundu¤u tecrübeli
oyuncular için yaln›zca 7 milyon
euro harcad›. Harcamada en
büyük paysa Juanfran ve Elias’›
11 milyon euroya kadrosuna katan
Atletico Madrid’indi. Tabii
Emmanuel Adebayor ve ‹brahim
Affelay’in ‹spanya’ya geliﬂi de ligin
marka de¤erine katk›da bulundu.
Hercules ve Levante suya sabuna
dokunmadan bitirdiler Ocak ay›n›.
Emmanuel Adebayor: Asl›nda
herkes, belki kendisi de onun
Juventus’a kiralanmas›n›
bekliyordu. Manchester City’nin
yeni sahibiyle yapt›¤› ilk
icraatlardan biriydi fakat Roberto
Mancini’yle anlaﬂamad›. Tabii
transferde çok para harcamadan
nokta at›ﬂ›n› hedefleyen Real
Madrid,
Emmanuel
sakatlanan
Adebayor
Gonzalo
Higuain’in
yerini
doldurmaya
can at›yordu
ve Adebayor
bu iﬂ için
biçilmez
kaftand›. Karim
Benzema’n›n
en büyük
yard›mc›s›
olmaya aday.

Alberto
büyük turnuvalar›
Gilardino’nun
kaç›rd›. Özellikle
yapt›¤› büyük
neredeyse hiç
transferi
oynamayan Marek
gerçekleﬂtiremese
Jankulovski’nin tek sol
de,
ayakl› savunmac›
Giampaolo Pazzini
Sampdoria’daki
oldu¤u Milan’da, epey
futboluyla beklenen
yaz›p çizilen sol bekte
ç›k›ﬂ› yaparak Inter’e
de iﬂe yarayabilir ama ﬂu
geçmeyi baﬂard›.
ana dek hep orta sahan›n
Antonio Cassano: Bir ﬂans
solunda kullan›ld›.
daha. Büyük y›ld›z Cassano, hep
Yuto Nagatomo: Japon oyuncu
sönmek
Inter’e transfer olarak bir rüyay›
üzereyken
gerçekleﬂtirdi. Tokyo’da parlayan
küllerinden
bu sol bek, bu
do¤du.
sezon baﬂ›
Teknik
Cesana’n›n
direktörlerle
yolunu tutarken
problem
baﬂ›na
yaﬂamaktan
geleceklerden
b›kmayan
haberdar m›yd›
golcü 28
acaba?
yaﬂ›nda ve
önünde
Bundesliga
yepyeni bir
f›rsat daha
Al›ﬂveriﬂ
var.
konusunda
Roma’da ve
asl›nda Premier
Real
Lig’in de
Madrid’de
üzerinde bir
Antonio Cassano
büyük tak›m
çizgide giden
Yuto
tecrübesi
Bundesliga’da,
Nagatomo
yaﬂam›ﬂt›; fakat Sampdoria’daki
eski büyük
ﬂovu görmezden gelinecek gibi
y›ld›zlar daha
de¤ildi. Milan’daki f›rsat›
çok bir bir ülkeyi terk etti geride
de¤erlendirmesi ‹talya Millî Tak›m› b›rakt›¤›m›z Ocak ay› içinde.
için de çok mühim.
Fakat geçti¤imiz y›lki 17 milyon
Allesandro Matri: Roberto
eurodan 56.7 milyon euroya ç›kan
Donadoni’yle Cagliari’de parlayan harcamalar, hareketlili¤e iﬂaret.
y›ld›z›, sonunda onu Juventuslu
Gidenlerin yerlerine ya yeni, genç,
yapt›.
potansiyeli yüksek
Allesandro Matri
Sardunyal›lar,
oyuncular geldi, ya da
sezon sonunda
dikkat çekici olmayan
isterlerse 15.5
ülkelerden, dikkat çekici
milyon euro
futbolcular transfer edildi
daha al›p, ilk
ve 2007-2008’den bu yana
sürdürdükleri, “transferde
yar›da 22
kâr” trendini bozmad›lar.
maçta 11 gol
Elbette ki transferin en çok
atm›ﬂ genç
konuﬂulan üç tak›m›
forvetin
Wolfsburg, Schalke ve
bonservisini de
Bayern Münih olarak
verecek.
s›raland›. Ligin ilk
Asl›nda Milan
yar›s›ndan istedi¤ini elde
altyap›s›nda
edemeyen Wolfsburg, Ocak
yetiﬂen ancak tutunamad›ktan
baﬂ›nda Edin Dzeko’yu
sonra Cagliari’ye gelip parlamak
kaybedince adeta ç›ld›rd› ve
için Roberto Aquafresca’n›n
gitmesini bekleyen Matri’nin yükü, paran›n yar›s›n› transfere harcad›.
Fabio Quagliarella, Luca Toni ve
Kayserispor’a gelen Karim Ziani ve
Vincenzo Iaquinta’n›n
‹talya Millî Tak›m› formas›n›
yoklu¤unda a¤›r.
giymiﬂ Andrea Barzagli’nin
Urby Emanuelson
de bulundu¤u 5 oyuncusu
Elbette Ajax’la olan
baﬂka tak›mlara gitti ama
sözleﬂmesinin son 6
Dzeko’nun yerini
ay›nda bulunmas›,
Leverkusen’de gözden düﬂen
transferi h›zland›ran bir
Patrick Helmes’le
etken. 3.5 y›ll›k kontrat›
doldurdular. Schalke 04’ün
imzalayan Hollandal›
teknik direktörü Felix
oyuncu, millî tak›m
Magath’sa, ﬁampiyonlar
formas› giydi ama hep
Ligi’nde son 16 turunu
Urby Emanuelson

Transferde k›ﬂ güneﬂi mi do¤du?

ödemeyi kabul etti. Medel’in
‹brahim Affelay
önemli özelliklerinden biri,
Bosman sonras›
savunman›n ortas›nda da
dönemin gelene¤i
oynayabilmesi. Defansif orta
olarak Ajax
sahada da Didier Zokora’yla
tak›m›n›n
Federico Fazio’nun yan›na
yakalad›¤›
gelebilir ya da önünü kesebilir.
yetenekli genç
Ivan Rakitic: Ligde ve
oyuncu
Avrupa’da iddias›n› korumak
toplulu¤u,
isteyen Sevilla’dan orta sahaya
özellikle
bu kez daha çok hücuma
bu ara
yönelik
bir katk› daha geldi;
transferde
Schalke’nin
ciddi
gitmesine
ﬂekilde
izin verdi¤i
bozuldu ve
Rakitic.
ilk ayr›lan
Büyük bir
Affelay’d›.
y›ld›z
‹brahim Affelay
Zaten
potansiyeline
Barcelona’n›n
sahip
oldu¤u
güçlü oldu¤u
kesin,
ancak
tam anlam›yla
bir bölgeye
parlayamad›¤›
da bir gerçek. Eski
transfer edilen Affelay, ciddi bir
Basel’li eline yeni bir f›rsat geçirdi
rekabetle karﬂ› karﬂ›ya. Ancak Xavi
ve ligin ilk devresinde hem
ya da Iniesta’n›n olas› bir sakatl›¤›
savunmada hem de hücumda
halinde, yarat›c› ve taraftarlar›
bocalayan, Jesus Navas’tan yoksun
heyecanland›racak yeni bir y›ld›za bir Sevilla’ya yarat›c›l›k katmas›
ihtiyaç vard› ve Affelay’in de bu
kuvvetli muhtemel. Kulübe
iﬂi Seydou Keita’dan daha iyi
maliyetiyse yaklaﬂ›k 5 milyon
yapaca¤›n› düﬂünenler az de¤il.
euro.
Pedro’nun da bazen dinlenmesi
gerekti¤i göz önüne al›n›rsa,
‹talya
Affelay’in önemi bir kat daha
artabilir.
Serbest transfer ve kiral›k
Julio Baptista: Ve Baptista yeniden modelinin yine yayg›n olarak
Andaluçya’da, fakat bu kez
kullan›ld›¤› Seri A’da da önemli
harikalar yaratt›¤› Sevilla formas›n› yer de¤iﬂtirmelere rastland›.
de¤il, Malaga formas›n› giyecek.
En hareketli tak›m, ﬂampiyonluk
Do¤rusu 79 maçta 47 gollük bir
yolunda kadrosunu daha da
performans
güçlendiren ve Mark Van
unutulacak
Bommel, Nicola Legrottaglie gibi
türden de¤ildi
deneyimli oyuncular› bonservis
ve daha
ödemeden, Antonio
sonradan ona
Cassano’yuysa servet dökmeden
Real Madrid,
almay› baﬂaran Milan oldu.
Arsenal, Roma
En çok harcayanlar›n baﬂ›nda,
yollar›n›
sakatl›klardan kurtulamay›nca
Julio Baptista
açm›ﬂt›. ‹talya
baﬂka çaresi kalmayan Inter
baﬂkentindeki para kaynakl›
geliyordu. Savunmay› 15 milyon
huzursuzluklar›, devaml› yedek
euroluk Andrea Ranochhia’yla
soyunmas›yla birlikte üst düzeye
güçlendirdiler; Sampdoria’dan
ç›kt› ve sonunda ‹spanya’ya geri
Pazzini içinse 12 milyon euro
döndü. Belki eski h›z›nda ve
ödediler. Transfer dedikodular›nda
gücünde de¤il ama 2.5 milyon
ad› geçen Juventus’sa genellikle
euroluk bedel, oldukça akla yatk›n görüﬂmelerden eli boﬂ döndü ama
Allesandro Matri
gözüküyor.
gibi bir golcüyü
Gary Medel: Defansif
Cagliari’den
bir orta saha arayan
kiralamay› baﬂard›.
Sevilla, Gary
Giampaolo Pazzini
Medel’de karar k›ld›.
‹talya Millî
ﬁilili oyuncu
Tak›m›’n› çal›ﬂt›ran
Universidad de
Cesare Prandelli’yi
Katolica’daki
sevindiren
günlerinden sonra
transferlerden biri
Boca Juniors’ta 2008
olaca¤› kesin.
Apertura’n›n en
Özellikle kendisini
baﬂar›l› oyuncusu
Gary Medel
Fiorentina’da
seçildi. Millî tak›mla
göstermeye
Dünya Kupas›’nda da
baﬂlayan Pazzini,
parlayan Medel için
Sevilla 6 milyon euro
Luca Toni’nin veya
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geçmeye haz›rlanan tak›m içinde
biraz da eleﬂtirilere hedef olan,
kimilerine göre panik de¤iﬂiklikler
yapt›. H›rvat orta saha oyuncusu
Ivan Rakitic’in Sevilla’ya
gitmesine raz› olurken yerine
düﬂündükleri veteran Yunan
forvet Angelos Charisteas ve
Gana orta sahas›ndan Anthony
Annan’d›. Bayern Münih’se nokta
at›ﬂ› denedi ve Hoffenheim’dan
Luiz Gustavo Diaz’› ald›.
Luiz
: Yeni dönemin ilk
transferlerinden biriydi.
Hoffenheim gibi, bir anda kendini
Bundesliga’da bulmuﬂ ve hiç de
fena iﬂler ç›karmam›ﬂ bir
kulüpseniz, sonunda olaca¤›
budur; önemli y›ld›zlar› birer birer

Littbarski’nin
transferdeki sürprizi
gözüne
oldu. Kariyerinin
girmeye
büyük bölümünü
çal›ﬂacak.
Norveç’te geçiren
Koo Ja Cheol
Afrikal› orta saha
Do¤al
oyuncusu,
güzellikleriyle
Rosenborg’la Norveç
ünlü Jeju
Ligi ﬂampiyonlu¤u
Adas›’n›n
kazanm›ﬂt› ve Avrupa
Güney Kore
Ligi’nde de oynad›.
Ligi
O da yüksek teknikli,
K-League’deki
çal›ﬂkan bir oyuncu.
Koo Ja Cheol
tak›m› Jeju
2.5 milyon euroluk
United’dan
bu transfer orta
Koo-Ja Cheol, solu¤u
sahaya direnç katacak.
Wolfsburg’da ald›. Millî tak›m›n
bu yeni oyuncusu, yeni
Fransa
tamamlanan Asya Kupas›’nda
y›ld›zlaﬂt›.
Maddi problemlerin su yüzüne
Yohandy Orozco: Wolfsburg
ç›kt›¤› bir Lig Fransa. Kulüplerin
Luiz Gustavo
taraftar›n› heyecanland›racak bir
toplam borcu 130 milyon dolar›
baﬂka oyuncuysa, kimilerince
bulmuﬂ durumda ve neyse ki bu
Venezuela’n›n Messi’si olarak
gerçe¤in fark›nda olan kulüpler de
an›lan Yohandry Orozco’ydu.
önemli y›ld›zlar›n›n daha küçük
FC Zulia’dan gelen yarat›c› ve
hedefli tak›mlara gitmesine seyirci
h›zl› orta saha
kald› ve genellikle kiral›k
oyuncusunu,
modelinin ya da serbest transferin
yine yeni
ötesine geçmedi. Örne¤in Claude
tamamlanan
Puel’in zaman›nda Lille’den
20 Yaﬂ Alt›
getirdi¤i Jean II Makoun, Lyon’u
Güney Amerika
terk edip 6 milyon euro
Futbol
karﬂ›l›¤›nda Sunderland’e geçti.
ﬁampiyonas›’nda
PSG’nin y›ld›z orta saha oyuncusu
oynad› ancak tak›m “olumlu”
Stephane Sessegnon da yaklaﬂ›k
yenilgiler alarak ilk turda elendi.
7 milyon euro karﬂ›l›¤›nda
Ryan Babbel
West Ham’a gönderildi. Liderle
Liverpool’daki verimi düﬂmeye
aras›ndaki fark› kapatmaya çal›ﬂan
baﬂlad›ktan sonra o da gözden
Marsilya da Hatem Ben Arfa,
düﬂtü ve neredeyse yetiﬂti¤i kulüp
Riou ve M’Bow’la yollar›n› ay›rd›
olan Ajax’a dönecekti. Fakat
ancak kimseyi transfer etmedi.
bonservisi pahal› geldi¤inden,
Jean Tigana’n›n ekibi Bordeux da
Bundesliga’n›n
David Bellion, Fernando
yolunu tuttu ve
Cavenaghi ve Maazou’yla
kaybetmek. Tak›m›n en güvenilir
Chinedu
yollar›n› ay›r›p sadece Brezilyal›
oyuncular›ndan olan Brezilyal›
Obasi’nin
Andre’yi ekibe katt›. ﬁampiyonluk
defansif orta saha oyuncusunun
mücadelesi veren Lille dahi, yeni
yaklaﬂ›k 15 milyon euroya Bayern sakatlanmas›,
Demba Ba’n›n
millî olmuﬂ savunmac›s› Adil
Münih’e gitmesi, Ralf Rangnick’i
ayr›lmas›yla
Rami’nin bonservisini Valencia’ya
k›zd›rd› ve tak›m› amatör
hücumda
verdi ama ﬂampiyonluk yar›ﬂ›nda,
kümeden Bundesliga’ya taﬂ›yan
alternatifler
en az›ndan sezon sonuna dek
deneyimli hoca istifas›n› verdi.
arayan
kendisinden faydalanabilecek.
Savunman›n ortas›nda hatta sol
Hoffenheim
Ligdeki genel tabloya ayk›r›
bekte bile kullan›labilecek olan
için önemli bir
gözükebilecek tek bir tak›m varsa,
Gustavo, Bayern’de büyük
Ryan Babbel
silah haline
o da Monaco’ydu. Ülke tarihinin
ihtimalle Mark Van Bommel’den
geldi.
en baﬂar›l› tak›mlar›ndan biri olan
boﬂalan mevkie yerleﬂecek.
Liverpool’a ödenen 7 milyon
kulüp, ilk devre biterken düﬂme
Tuncay ﬁanl›: Medyan›n
euro, onu bu transfer döneminde,
tehdidini yak›ndan hisseti ve
“Türkiye’ye döndü, dönüyor”
Almanya’daki en pahal›lardan biri 6 gelen, 5 gidenle transferde en
yak›ﬂt›rmalar›na ra¤men
yapmakta.
aktif Frans›z kulübü oldu.
Tuncay, çok ciddi bir ﬂans
Anthony Annan
Mamadou
yakalad›. Stoke
Birleﬂmiﬂ Milletler
Diarra: Guy
City’de forma f›rsat›
Genel Sekreteri
Lacombe’un
bulamay›nca,
Kofi Annan’›n
yerine
Middlesbrough’daki
ye¤eni oldu¤u,
getirilen
eski hocas› Steve
ta 2007’deki
Laurent
Mclaren’›n tak›m›
Afrika Uluslar
Banide,
Wolfsburg’a gitti.
Kupas›’nda, Gana
bolca
Ancak Mclaren de
formas›yla
tecrübeli
Wolfsburg’dan
oynarken ortaya
oyuncularla
ayr›ld› ve Tuncay
ç›kan Anthony
Monaco
ﬁanl› ﬂimdi eski
kadrosunu
Annan,
futbol
Tuncay ﬁanl›
Anthony Annan
takviye
Schalke’nin ara
efsanelerinden
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etmek istedi
ve defansif
orta saha
oyuncusu
tercihi Mali
kaptan›
oldu. Sezon
baﬂ›nda
sakatlan›p Real Madrid yedek
kulübesini bolca ›s›tt›ktan sonra
k›s›tl› süre bulabilmek,
opsiyonlar›n› gözden geçirmesine
yol açt›. Montpellier’den
kiralanan Lacombe’la beraber orta
alan› toparlamaya çal›ﬂacak.
Pascal Feindouno: Ara
transferdeki tan›d›k yüzlerden biri
de Gineli atak oyuncusuydu.
Nijerli forvet Moussa Maazou’nun
sakatlanmas›yla eli daralan
Monaco Teknik Direktörü Laurent
Banide, St. Ettienne’de 4 sezon
oynayan ve ﬂans›n› bir ara da
‹ngiltere’deki baﬂar›s›z
giriﬂimlerde
Pascal
yoklayan
Feindouno’yu Feindouno
Katar
çöllerinden
getirdi.
Millî tak›m›n
de¤iﬂmez
oyuncusu,
“Art›k
unutuldum,
halen bir
ﬂeyleri
yapabilece¤imi göstermek
istiyorum” diyor.

Ara transferin gelece¤i
Tüm bu hareketlilikten sonra
ﬂimdilerde futbolcular liglerine ve
kulüplerine al›ﬂmaya çal›ﬂ›yor.
Ancak geriye kalan iki soru var.
Acaba ara transfer dönemi sadece
yarar m› getiriyor? Kimilerine göre
Ocak transfer dönemi, daha uzun
vadeli planlar› yok ediyor.
Dahas›, bir tak›m zengin kulüp
sahipleri, taraftar› mutlu etmek ve
baﬂar›s›z sonuçlardan sonra
yükselen gerilimi azaltmak için
baz› kurbanlar seçiyor; kalabal›k
kadrolar›ndaki “iﬂe yaramaz”
oyuncular› gönderme ﬂans›
buluyor ve böylelikle ortal›kta
istikrar, güven ve uzun vadeli
plan diye bir ﬂey kalm›yor.
Di¤er taraftan iﬂin bir de
sürdürebilirlik boyutu var.
Önümüzdeki sezondan itibaren
UEFA’n›n mali kriterleri yavaﬂ
yavaﬂ devreye girecek. Acaba
burada yap›lan harcamalar,
sonraki dönemlerden al›nan bir
kredi mi ve gelecekte çok daha
durgun transfer dönemleri bizleri
mi bekliyor? Bekleyecek ve
görece¤iz.

Sol çizgide bir
dinamo

Altyapı dönemlerim çok
parlak geçmedi. Benimle
birlikte oynayan
arkadaşlarımın neredeyse
hepsi millî oldu ama ben
olmadım. Ancak hiçbir
zaman kendimi hazırlamayı
bırakmadım. Güney Kore
maçının kadrosunda yer
almak bile benim için büyük
bir mutluluk.

Tek baﬂ›na ‹stanbul’a gelirken neler
düﬂünüyor, nas›l hayaller
kuruyordun?
▲Hayallerim öncelikle
Galatasaray’da kendimi ispatlamak
ve A tak›ma yükselmekti. Asl›nda
ilk sezonumda her ﬂey gayet iyi
gidiyordu. Hocam›z Abdullah
Avc›’yd› ve benimle çok
ilgileniyordu. Sürekli benimle
konuﬂuyor, tavsiyelerde bulunuyor
ve benden beklentileri oldu¤unu
söylüyordu. Bu durum beni daha
çok ateﬂliyor, arkadaﬂlar›m bir
çal›ﬂ›yorsa ben iki çal›ﬂ›yordum.

kimlerdi? Bugün o tak›mdan üst
düzeyde futbol oynayan kimler
var?
▲Ben 87 jenerasyonundan›m ve
oynad›¤›m tak›mda Arda Turan,
U¤ur Uçar, Ayd›n Y›lmaz,
Özgürcan Özcan, Cafercan Aksu,
Mülayim Erdem gibi oyuncular
vard›. Hepimiz gelecekte çok ﬂey
beklenen oyuncular içerisinde
gösteriliyorduk. Ama o zamanki
durumunuz gelecek için pek
belirleyici olmuyor. Her ﬂeyden
önce çok çal›ﬂmak gerekiyor. Bunu
biliyordum ve sürekli çal›ﬂmaya

O zamanlar bunun karﬂ›l›¤›n› da
alm›ﬂt›m. Benden iki yaﬂ
büyüklerin, 85’lilerin oynad›¤›
PAF tak›m kadrosuna al›nd›m.
O dönemde yine kendimden
büyüklerin yer ald›¤› yurtd›ﬂ›
kamplar›na kat›ld›m. Sonra
Abdullah Avc›, Galatasaray’dan
ayr›larak Genç Millî Tak›mlarda
görev ald›. Onun gitmesiyle birlikte
benim futbol hayat›m da düﬂüﬂe
geçti. Önce ilk on birdeki yerimi
kaybettim, sonra Süper Gençler
kategorisine indirildim. Böyle
olunca Galatasaray’dan ayr›lma
fikri kafamda canlanmaya baﬂlad›.
Çünkü genç bir oyuncuydum ve
sürekli oynamak istiyordum.
▼Galatasaray’da oynad›¤›n
dönemdeki tak›m arkadaﬂlar›n

devam ettim. Bunun sonuçlar›n›
belki Galatasaray’da görmedim ama
baﬂka bir tak›mda gördüm.

Düzcespor’da oynarken
14-16 yaş grubu Türkiye
Şampiyonası’nda Bursaspor’la
iki maç yapmıştık. O maçları
Galatasaray’ın hocaları da
izledi. Hayatımın bu iki maçta
değiştiğini söyleyebilirim.
Beşiktaş ve Sakaryaspor’un da
teklifleri vardı ama ben
Galatasaray’ı seçtim.

Galatasaray altyap›s›nda
arad›klar›n› Abdullah Avc›
sayesinde Belediyespor’da
bulan bir oyuncu o.
Özeleﬂtiri yapabilen,
eksiklerinin fark›nda olan
ve bunlar›n üzerine
gidebilen farkl› bir oyuncu
tipi. Kayd›n› dondurmuﬂ
olsa da iﬂletme ö¤rencisi,
matemati¤i seviyor,
giderek büyüyen bir de
kütüphaneye sahip
diyelim, siz de fark›n›n
fark›na var›n. Görev ald›¤›
sol çizgiyi bir uçtan bir
uca baﬂar›yla kullanabilme
özellikleriyle dikkat
çekiyor ve Millî Tak›m’›n
kadrosunda yer al›yor.
En büyük hedefleri
ay-y›ld›zl› formayla
sahaya ç›kabilmek ve
bir gün çocukluk
hayali Liverpool’da
oynayabilmek.
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Galatasaray altyapısında
Abdullah Avcı benimle çok
ilgileniyordu. Ancak o
gittikten sonra ilk on birdeki
yerimi kaybettim. Futbol
geleceğim için
Galatasaray’dan ayrılmak
istedim. Abdullah Hoca
devreye girerek beni
Büyükşehir Belediyespor’a
transfer etti.

Gökhan Süzen
Nihat Özten
▼Bugüne dek gençler kategorisi dâhil hiç
ay-y›ld›zl› formay› giymemiﬂ bir oyuncu olarak
A Millî Tak›m kadrosunda yer almak nas›l bir duygu?
▲Öncelikle altyap› dönemlerimin çok parlak
geçmedi¤ini söylemem gerek. O zamanlar benimle
birlikte oynayan arkadaﬂlar›m›n neredeyse hepsi
birkaç kez millî oldu, ama ben olmad›m. Tabii
bunda benim zaman zaman oynayamamam ve bir
istikrar yakalayamamam›n etkisi büyüktü. Bunun
buruklu¤u her zaman içimde oldu ancak hiçbir
zaman kendimi A Millî Tak›m için
haz›rlamay› b›rakmad›m. Hep oray›
hedeflemiﬂtim kendime ve 2 sezondur
da Süper Lig’de üstüne koyarak
ilerledi¤imi düﬂünüyorum. Hollanda
maç› kamp›na davet edilmiﬂtim ancak
sakatl›¤›m nedeniyle kampa dâhil
olamam›ﬂt›m. ﬁimdi de Güney Kore
maç›n›n kadrosuna kat›ld›m ve forma
giymesem de yedek kulübesinde yerimi
ald›m. Bu bile büyük bir mutluluk.
Zaman› geldi¤inde o formay› giyece¤imi
ve ülkemi en iyi ﬂekilde temsil
edece¤imi biliyorum. O duyguyu
yaﬂamad›m ama düﬂüncesi bile beni çok
heyecanland›r›yor. San›r›m millî

formayla sahaya ç›kaca¤›m gün, hayat›m›n en
mutlu anlar›ndan birisi olacak.
▼15 yaﬂ›nda Galatasaray altyap›s›na dâhil
oldu¤unu biliyoruz. Düzce’den Galatasaray’a
yolun nas›l düﬂtü? Seni kim, nas›l keﬂfetti o
dönemde?
▲Düzcespor’da oynarken Bilecik’te 14-16 yaﬂ
grubu Türkiye ﬁampiyonas›’na kat›lm›ﬂt›k ve orada
Galatasaray da vard›. Bursaspor’la eﬂleﬂtik ve
elememiz halinde Galatasaray’la oynayacakt›k.
Bursaspor’la oynad›¤›m›z iki maç›
Galatasaray’›n hocalar› ve transfer
komitesinden yetkilileri de izledi.
Hayat›m›n bu iki maçta de¤iﬂti¤ini
söyleyebilirim. Bursaspor maçlar›m›z›
izleyen Muharrem ve Zafer Hoca, beni
Galatasaray’a almak istediklerini söyledi.
Hayat›m›n en mutlu anlar›ndan birisiydi.
Çünkü çocuklu¤umdan beri tuttu¤um bir
tak›m beni almak istiyordu. O dönemde
Beﬂiktaﬂ ve Sakaryaspor’dan teklifler
alm›ﬂt›m ve Sakaryaspor da Süper Lig’de
oynuyordu. Galatasarayl› olmam ve o
insanlar›n bana çok samimi yaklaﬂ›m›
nedeniyle Galatasaray’› tercih ettim.
▼Çok genç bir yaﬂta Galatasaray’a geldin.

Pişmem için Alibeyköyspor’a
kiralandım. Sürekli
oynadığım için kendimi tam
bir futbolcu gibi hissettim.
Daha önce bir hücum
oyuncusuyken Abdullah
Hocanın isteği doğrultusunda
sol bek oynamayı öğrendim
ve Belediyespor’a tecrübe
kazanmış bir oyuncu olarak
döndüm.
Şimdi sol önde oynuyorum
ama asıl oynamak istediğim
yer defansın solu. Sanırım
Hiddink Hocamız da böyle
düşünüyor. Orada oynarsam
iyi bindirmeler yapabilirim.
Defansla hücumu bir arada
iyi yapabileceğimi
düşünüyorum.

Alibeyköyspor’da piﬂtim
▼Büyükﬂehir Belediyespor’a
transferin nas›l gerçekleﬂti?
Büyükﬂehir Belediyespor’a giderken
neleri hedeflemiﬂtin? Abdullah
Avc›’n›n bu transferdeki rolü
neydi?
▲Dedi¤im gibi Abdullah Hocan›n
Galatasaray’dan ayr›lmas›ndan
sonra benim ad›ma iﬂler pek iyi
gitmiyordu. Ama Abdullah Hoca,
Büyükﬂehir Belediyespor’a gittikten
sonra beni de tak›m›na almak
istedi. Asl›nda bu benim de çok
ﬂaﬂ›rd›¤›m bir olay oldu.

Galatasaray beni vermek istemedi.
“Seni A tak›m için düﬂünüyoruz,
burada daha iyi yerlere gelebilirsin”
dediler ama bu bana pek inand›r›c›
gelmedi. Abdullah Hocaya ne
olursa olsun art›k Galatasaray’dan
ayr›lmak istedi¤imi söyledim.
Çünkü oradaki miad›m›
doldurdu¤umu düﬂünüyordum.
Abdullah Hoca, Galatasaray’da
sevilen bir insand› ve iliﬂkilerini
kullanarak beni Büyükﬂehir
Belediyespor’a ald›. Transferimden
sonra da, “Kimse bana iki sezon
boyunca Gökhan Süzen’i niye ald›n
diye sormas›n” demiﬂ. San›r›m o
dönemde kendisine benimle ilgili
baya¤› bir soru gelmiﬂ. Nitekim
Belediyespor’daki ilk iki sezonumda
profesyonel futbolun ne demek
oldu¤unu gördüm. ‹lk sezonda
kulübü tan›d›m. ‹kinci sezonumda
ise Alibeyköy’e kiral›k olarak gittim.
Alibeyköyspor’da oynamam›n
hayat›m›n dönüm noktalar›ndan
birisi oldu¤unu söyleyebilirim.
Sürekli oynad›¤›m için kendimi tam
bir futbolcu gibi hissettim. Bir de
Galatasaray’a gelmeden önce
hücum oyuncusuydum. Abdullah
Hoca ise beni sol bek oynatmak
istedi. Alibeyköyspor’da da sol bek
oynad›m ve defans oyuncusu olarak
ne zaman ileri ç›kmam gerekti¤ini,
ne zaman kademeye girmem
gerekti¤ini orada ö¤rendim.
Abdullah Hoca beni piﬂmem için
oraya göndermiﬂti. Çünkü Süper Lig
zor bir lig ve tecrübe kazanm›ﬂ bir
oyuncu olarak burada daha baﬂar›l›
olaca¤›m› düﬂünüyordu. Sonuçta
Alibeyköyspor’da 30’a yak›n maç
oynad›m. Baz› zorluklar çeksem de
kiral›k oldu¤umu biliyordum ve
sadece futbola odakland›m. Bunun
da bana faydas› çok oldu.
▼Anlatt›¤›n kadar›yla Abdullah
Avc›’n›n bugünlere gelmende
önemli bir katk›s› var. Avc› d›ﬂ›nda
üzerinde eme¤i olan teknik
adamlar kimlerdi?
▲Öncelikle Düzcespor’daki hocam
Adnan Özer’in bendeki yeri
apayr›d›r. Çünkü futbolu ondan
ö¤rendim diyebilirim. Küçük
yaﬂlarda biraz laubali bir
oyuncuydum. Pas vermeyi pek
sevmez, çok çal›m atard›m. Adnan
Hoca her seferinde dozaj› ayarl›yor
ve do¤ru yapmam gereken ﬂeyi
sürekli olarak anlat›yordu. Sonra
Galatasaray’a gelmemi sa¤layan
Muharrem ve Zafer Hocan›n da
bendeki yerleri ayr›d›r. Ama
dedi¤iniz gibi, Abdullah Avc›’n›n
üzerimde eme¤i çok büyük. Bu
noktaya gelmemdeki katk›s›n›
kelimelerle anlatamam.
▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemdeki
idollerin kimlerdi?
▲Futbola baﬂlad›¤›m dönemlerde
10 numara diye tabir edilen
bölgede oynuyordum. Çal›m› ve ﬂut
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atmay› seviyordum. Böyle özellikleri
olan en büyük y›ld›zlardan birisi de
Hagi’ydi. Dolay›s›yla onun gibi bir
oyuncu olmak istiyordum. Daha
sonra yavaﬂ yavaﬂ geriye do¤ru
gelmeye baﬂlad›m. Önce sol aç›¤a,
sonra sol beke do¤ru.

Sol bekte daha verimli
olabilirim
▼ﬁimdi seni zaman zaman sol bek,
zaman zaman da sol önde izliyoruz.
Kendini daha iyi ifade etti¤in mevki
hangisi? Ya da eskiden oynad›¤›n 10
numaray› m› özlüyorsun?
▲Olay› rahatl›k olarak düﬂünürsek
tabii ki forvet arkas› bölge. Sürekli
top sende oluyor ve tak›m›n hücum
hatt›n› belirliyorsun. Ama ﬂu anda
sol önde oynuyorum. Hocam orada
görev veriyor ve ben de elimden
geleni yapmaya çal›ﬂ›yorum. Öyle
oynad›¤›m takdirde skora daha fazla
etki edebiliyorum. Hücumu seven
bir oyuncu olarak benim için ﬂu an
oynad›¤›m yer iyi. Ama as›l
oynamak istedi¤im yer defans›n solu.
San›r›m Hiddink Hocam›z da o
ﬂekilde düﬂünüyor. Orada oynad›¤›m
takdirde iyi bindirmeler yapabilirim.
Skora öndeki kadar etki eden bir
bölge olmasa da defansla hücumu
bir arada iyi yapabilece¤imi
düﬂünüyorum.
▼Genç bir oyuncusun ve önünde
kat etmen gereken uzun bir yol var.

Bu yolda yürürken tamamlaman
gereken eksiklerinin neler oldu¤unu
düﬂünüyorsun?
▲Her futbolcunun bulundu¤u
noktada eksikleri vard›r. Benim de
eksikliklerim var tabii ki. Kazanma
arzusundan dolay› oyun içerisinde
fazla agresif olabiliyorum. Öncelikle
bunu yenip daha sakin olmam
gerekiyor. Hem tak›m arkadaﬂlar›ma,
hem de rakip oyunculara karﬂ› daha
yap›c›, daha sakin olmam lâz›m.
Sol bek oynad›¤›m zamanlarda,
bazen önde de

oynamamdan
kaynakl› hep
ileri ç›kmak
istiyorum.
Bu nedenle
bazen defans›
unuttu¤um
anlar oluyor.
Kademe
yapmam
gereken anlarda
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yapmad›¤›m oluyor. Bunlar›
özeleﬂtiri olarak söyleyebilirim.
Sürekli defans oynamad›¤›m için
eksik gördü¤üm, geliﬂtirmem
gereken yönlerim defansif
özelliklerim. ‹leride pek s›k›nt›
olaca¤›n› düﬂünmüyorum.
▼Belirtti¤in eksiklerin için ekstra
çal›ﬂmalar yap›yor musun?
▲Kademe konusunda antrenman
d›ﬂ›nda pek çal›ﬂma yap›lamaz
zaten. Bu oynad›kça geliﬂebilecek
bir ﬂey. Ama antrenmanlardan sonra
genelde sahada kal›p duvarla
paslaﬂ›yorum. Çünkü sol aya¤›m›n
da sa¤ aya¤›m gibi olmas› benim
için çok büyük bir avantaj olur.
Sürekli sol aya¤›m› geliﬂtirmek için
çal›ﬂ›yorum. Ayr›ca frikik çal›ﬂmas›
yap›yorum ki bunun karﬂ›l›¤›n› her
sene yavaﬂ yavaﬂ art›rarak al›yorum.
▼Bugün Millî Tak›m oyuncusu
olman› sa¤layan özelliklerinin neler
oldu¤unu düﬂünüyorsun?
▲Ça¤›m›z futbolunda oyunu iki
yönlü oynayabilmek çok önemli.
Ben de bunu kötü yapmad›¤›m›
düﬂünüyorum. San›r›m öncelik bu
olur benim için. Yine günümüz
futbolunda topun sizde kalmas›,
aya¤a oynamak ve rakibi pas
yaparak oyundan düﬂürmek önemli.
Ben de her zaman topu aya¤a ve
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olumlu kullanmaya çal›ﬂ›yorum.
Daha sonra kanat organizasyonlar›
diyebilece¤im, kanat bindirmeleri ve
ortalar› iyi yapt›¤›m› san›yorum ki
bunlar›n karﬂ›l›¤›n› bir ﬂekilde alm›ﬂ
durumday›z. Sezonun ilk yar›s›nda
Ekrem a¤abeyle birlikte
kulland›¤›m›z sol kanattan en fazla
atak geliﬂtiren tak›mlardan biriyiz.
Ayr›ca sab›rl› ve oyun disiplininden
kopmadan son dakikaya kadar
oynayabilmek önemli. Bunu da saha
içerisinde tak›ma katk› yaparak
uygulad›¤›m› düﬂünüyorum.
▼Futbolda para kazanmaya
baﬂlad›ktan sonra ailenin hayat›nda
neleri de¤iﬂtirdin?
▲Ailemin hayat›nda biraz de¤iﬂiklik
oldu. En az›ndan oturdu¤umuz evin
art›k bizim oldu¤unu söyleyebilirim.
Annemle babam yak›n oldu¤u için
s›k s›k Düzce’den ‹stanbul’a geliyor.
Benim için aile kavram› çok önemli.
Bugün bir noktaya gelebilmiﬂsem
e¤er onlar›n katk›lar›yla olmuﬂtur.
Akl›mda onlar›n ve kendi gelece¤im
için baz› planlar var. Yavaﬂ yavaﬂ
bu planlar›m› da hayata geçirmeyi
düﬂünüyorum.
▼Annen, baban ne iﬂ yap›yor?
▲Babam emekli, annem de dikiﬂ
hocas›.
▼Kaç kardeﬂsiniz?

En büyük hayalim
Liverpool’da oynamak.
Eksikliklerimi giderir ve
çok çalışarak sürekli
üzerine koyarsam
gerçekleşmeyecek bir
hayal de değil. Öncelikle
Türkiye’de üst seviyede
oynamam gerekiyor.
Bu da dört büyüklerden
birisi olabilir.

▲Bir a¤abeyim var. O da 9 Eylül
Üniversitesi Frans›zca Ö¤retmenli¤i
bölümünü bitirdi ve ﬂimdi birlikte
yaﬂ›yoruz.
▼Peki, sen futbol oynarken
e¤itimini de sürdürebildin mi?
▲ﬁu an Maltepe Üniversitesi ‹ﬂletme
Bölümü’ne kay›tl›y›m. Gerçi hem
okulun çok uzak olmas› hem de
maç ve idman program›n›n
yo¤unlu¤u nedeniyle devam
edemedi¤imden dolay› kayd›m›
dondurdum. Ama kafamda bir daha
s›nava girip Spor Akademisi’nde
okuma program› var.

Sessiz yerleri sever, sakin
bir hayat yaşarım. Kız
arkadaşımla beraber salaş
yerlere gitmeyi severim.
Halkın içinden biri olmak,
ucuz mağazalara gidip
alışveriş yapmak hoşuma
gider. İzinli ve yorgun
olmadığım zamanlarda
sürekli gezerim.

Matematik ve iﬂletmeyi
seviyorum

Evde küçük bir
kütüphanem var. Her
geçen gün biraz daha
büyüyor ve ileride güzel
bir arşivim olacak.
Kamplarda ve maç
akşamları okumayı
seviyorum. Genelde
macera romanları
okuyorum.

▼Ben de onu soracakt›m. Genelde
futbolcular Spor Akademisi’nde
okuyor. Sen neden ‹ﬂletme’yi tercih
ettin?
▲‹lk baﬂta sevdi¤im ve
yapabilece¤imi düﬂündü¤üm için
tercih ettim. Matemati¤e ve iﬂletme
branﬂ›na ilgim var. Zaten devam
etti¤im ilk sene sonunda da ikinci
s›n›fa geçmiﬂtim. Ama sonras›nda
ﬂartlar›n a¤›rlaﬂmas›ndan dolay›
kayd›m› dondurmak zorunda
kald›m.
▼Büyükﬂehir Belediyespor’da tak›m
içi rekabetiniz nas›l? Geliﬂmeye
katk› sa¤lay›c› bir rekabet mi
yaﬂ›yorsunuz?
▲Bizim tak›mda oldukça genç
oyuncu var ve bunlar ﬂans
alabiliyor. Tak›m olarak iki senedir
sakatl›klardan dolay› s›k›nt› yaﬂad›k.
Neredeyse her maçta 7-8 sakat›m›z
oluyordu. Ama sahaya ç›kan

arkadaﬂlar›m›z elinden geleni yapt›
ve hiç bir oyuncunun eksikli¤i
hissedilmedi. ﬁimdi sakat say›m›z
azald› ve tak›m içerisindeki rekabet
üst düzeye ç›kt›. Herkes iyi niyetle
tak›m›n baﬂar›l› olmas›n› istiyor ve
bunun için elinden gelen katk›y›
yapmaya çal›ﬂ›yor. Tak›m baﬂar›s›
ön planda oldu¤u için de herkes iyi
olan›n oynamas›n› istiyor. Bu da
tak›m içi birlikteli¤i güçlendiriyor.
▼Futbolun hakk›nda özeleﬂtiri
yapar m›s›n?
▲Yapar›m tabii ki. Hata yapt›¤›m
pozisyonlar› düﬂünüp, “Orada o pas›
nas›l atmad›m” ya da “O topu nas›l
kapt›rd›m” diye kendimi yerim
aç›kças›. Çünkü hem bana
güvenerek görev veren hocalar›m
hem de ben o iﬂin do¤rusunu
yapabilece¤imi biliyorum.
Ama saha içinde bazen istedi¤in ve
becerebilece¤in ﬂeyleri yapamad›¤›n
anlar oluyor. Oyun içerisinde de
bunun etkisinden bir an önce
kurtulmak gerekiyor.
▼Oynad›¤›n maçlar› daha sonra
izliyor musun?
Genelde özet olarak izliyorum ama
sonraki hafta karﬂ›laﬂaca¤›m›z
rakibin maçlar›n› izlemeyi daha çok
seviyorum. Zaten bunu yapman›z ve
rakibinizi tan›man›z gerekiyor.
Hocam›z da interaktif ﬂekilde
toplant› yap›yor ve o hafta
oynayaca¤›m›z tak›m›n art› ve
eksilerini bize gösteriyor. Daha
öncesinde rakip hakk›nda bir ﬂeyler
bilmek iyi oluyor.
▼Di¤er maçlar› takip eder misin?
Avrupa futbolunu izliyor musun?
▲Maç izlemeyi seviyorum. Baﬂka
önemli bir iﬂim yoksa
mutlaka
televizyondaki
maçlar› canl› olarak
izlerim. Hem Süper
Lig hem de Avrupa
maçlar›n› elimden
geldi¤ince takip
ediyorum. Çünkü
biliyorum ki bir gün
o izledi¤im maçlarda
oynayan oyuncularla
bir yerlerde
karﬂ›laﬂabilirim.
O oyuncular›
tan›man›n,
özelliklerini bilmenin
ileride iﬂime
yarayaca¤›n›
düﬂünüyorum.
▼Avrupa’da hayalini
kurdu¤un bir lig,
bir tak›m var m›?
▲Çocuklu¤umdan
beri hayalim hiç
de¤iﬂmedi.
Liverpool’da
oynamak en büyük
hayallerimden biri.
E¤er bir gün olursa,
hayallerimin sonuna

ulaﬂm›ﬂ olaca¤›m› düﬂünüyorum.
▼Büyükﬂehir Belediyespor her
sezon büyük tak›mlara sürpriz
yapan ve yine her sezon bir ad›m
yukar› ç›kan bir ekip. Birçok
insan›n, “Seyircisi yok, hedefi de
yok” dedi¤i bir tak›m bunu nas›l
baﬂar›yor? Sizi motive eden ﬂey ne?
▲Seyircimizin olmamas› elbette ki
kötü bir durum. Çünkü saha
içerisinde kendi sesini rahat bir
ﬂekilde duyabilmek futbolcu için
olabilecek en kötü ﬂeylerden birisi.
Büyük tak›mlar›n maçlar›n› bile
seyircisiz izledi¤inizde zevk
alam›yorsunuz. Biz evimizde
oynad›¤›m›z bütün maçlarda bunu
yaﬂ›yoruz. Ama bizim seyircimiz de
ufak ufak oluﬂmaya baﬂlad›.
Boz Baykuﬂlar diye 70-80 kiﬂilik bir
grup var. Tak›m olarak böyle devam
etti¤imiz ve hayata geçirilen yeni
stat projemiz tamamland›¤› zaman
seyirci say›m›z›n da artaca¤›n›
düﬂünüyorum. ﬁu an için seyircisiz
oynamaya al›ﬂt›k ve bu durum bizi
çok da olumsuz etkilemiyor. Bizi
motive eden en önemli ﬂey ise tak›m
içindeki arkadaﬂl›¤›m›z. Tak›m›n
büyük bir ço¤unlu¤u neredeyse 4-5
senedir beraber oynuyor. Birbirimizi
tan›yoruz ve bunun sayesinde oyun
içerisinde yard›mlaﬂmay› üst düzeye
ç›kart›yoruz. San›r›m bu da bizi,
izleyenlerin gözünde sempatik
k›l›yor.
▼Henüz çok gençsin ve önünde
uzun bir kariyer var. Gelecekle ilgili
nas›l planlar yap›yorsun?
▲Söyledi¤im gibi en büyük hayalim
Liverpool’da oynamak. ﬁu an için
uzak bir hayal olarak görülebilir
ama eksikliklerimi giderir ve çok
çal›ﬂarak sürekli üzerine koyarsam
gerçekleﬂmeyecek bir hayal de
de¤il. Öncelikle Türkiye’de üst
seviyede oynamam gerekiyor. Bu da
dört büyüklerden birisi olabilir.
Oralarda oynad›¤›m takdirde
‹ngiltere ve Liverpool hayalime
ulaﬂabilece¤imi düﬂünüyorum.
▼Özel hayat›nda neler yapars›n?
Hobilerin neler?
▲Normal hayat›mda saha
içindekine nazaran çok sakinim.
Sessiz yerleri sever, sakin bir hayat
yaﬂar›m. K›z arkadaﬂ›mla beraber
salaﬂ yerlere gitmeyi severim. Halk›n
içinden biri olmak, ucuz ma¤azalara
gidip al›ﬂveriﬂ yapmak hoﬂuma
gider. ‹zinli ve yorgun olmad›¤›m
zamanlarda sürekli gezerim.
▼Kitaplarla aran nas›l?
▲Evde küçük bir kütüphanem var.
Her geçen gün biraz daha büyüyor
ve ileride güzel bir arﬂivim olacak.
Kamplarda ve maç akﬂamlar›
okumay› seviyorum. Genelde
macera romanlar› okuyorum.
▼Sinema?
▲Sinemay› da çok severim.
Boﬂ oldu¤um her gün gidiyorum
diyebilirim.

TamSaha 45

e
v
z
i
k
e
Port iye
Türk

Futbol Ekonomi

Ayr› dünyalar
Ligimize Avrupa’dan ithal edilen oyuncular konusunda
Portekiz’in ad›n› s›k duyar olduk. Ancak iki ülkenin oyuncu
yetiﬂtirme ve transfer politikas› birbirinden oldukça farkl›.
Biri temel stratejisinin merkezine üretmeyi ve geliﬂtirmeyi
koyarken, s›kl›kla tüketimi tercih eden zor durumda kal›yor.
utbol dünyas› son y›llarda bol
s›f›rl› transfer rakamlar›
görmeye iyice al›ﬂt›. Özellikle
Avrupa’n›n devleri bir futbolcu için
masaya oturdu¤u anda bile onun
de¤eri yükselir oldu. Ne var ki her
kulübün yüksek mebla¤l› transferler
yapma lüksü yok. Hâl böyle
olunca, kadro kalitesini yüksek
tutarken ayn› zamanda tasarruflu
davranmak ideal bir hedefe
dönüﬂtü. Bu amaca en kestirme
yoldan gitmek ise, genç yetenekleri
olabildi¤ince erken keﬂfedip do¤ru
biçimde e¤itmekle mümkün.
‹ﬂlenmemiﬂ bir cevherden y›ld›z
yaratma konusunda Portekiz
kulüplerinin son y›llardaki ﬂan›n›
göz ard› etmek mümkün de¤il.
Özellikle Güney Amerika’dan gelip
modern bir futbolcuya devﬂirilen
birçok oyuncu, baﬂar›s›n›
Portekiz’de ald›¤› e¤itime borçlu.
Türkiye’ye bakt›¤›m›zda ise malûm
‹ber kültürünün tam tersini görmek
mümkün. Zira büyük kulüplerimiz
yetenek avc›l›¤›na ç›kmaktan
ziyade, ço¤u zaman kariyeri vasat
giden bilindik oyunculardan
kahraman yaratma çabas› içinde.
Baﬂar›s›z ve obez iﬂtahl› bir transfer
politikas›n›n yan›nda genç
oyunculara yeterli ﬂans da
verilmeyince kadro istikrar› mumla
aran›yor.

F

Portekiz’in üç büyükleri, 5 yıllık
toplam transfer harcamaları
konusunda zarara girmemeyi
başardı. Porto bu yılların tamamını
kârla kapatırken, Benfica’nın
sadece bu sezonki transfer kârı
54 milyon euroyu geçti.

do¤uruyor. Öncelikle Portekiz
üçlüsünden hiçbiri, 5 y›ll›k toplam
transfer harcamalar› konusunda
zarara girmemeyi baﬂard›.
Hatta Porto bu y›llar›n tamam›nda
futbolcu al›ﬂveriﬂini kârla
kapat›rken, Benfica’n›n sadece bu
sezonki transfer kâr› 54 milyon
euroyu geçerek rekora gitti. Yine
istatistiklere göre üç kulübün y›ll›k
ortalama transfer geliri 32 milyon

bitiremedi. Baﬂka bir deyiﬂle,
Üç Büyükler ço¤u zaman madene
girmek bir yana, tek taﬂ yüzük
sevdas›ndan vazgeçmedi.
Sadece Porto’nun 5 sezonda elde
etti¤i 248 milyon euroluk transfer
geliri, üç ‹stanbullunun ayn› zaman
diliminde ödedi¤i toplam 259
milyon euro tutar›ndaki bonservis
bedelini neredeyse yakalam›ﬂ
durumda.

Sadece Porto’nun 5 sezonda elde
ettiği 248 milyon euroluk transfer
geliri, üç İstanbullunun aynı zaman
diliminde ödediği toplam 259
milyon euro tutarındaki bonservis
bedelini neredeyse yakalamış
Son 5 y›lda tak›mlar
durumda.
Mustafa Akkaya
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Türkiye’de Beﬂiktaﬂ, Fenerbahçe
ve Galatasaray’›n yaratt›¤›
“Üç Büyükler” ekolünün benzerini,
hatta daha da dominant›n›
Portekiz’de Porto, Benfica ve
Sporting Lizbon üçlüsünde
görebiliriz. Zira 72 y›ll›k Super Liga
tarihinde ﬂampiyonluk kupas›
sadece iki kez malûm üçlünün
haricindeki bir tak›m›n oldu.
Dolay›s›yla t›pk› ülkemizdeki gibi
Portekiz futbol tarihinin neredeyse
tamam›n› oluﬂturan “Üç Büyükler”,
transfer konusunda da birbiriyle
k›yas›ya yar›ﬂ halinde.
‹ki ülkenin malûm devlerini sadece
son 5 y›l çerçevesinde
karﬂ›laﬂt›rmak, ilginç sonuçlar

euroyu bulurken, ceplerinden
ortalama olarak sadece 21 milyon
euro ç›kt›. Her y›l düzenli biçimde
11 milyon euroyu sadece
transferlerden kazanmak,
az›msanacak bir baﬂar› olmasa
gerek.
Peki, Portekiz kulüpleri birer elmas
madencisi gibi çal›ﬂ›rken olaylar
‹stanbul’da nas›l geliﬂti? Her ﬂeyden
önce, geride kalan son 5 sezonun
hiçbirinde, hiçbir büyük
kulübümüz transfer dönemini kârl›

Göze batan futbolcular
Transfer kazançlar›n› art›k bariz bir
düzene oturtmuﬂ olan Portekiz
kulüpleri, her y›l neredeyse
istisnas›z biçimde bombalar›
patlat›yor. Özellikle Benfica, bu
sezon “tok sat›c›” unvan›n› sonuna
kadar hak etti desek yalan olmaz.
Ramires, Di Maria ve son olarak
David Luiz’in sat›ﬂ›ndan 85 milyon
euro elde eden Benfica, bu
üçlünün bonservisini al›rken

toplamda sadece 16 milyon euro
ödemiﬂti. Geçen sezon Lisandro
Lopez ile Lucho’dan 43 milyon euro
kazanan Porto öne ç›karken, ayn›
kulüp 2008-09 sezonunda Quaresma,
Bosingwa ve Cissokho’yu 63 milyon
euro karﬂ›l›¤›nda yolcu ediyordu.
2007-08 sezonu ise üç Portekiz
kulübü için tam anlam›yla alt›n bir y›l
oldu. Önce Sporting Lizbon,
altyap›s›n›n mahsulü olan Nani’yi tam
35 milyon euroya elden ç›kard›.
Ard›ndan Benfica, bu y›l Beﬂiktaﬂ’ta
yollar› tekrar kesiﬂen Simao ve
Manuel Fernandes’i 38 milyon euro
kazanarak La Liga’ya u¤urlad›.
Pastadan yine en büyük pay› alan
Porto ise Pepe ve Anderson sayesinde
tam 62 milyon euroluk küçük bir
servete kondu.
Yerli “Üç Büyükler”, transfer etti¤i
futbolcuya de¤er kazand›r›p uygun
fiyata al›c› bulma konusunda tek
at›ml›k baﬂar›lardan öteye gidemedi.
Örne¤in 2.5 milyon euroya tak›ma
kazand›r›lan Bobo’nun sözleﬂmesi
devam etti¤i sürece tahmini fiyat› 9.5
milyon euro. Ayn› ﬂekilde Anelka’n›n
neredeyse yüzde 100’lük bir de¤er
art›ﬂ›yla 12 milyon euroya elden
ç›kar›lmas›, Mehmet Topal’›n genç
yaﬂta yetiﬂtirilip 5.5 milyon euroya
Valencia’ya sat›lmas› da baﬂar›
say›labilir. Ne var ki Delgado, Edu ve
Zapotocny gibi oyuncular›n bedavaya
gönderilmesinin yan›nda Lincoln,
Elano ve Kezman’dan do¤an zararlar
göz ard› edilmemeli. Özellikle bol
s›f›rl› çeklerle al›nan ve gelece¤i
belirsizli¤ini koruyan Güiza,
Misimoviç ve Tabata örnekleri,
asl›nda ligimizin yak›n tarihteki
transfer politikas›n›n ac› birer gerçe¤i.
Portekiz kulüplerinde öne ç›kan bir
unsur da hiçbir oyuncunun
vazgeçilmez olmay›ﬂ›. Kalitesi ne
seviyede olursa olsun, bir futbolcu
için sunulan fiyat onun de¤erini
buldu¤u anda sat›ﬂ gerçekleﬂiyor.
Üstelik birçok zaman, gelen gideni
aratm›yor ve kadro kalitesi
bozulmuyor. Örne¤in Carvalho,
Mourinho’nun ard›ndan Chelsea’ye
gidince Porto hiç vakit kaybetmeden
Pepe’yi transfer etti. O da Madrid
yollar›na düﬂünce Bruno Alves’in
y›ld›z› parlad›. Ayn› ﬂekilde Simao
Benfica’dan ayr›l›rken yerine gelen,
Di Maria’dan baﬂkas› de¤ildi. ﬁimdi
gözler, Arjantinlinin yerine Boca
Juniors’tan transfer edilen genç
Gaitan’›n üzerinde.

Yeni trend: Fon ﬂirketleri
Türk kulüplerinin bak›ﬂ aç›s›yla genç
oyunculara ﬂans vermek, ciddi bir risk
anlam›na geliyor. “Az zamanda çok
baﬂar›” ütopyas›n›n yaratt›¤›
sab›rs›zl›k hâli, bu ﬂekilde gençleri

arka plana itiyor. Böylece var olan
kaynaklar da verimsiz biçimde pahal›
transferlere ayr›l›yor. Ancak Portekiz
kulüpleri, genç yeteneklere kaynak
yaratman›n ve çeﬂitli risklerini
azaltman›n yolunu da çoktan bulmuﬂ
durumda. Üstelik son zamanlarda
bize pek yabanc› gelmeyen bir
biçimde.
Beﬂiktaﬂ’a ayak basan Portekizlilerden
Almeida’n›n transfer ﬂekli, bir yönüyle
di¤erlerinden daha dikkat çekici
olmuﬂtu. Zira ‹rlanda kökenli bir fon
yönetim firmas›, 2 milyon euro
karﬂ›l›¤›nda Almeida’n›n
bonservisinin kabaca yüzde 45’ini
sat›n alm›ﬂt›. Firmadan gelen bu
parayla da Beﬂiktaﬂ, Werder
Bremen’e gerekli bonservis bedelini
ödeyebilmiﬂti. Türkiye’de bir ilk olan
bu durum, asl›nda günü kurtarmak
ad›na yap›lm›ﬂ ak›ll›ca bir hamleydi.
Portekiz kulüplerinde ise fon
ﬂirketleriyle olan iliﬂki daha çok genç
futbolculara yat›r›m yapma amac›
taﬂ›yor. Örne¤in art›k Chelsea formas›
giyen David Luiz, ilk kulübü
Vitoria’dan Benfica’ya geldikten sonra
bonservisinin yüzde 25’i 4.5 milyon
euro karﬂ›l›¤›nda bir fon ﬂirketine
sat›ld›. Ayn› ﬂekilde Porto da
Moutinho, Rodriguez ve Walter gibi
yeni transferlerin fon ﬂirketlerine
k›smî sat›ﬂ›ndan 8 milyon euroyu
ﬂimdiden kazand›.
Bu ﬂekilde yap›lan yüzdesel sat›ﬂlar
kulübe iki aç›dan avantaj sa¤l›yor.
Öncelikle potansiyelini henüz
tamamen ortaya koyamam›ﬂ bir genç
yetenek transfer ediliyorsa,
oyuncunun beklentileri
karﬂ›layamama ihtimaline karﬂ›n
maddi anlamda risk paylaﬂ›m›
yap›lm›ﬂ oluyor. E¤er transfer edilecek
oyuncu kendini nispeten kan›tlam›ﬂsa
ve de¤erini katlayaca¤› konusunda
görüﬂ birli¤i varsa, bu seferki k›smî
sat›ﬂtan gelen para hemen baﬂka genç
yeteneklere ayr›labiliyor. Yani kulüp,
iki türlü de altyap›ya önem vermekten
uzak kalm›yor.

Finansal analiz: Porto
Özel bir ﬂirketin iﬂleyiﬂ tarz›na dair en
nesnel ve gerçekçi verileri
bulabilece¤imiz kaynak, ﬂirketin
y›lsonu raporudur. Portekiz
borsas›nda hisseleri iﬂlem gören
Porto’nun da her sezon sonunda
böyle bir dosya haz›rlama
zorunlulu¤u var. Son yay›mlanan
raporda geçen bir ibare ise dikkat
çekici. Buna göre kulübün temel
amac›, en iyi oyuncular›n erken
keﬂfedilmesine ve onlar›n iyi
e¤itilmesine yat›r›m yapmak olarak
belirlenmiﬂ. Bu gayenin baﬂar›l›
biçimde icraata dönüﬂtü¤üne y›llard›r
ﬂahit oluyoruz. Peki, Porto’nun bu

çizgisi, finansal durumunu ne ﬂekilde
etkiliyor?
Aﬂa¤›daki tablo, Porto’nun son 5
y›ll›k gelir gider dengesini aç›k bir
ﬂekilde özetliyor. Sadece geçti¤imiz
sezonu inceleyecek olursak; elde
edilen 58 milyon euroluk gelirin,
90 milyon euroyu bulan giderleri
karﬂ›lamaktan oldukça uzak oldu¤unu
görüyoruz. Dolay›s›yla temel
faaliyetleri sonucunda 32 milyon
euroluk bir zarar yazan Porto’yu
düzlü¤e ç›karan tek kalem, futbolcu
al›m-sat›mlar›ndan do¤an kâr.
Böylece vergi ve faiz giderleri de
düﬂtükten sonra kulüp, sezonu
100 bin euro kârla kapatm›ﬂ oluyor.
2009-10 sezonunu ucu ucuna
kurtaran Porto’nun, önceki üç
sezonda da benzer
senaryoyu yaﬂad›¤›n›
görebiliriz. Yerlerde
sürünen faaliyet zarar›n›
toparlayan, her
seferinde futbolcu
sat›ﬂlar› olmuﬂ.
Ancak kadronun
korunmaya çal›ﬂ›ld›¤›
2005-06 sezonunda bu
kalemde yaﬂanan
dramatik küçülme,
cironun da nispeten
düﬂük kalmas›yla
birleﬂerek kulübün
toplamda 30 milyon

euro zarar etmesine yol açm›ﬂ.
Sonuç olarak bir futbol tak›m›n›n
kalbinde, kendi çap›nda baﬂar›l›
olmak yatar. Bu yolda al›nan riskler
her zaman tutmad›¤› gibi, kulübün
parasal anlamda zarar görmesi de çok
muhtemel. Dolay›s›yla sportif ve
finansal baﬂar›n›n z›t kutuplarda yer
ald›¤› bu paradoksun içinden ç›kmak,
her kulübün becerebildi¤i bir iﬂ de¤il.
Porto’nun öncülü¤ündeki Portekiz
kulüpleri, bu hassas dengeyi genç
futbolculara güvenerek sa¤lad›¤› için
örnek konumda.
Haz›r piﬂmiﬂ yemek yemeyi al›ﬂkanl›k
haline getiren Türk tak›mlar›n›n da
iﬂin mutfa¤›na girdi¤i anda benzer
baﬂar›y› elde etmemesi için bir sebep
yok.
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Temsilci, müsabaka
organizasyonunun baﬂ›ndaki en
yetkili kiﬂi. Her temsilci,
bulundu¤u statta adeta Futbol
Federasyonu Baﬂkan›’n›n gölgesi
anlam›na geliyor. Müsabakan›n
kurallara uygun oynan›p
oynanmad›¤› onlar›n raporlar›yla
belirleniyor. Liglerimizde görev
yapan temsilcilerden ikisi var ki,
di¤erlerinden oldukça farkl›.
“Erkeksi” kimli¤i giderek de¤iﬂen
futbolun bu iki kad›n temsilcisini
yak›ndan tan›maya ne dersiniz?

Dik durabilen
kad›nlar
Neslihan Kaya kimdir?

1978 ‹stanbul do¤umlu.
‹stanbul’da yaﬂ›yor. Ankara Gazi
Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi
mezunu. K›r›kkale’de bir enerji
santralinde personel ve idari iﬂler
ﬂefi olarak 4 y›l çal›ﬂt›. ﬁimdi
Okan Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi’nde burslu olarak
e¤itimine devam ediyor.

Neslihan Kaya

Neslihan Kaya
Ülkemizde küfür, alâkasız yerde insanların kendilerini
deşarj etmek için kullandığı bir söylem haline geliyor.
Futbolun bir deşarj sporu olmadığı, statların da bu deşarj
için inşa edilmiş alanlar olmadığı insanların kafasına
kazınmalı. Futbol, hafta sonları insanlar için sosyal bir
aktivite olarak görülmediği müddetçe küfürün ve şiddetin
önüne geçebileceğimizi sanmıyorum. Kadınların ve
çocukların tribünlere gelmesi sorunları belki azaltır ama
asla ortadan kaldırmaz.

Barış Tarık Mutlu
▼Son dönemde kad›nlar› da futbolun içinde
görmeye baﬂlad›k. Sizin futbol merak›n›z
nas›l baﬂlad›?
▲Neslihan Kaya: Aile fertlerinin futbola olan
merak›, sevgisi, arkadaﬂlar›m›n tuttuklar›
tak›mlara karﬂ› besledikleri tutku bana
futbolu sevdirdi. Tuttu¤um tak›m›n maçlar›na
gitmeye baﬂlad›¤›mda futbol art›k benim
hayat›m›n bir parças› olmuﬂtu. Di¤er yandan
mimar aday› olarak mesleki anlamda da
futbol statlar›n›n yap›s›na büyük ilgim var.
Futbol sevgim ve mesleki olarak statlara
duydu¤um ilgi, futbolla ilgilenmemdeki
etmenler.
▲Gülten Özveri: Spora ilgim her dönem
vard›. Robert Koleji’nde okurken profesyonel
anlamda voleybol oynad›m, ard›ndan
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▼Temsilcilik
görevi neler içerir,
1951 Sar›kam›ﬂ do¤umlu.
bilmeyenler için
‹zmir’de yaﬂ›yor. Emekli
biraz anlatabilir
ekonomist. ﬁimdiki ad› Robert
misiniz?
Koleji olan Amerikan K›z Koleji
▲Neslihan Kaya:
ve Bo¤aziçi Üniversitesi Genel
Temsilci,
Yöneticilik Bölümü mezunu.
müsabaka
organizasyonunun
‹ngilizce, Frans›zca ve ‹talyanca
baﬂ›ndaki en yetkili
biliyor. Hollanda ve Kanada’da
kiﬂidir. Görevli
uzun y›llar yöneticilik yapt›.
oldu¤u
2003’te TFF’nin ilk bayan
müsabakada,
temsilcisi oldu.
Futbol Federasyonu
ad›na stat içi-stat d›ﬂ› ve oyun alan›nda
müsabaka öncesi, s›ras› ve sonras›nda
müsabaka organizasyonunu,
talimatlara uygun iﬂleyiﬂi bak›m›ndan
denetleyen ve durumu Federasyona
raporlayan görevlilerdir. Temsilcilerin
haz›rlam›ﬂ olduklar› raporlar, ilgili
müsabaka hakk›nda disiplin
soruﬂturmas›na kaynakl›k ediyor.
▼Ne tür e¤itimler ald›n›z temsilci
olurken?
▲Neslihan Kaya: Futbol
organizasyonunun tümü üzerinden
genel bir e¤itim verildi. Çok önem
verilen e¤itim süreci pratikte de devam
ediyor ve sezon içi, sezon sonu
seminerleriyle sürüyor.
▼Temsilcili¤i seçmek zor olmad› m›
bir bayan olarak?
▲Neslihan Kaya: Hiç zor olaca¤›n›
düﬂünmedim. Bu oyunun organizasyon
aﬂamas›nda yer al›yoruz. Bu da
beraberinde büyük sorumluluk
getiriyor. Ancak biraz özgüven ve
cesaret gerektiren bir durum.
Bu konuda da s›k›nt› yaﬂam›yorum
diye düﬂünüyorum.

Gülten Özveri kimdir?

basketbola baﬂlad›m. 1968-69 sezonunda
deplasmanl› Basketbol Ligi kuruldu. Babam
Darüﬂﬂafaka kökenliydi ve yeni kurulan
tak›ma girmemizi istedi. ‹ki k›z kardeﬂ bu
ligde iki y›l oynad›k. Futbola ilgimse yurtd›ﬂ›
görevlerimde baﬂlad›. Orada futbola verilen
de¤er ve güzel bir oyun olmas› beni etkiledi.
Londra’da mahalle aralar›nda Ali Sami Yen
gibi, ‹nönü gibi statlar var. Herkes futbol
oynuyor ve maçlara gidip izliyordu. Ben de
o dönemlerde sürekli gidiyordum maçlara.
Kendimi o kadar çok kapt›rd›m ki,
1970’lerde goller hangi dakikalarda at›l›yor
diye istatistik tutard›m. Maç› okumak var
ya… “Do¤ru okuyabiliyor muyum? Ben
teknik direktör olsam oyuncuyu zaman›nda
de¤iﬂtirebilir miyim?” diye bakard›m.

Gülten Özveri
Kendimi geliﬂtirmek d›ﬂ›nda bir
amac›m yoktu. Sporu seviyorsan›z
bu kendili¤inden oluyor.
▼‹yi bir izleyici olarak Avrupa ile
Türkiye futbolu aras›nda ne gibi
farklar gördünüz?
▲Gülten Özveri: Türkiye’de
erkekler maça gidip deﬂarj olup
melek gibi geri dönüyorlar ya…
Ben de orada yaﬂad›m bunu.
Gitti¤im zaman kendimi rahat
hissetti¤im bir yer. Her ﬂeyi
görebiliyorsunuz. Son derece canl›
bir organizma futbol. Tabii orada
öyle küfür yok bizdeki gibi. Futbol
sadece bir oyun de¤il. Futbol bir
matematik. Avrupa’da bir
futbolcuya 1000 kere ﬂut at desen,
998 kere ayn› vuruﬂu yapabiliyor.
E¤itim ve disiplinle ilgili. Bizde
oyuncular kaleci dâhil kendini her
pozisyonda göstermek peﬂinde
oluyor. Görevini yapabilen de,
mesela sol aya¤›n› iyi kullanan
virtüöz diye sunuluyor. Hay›r, o
adam›n görevi o. ‹stedi¤iniz kadar
virtüöz olun, bunu e¤itiminizle,
çal›ﬂman›zla yapabiliyorsan›z
vars›n›z. Yoksa Tanr› vergisiyle
olmuyor. Pozitif bir bilim futbol.
▼TFF Temsilcili¤i’ne baﬂlaman›z
nas›l oldu?

Süper Lig maçlar›nda büyük
de¤iﬂiklikler yaﬂand›, güzel ﬂeyler
oldu. ‹lk zamanlar›mda Süper Lig
maçlar›nda jandarma dahi görev
al›yordu. ﬁimdi polis bile bulunmuyor
baz› maçlarda.
▼Farkl› illerde, bölgelerde veya alt
liglerde bu görevi yapmak daha zor
de¤il mi?
▲Neslihan Kaya: Üç senedir klasman
temsilcisi olarak TFF 2. ve 3. Liglerde
görev yap›yorum. Türkiye’nin
herhangi bir yerinde görev
alabiliyoruz. ‹stanbul’a çok uzak illere
gidebiliyoruz ve aç›kças› bir zorluk
yaﬂam›yoruz. Ayda iki veya üç defa
farkl› yerlere gidiyoruz. Elbette alt
liglerde yap›sal bir tak›m eksiklikler
var. Ayr›ca ülkemizde futbol sosyal bir
etkinlik kapsam›na henüz girmiﬂ de¤il.
Taraftar kültürümüzün yetersizli¤ini de
düﬂünecek olursak görevde zorluk
derecesi art›yor. ‹lave olarak kulüp
baz›nda yönetimsel yanl›ﬂlar› da
eklersek bazen yapt›¤›n›z iﬂ hiç kolay
olmuyor.
▼Kulüp yetkililerinin kad›n temsilciye
bak›ﬂ aç›s› nas›l?
▲Neslihan Kaya: Bugüne kadar görev
ald›¤›m karﬂ›laﬂmalarda herhangi bir
s›k›nt› yaﬂamad›m. Aksine yard›mc›
olabilmek için kulüp yetkililerinin
gayretli tutumu mutluluk verici.
▲Gülten Özveri: Görevli oldu¤um bir
maçta çok fazla küfür vard›. Kulüp

Gülten Özveri
Görevli olduğum bir maçta çok fazla küfür vardı. Kulüp
başkanına “Lütfen küfürleri engelleyin” ricasında bulundum.
O da bana “Sizden çok özür dilerim, çok utanıyoruz” dedi.
Ben de “Özür dilemeyin. Ben burada görevli olarak
bulunuyorum. Lütfen küfürleri durdurun” karşılığını verdim.
Alt lig maçlarında insanlar çok normal bir işmiş gibi küfür
ediyor. Zorluk çektiğim tek konu çirkin ve kötü tezahürat.
▲Neslihan Kaya: 3 y›l önce yeni
yap›lanmayla yeni temsilci al›mlar›
oldu. Federasyon sitesindeki
duyurulardan gördüm ve
baﬂvurdum. Çok say›da baﬂvuru
vard› ve Ankara’da girdi¤im üç
aﬂamal› s›nav› baﬂar›yla geçtim.
3 y›ld›r da futbolun içinde temsilci
olarak yer al›yorum.
▲Gülten Özveri: 2003’te Levent
B›çakç› döneminde temsilcili¤in
re-organize olaca¤›, UEFA
kriterlerinin aynen uygulanaca¤›
tart›ﬂ›l›yordu. O dönemde s›nav
yoktu. Referansla baﬂvurdum ve
temsilcili¤e baﬂlad›m. Ben yap›m
gere¤i yeni kurulan, oluﬂturulan her
ﬂeyi çok sevmiﬂimdir. Tereddüt
etmeden girdim. “‹lk ve tek
bayans›n, dikkat et” dediler.
Ama hiç sorun yaﬂamad›m.

▼Daha tecrübeli bir temsilci olarak,
dünden bugüne neler de¤iﬂti yapt›¤›n›z
iﬂte?
▲Gülten Özveri: ‹lk baﬂlad›¤›m y›llara
göre ﬂimdi iﬂler daha kolaylaﬂt›
diyebiliriz. ‹lk zamanlarda raporlar
daha detayl›yd›. Teknoloji bu kadar
ilerlememiﬂti. Raporu yaz›yor, ç›kt› al›p,
faks çekiyorduk. ﬁimdi elektronik
ortamda ulaﬂt›r›lmas› daha kolay.
Ulaﬂ›m aç›s›ndan rahatlad›k,
gidece¤imiz yerlere uçakla gidiyoruz.
Bir de zaman içinde kulüp yöneticileri
ve di¤er ilgililer, temsilcilik
müessesesinin ne oldu¤unu anlad›.
Önceden gözlemcilerle, saha
komiserleri ile kar›ﬂt›r›l›yorduk.
Siz Futbol Federasyonu Baﬂkan›’n›
temsilen maça gidiyorsunuz, size
ö¤retilen bu, ancak karﬂ›laﬂt›¤›n›z tutum
farkl›yd›. Ama ﬂimdi bu sorunlar aﬂ›ld›.

baﬂkan›na ricada bulundum, “Lütfen
küfürleri engelleyin” diye. O da bana
“Sizden çok özür dilerim, çok
utan›yoruz” dedi. Ben de “Benden
özür dilemeyin. Ben burada görevli
olarak bulunuyorum. Lütfen küfürleri
durdurun” karﬂ›l›¤›n› verdim. Alt lig
maçlar›nda insanlar çok normal bir
iﬂmiﬂ gibi küfür ediyor. Zorluk
çekti¤im tek konu çirkin ve kötü
tezahürat.
▼Stadyumlarda edilen bu küfürleri
raporlamak da zor bir ﬂey de¤il mi?
▲Neslihan Kaya: Küfür her yerde var.
Avrupa’n›n en geliﬂmiﬂ ülkesinde de
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var, Türkiye’de de var. Bu bir kültür
sorunu. Avrupal› küfürü, futbol
d›ﬂ›nda bir olay yaﬂarsa kullan›yor.
Yani bir tepki var. Çünkü insanlar
oraya futbol için gelmiﬂ. Bunun
d›ﬂ›nda yaﬂanan bir hadiseye
tahammül edemiyor. Bu yüzden de
tepkisini böyle veriyor. Ama bizde
farkl›. Ülkemizde küfür, alâkas›z
yerde insanlar›n kendilerini deﬂarj
etmek için kulland›¤› bir söylem
haline geliyor. Cinsel açl›k,
ekonomik ve beﬂeri sorunlar›ndan
bu ﬂekilde ar›nd›¤›n›, rahatlad›¤›n›
düﬂünen ciddi bir kesim var.
Düzeltilmesi gereken bu. Yani
futbolun bir deﬂarj sporu olmad›¤›,
statlar›n da bu deﬂarj için inﬂa
edilmiﬂ alanlar olmad›¤› insanlar›n
kafas›na kaz›nmal›. Futbol, hafta
sonlar› insanlar için sosyal bir
aktivite olarak görülmedi¤i
müddetçe küfürün ve ﬂiddetin önüne
geçebilece¤imizi sanm›yorum.
Ancak yap›lacak ciddi çal›ﬂmalarla,
k›sa vadede olmasa dahi orta ve
uzun vadede aﬂ›lacak bir sorun.
Önemli olan, futboldan sorumlu
kurumlar›n, bireylerin bu sorunu
çözmek için gayret göstermesi.
Kad›nlar›n ve çocuklar›n tribünlere
gelmesi sorunlar› belki azalt›r ama
asla ortadan kald›rmaz.
▲Gülten Özveri: Çok hoﬂuma giden
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bir maç vard›r; Tekirovaspor’un bir
maç›. Tekirova bir belde olmas›na
ra¤men seyirciler kad›n. Son derece
naif, futbol bilen kad›n seyirciler var.
Hiç olay ç›km›yor mesela. Küfür
müfür hiç bir ﬂey yok.
▼Bir maçta görevlendirilmenizden
baﬂlayarak neler yapt›¤›n›z› anlat›r
m›s›n›z?
▲Neslihan Kaya: TFF Futbol
Yönetim Sistemi arac›l›¤›yla
bilgilendiriliyoruz. Sistem arac›l›¤›yla
gelen SMS, o hafta görev ald›¤›m›z›
ve gelen mesaj› teyit etmemizi
istiyor. Tamam› teknolojik ortamda
gerçekleﬂen bir dizi iﬂlemden sonra
görev ilan›n› onayl›yor, haz›rl›klara
baﬂl›yoruz.
▼Özel olarak haz›rlan›yor musunuz
maçlar için?
▲Neslihan Kaya: Her maça özel
çal›ﬂma yap›yoruz. Müsabakan›n
oynanaca¤› kentin öznel yap›s›,
stadyumun varsa eksiklikleri, tribün
ve taraftar oluﬂumlar›, tak›mlar›n
kendi aralar›nda daha önce oynad›¤›
müsabakalar›n raporlar›, tak›mlar›n
puan durumu, cezal› veya eksik
oyuncular›n kontrolü ve takibi olmak
üzere baz› ana baﬂl›klar› inceliyor,
notlar al›yorum.
▼Maç günü neler yaﬂ›yorsunuz?
▲Neslihan Kaya: Türkiye’nin
herhangi bir ilinde görev
alabiliyoruz. Ulaﬂ›m ve
konaklama imkânlar›n›
araﬂt›r›yorum. Baz› illerde otel
alternatifleri s›n›rl› olabiliyor
ve buralarda müsabakay›
oynayacak tak›mlar da kamp
yapabiliyor. Tak›mlarla birlikte
kalmamay› tercih ediyoruz.
Ben genelde ö¤retmenevi veya
polisevinde kal›yorum.
Maç sabah›, stadyumda
karﬂ›laﬂman›n 4. hakemi,
organizasyondan sorumlu
Emniyet Amiri, tak›mlar›
temsilen kat›lan kulüp
yöneticileriyle birlikte yap›lan
de¤erlendirme toplant›s›nda
gündem maddelerini inceliyor,
ilgili emniyet tedbirleri,
tak›mlar›n kullanaca¤›
malzemeler ve varsa
eksiklikleri tespit ediyoruz.
Maç esnas›nda ise
müsabakan›n adeta röntgenini
çekiyor, ihlâlleri, yaﬂanan
olaylar› kan›tlar›yla birlikte
rapor haline getiriyor, maç
bitiminde ilgili kurulumuza
ulaﬂt›r›yorum.
▼Maç s›ras›nda nelere dikkat
ediyorsunuz?
▲Gülten Özveri: Görevimizi
yaparken maç› seyrediyor
say›lmam. Hatta golleri
göremiyorum bazen. Seyirciler
aras›nda hareketlenme var m›?
Özel güvenlik yerinde duruyor
mu? Zaman zaman stat d›ﬂ›na
ç›k›yorsun, koridorlarda

bulunuyorsun. Stad›n
boﬂalmas›n› kontrol
ediyorsun. Yani
konsantrasyonumuzu
daha çok organizasyonun
düzenine veriyoruz.
Zaten tarafs›z gözle canl›
organizma olan futbol
maç›n› resmeden kiﬂidir
temsilci.
▼‹yi bir temsilcide ne
gibi özellikler bulunmal›?
▲Gülten Özveri:
Atmosferi tecrübelerinizle
yakalayabilme
yetene¤iniz varsa baﬂar›l›
oluyorsunuz. Örne¤in
stat d›ﬂ›nda bir köﬂede bir
grup konuﬂlanm›ﬂ bir
ﬂeyler konuﬂuyorsa, bunu
hissetmelisiniz.
Güvenli¤e soruyorum,
“Neden bir araya
gelmiﬂler, bilginiz var
m›?” diye. 2003’te alt
liglerde bir maça gittim.
Maçtan önce baﬂlay›p,
90 dakika boyunca maçla
ilgisi olmayan bir kulübe
küfrediliyordu. Bunlar›n nedenini
bilmeniz, rapor etmeniz gerekiyor.
Temsilcilikte hissiniz vard›r.
O hissiniz ve yöneticili¤in verdi¤i
yetilerle ileride olabilecek daha kötü
ﬂeyleri tahmin edebilmeniz ve tedbir
al›nmas›n› sa¤laman›z gerekiyor.
▼Mimar aday› olarak stadyumlar›n
fiziki yap›s› hakk›nda neler
söylersiniz?
▲Neslihan Kaya: Stadyum mimarisi,
futbola olan yak›nl›¤›m nedeniyle
daha çok ilgimi çekiyor. Görev
ald›¤›m›z maçlar›n oynanaca¤›
statlar› daha farkl› bir bak›ﬂ aç›s›yla
irdeliyor, mimari eksiklikleri daha
net görebiliyorum. Maalesef
ülkemizde bu konuda büyük bir
eksiklik var. Stadyumlar›m›z
geliﬂigüzel inﬂa edilmiﬂ. Ulaﬂ›m,
sosyal aktivite ve seyirci
bütünlü¤ünü sa¤layacak hiçbir
özellik yok neredeyse. Avrupa’da
birçok maç izledim. Stadyumlar›n
ulaﬂ›m›ndan konforuna ve çok yönlü
kullan›mlar›na kadar bütün
detaylar›n düﬂünülmüﬂ olmas›
oldukça etkileyici. Mesela birçok
Avrupa kentinde stadyumlar merkez
yerine kentin d›ﬂ›ndaki alanlara inﬂa
edilmiﬂ. Ulaﬂ›m ise metro, otobüs ve
otomobillerle hiç sorun yaﬂanmadan
gerçekleﬂiyor. Hemen hemen her
tribüne ait otoparklar, makine
düzeninde iﬂleyen otobüs ve metro
servisleri oldukça profesyonelce
düﬂünülmüﬂ. Statlar›n etraf›, kontrol
noktalar› ve yerleﬂim düzenleri,
maçlara giriﬂ ve ç›k›ﬂlarda
taraftarlara hiçbir s›k›nt› vermiyor.
Akustik ve sahan›n görünümü stad›n
tümüne eﬂit bir ﬂekilde pay edilmiﬂ.
Bütün bu izlenimlerimi
üniversitedeki hocalar›mla paylaﬂ›p

onlara düﬂüncelerimi anlatt›m.
Büyük eksiklikler oldu¤unu
düﬂündü¤üm bu konuda projeler
çizmeye baﬂlad›m.
▼Sizce stadyumlar›n kalitesi futbol
kalitemizi artt›r›r m›?
▲Neslihan Kaya: Futbolumuzun
kalitesi birçok etkenin ortaya
ç›kard›¤› sonuç. Stadyumlar›m›z da
bu etkenlerden sadece bir tanesi.
Bence önemli etkenlerden birisi.
Fiziksel ﬂartlar›n iyileﬂmesi seyir
keyfini att›raca¤› gibi,
futbolseverlerin maçlara olan ilgi ve
kat›l›m›n› da olumlu yönde
etkileyecektir. Yeni aç›lan Kayseri
Kadir Has, Rize ﬁehir ve 30 bin
kiﬂilik ﬁanl›urfa statlar›, Türk
Telekom Arena gelece¤e umutla
bakmam›z› sa¤l›yor.
▼Futbol dünyas›nda hakem, temsilci
ya da gözlemci olarak daha fazla
kad›n görür müyüz yak›n
zamanlarda?
▲Gülten Özveri: Bu görevi
yaparken, sosyal yaﬂant›n›z,
ald›¤›n›z e¤itim ve kültür çok
önemli. Kendi ayaklar› üzerinde
durabilen, “Bu maç› baﬂar›yla
domine edebilirim” diyen kad›nlar
bu görevi baﬂar›yla yapar.
Türk kad›n› çok ak›ll›. Ama
erkeklerimizin yanl›ﬂ e¤itimi
önlerinde engel. Ailelerimizin,
“Sen erkek evlâts›n, aslans›n,
kaplans›n, a¤lamazs›n” ﬂeklindeki
duygu yüklemesiyle bask›n ﬂekilde
yetiﬂtirilen erkeklerimiz, eﬂitli¤e
inanmad›¤› müddetçe çok ﬂeyin
de¤iﬂece¤ini sanm›yorum. Benim
gibi baz› sivri kad›nlar haricinde
pek ç›kan olmaz. Ama böyle
kad›nlar›m›z›n, ayakta dimdik
durabilen kad›nlar›m›z›n olmas›n›
çok isterim.

Finansal Fair Play

Avrupa’da II. Rönesans
Kazanmak adına bitmek bilmeyen harcamalar, sonu gelmez
transferler, pahalı biletler, kulübede oturan gençler ve borç içinde
yüzen kulüpler… Yakın zamanda özellikle üst düzey liglerin
geçebileceği yol buna çok yakın. Avrupa futbolunun gidişatını
“Kulüp Lisanslama Raporu” ile değerlendiren UEFA, aynı
zamanda Finansal Fair Play ile radikal değişiklikler peşinde.

Mustafa Akkaya
¤›r borç yüküne giren veya
zarar eden kulüpleri görmek
art›k kimseyi ﬂaﬂ›rtmaz hâle
geldi. Endüstriyel futbolun baﬂar›ya
giden yollar›nda risk alman›n
mubah olabilece¤i düﬂüncesi
birço¤una cazip göründü. Ancak
futbol topunun yuvarlak oldu¤u
gerçe¤i ak›llardan uzaklaﬂt›kça
kulüplerin risk iﬂtah› da kabard›.
Bu mant›kla do¤an verimsiz
kaynak kullan›m›, futbol
dünyas›nda boﬂa giden paralar›n
do¤mas›na yol açt›.
UEFA Kulüp Lisanslama
Raporu’nun 2009 y›lsonuna ait
detayl› verilere dayanan çal›ﬂmas›,
malûm çarp›kl›klar› somut bir
ﬂekilde ortaya ç›kar›yor. ‹ncelenen
733 kulübün toplam y›ll›k gelirinin
11.7 milyar euroya ulaﬂ›p tavan
yapmas›, ekonomik krizi
düﬂündü¤ümüzde gayet pembe bir
tablo çizebilir. Zira bu rakam,
Avrupa genelinde enflasyonun
yüzde 0.3 oldu¤u bir ortamda
yüzde 4.8’lik bir büyümeye
tekabül ediyor. Ne var ki, 12.9
milyar euroluk gider aya¤›na
bak›nca iyimser olmak için
sebeplerimiz azalmaya baﬂl›yor.
Kulüplerin cebinden ç›kan bu
kadar para, a¤›rl›kl› olarak futbolcu
maaﬂlar›na ve transfer ücretlerine
gidiyor. Nitekim 2009 y›l›nda
ödenen toplam futbolcu maaﬂ›
7.4 milyar euroyu buldu. Kulüpleri
bu harcamalara iten baﬂl›ca sebep
ise k›sa zamanda önemli baﬂar›lar
peﬂinde koﬂma hevesi. Bu durum
haliyle genç futbolcular›n önünü
kesiyor. Yine 2009 y›l›nda 22 yaﬂ
alt› oyuncular›n sahada yer ald›¤›
dakikalar, toplamda sadece yüzde
12’lik bir yer tuttu. Oynad›¤›
kulübün altyap›s›ndan yetiﬂen
futbolcular için ise bu rakam
yüzde 15’te kald›.
Artan maliyetler zamanla tribünleri
de vurdu. Sayesinde gayet yüksek
gelir elde edilebilecek stadyumlar
verimli kullan›lamay›nca çare bilet
fiyatlar›n› artt›rmakta bulundu.
Bu da azalan rekabetle birleﬂince
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taraftar tribünden nispeten
uzaklaﬂt›. Özetle tam bir ç›kmaza
giren kulüp yönetim sistemi,
UEFA’y› malûm rapor sonucunda
Finansal Fair Play’i uygulamaya
yöneltti.

Kulüplerin gelir yap›s›
Transfer gelirlerinin dâhil olmad›¤›
11.7 milyar euro de¤erinde kazanç
elde eden 53 üye federasyon,
UEFA taraf›ndan kategorilere
ayr›lm›ﬂ durumda. Buna göre
“Elit Grup” içinde yer alan
‹ngiltere, ‹spanya, ‹talya, Almanya
ve Fransa’da ortalama bir kulübün
y›ll›k geliri 50 milyon euronun
üzerinde. Türkiye’nin de
bulundu¤u “Büyük Grup”taki
kulüpler ise 5 ila 50 milyon euro
aras›nda de¤iﬂen gelirlere sahip.
Peki, bu çeﬂmenin suyu nereden
geliyor? Toplu anlaﬂmalar sonucu
büyüyen yay›n gelirleri, ortalama
yüzde 36’l›k pay› ile kulüplerin
baﬂl›ca para kayna¤›. Onu yüzde
25 ile reklam ve sponsorluk
gelirleri izlerken, genelde maç
günleri haricinde verimsiz
kullan›lan stadyumlar›n giﬂe
gelirleri yüzde 22’lik bir dilime
sahip. Geri kalan yüzde 17 ise
küçük ticari anlaﬂmalara, di¤er
gelirlere ve ba¤›ﬂlara ait. ‹ngiliz,
‹talyan ve Frans›z kulüpleri TV
yay›n gelirlerine herkesten daha
çok ba¤l›yken, ‹spanya ve
Almanya daha çok sponsorluk ve
giﬂe gelirlerinden pay al›yor.
Nispeten küçük ülkelerin kaderi ise
ticari anlaﬂmalara ve kulübe
yap›lan ba¤›ﬂlara ba¤l›.
Gelirlere ülke baz›nda bakacak
olursak büyük bir uçurum
karﬂ›m›za ç›k›yor. Say› olarak
733 kulübün yüzde 13’ünü
oluﬂturan “Elit Grup” kulüpleri,
kazanç aç›s›ndan toplamda tam
yüzde 69’luk dev bir paya sahip.
Öyle ki, ilk s›radaki ‹ngiltere’nin
122 milyon euroluk toplam geliri,
“Büyük Grup”un lideri olan
6. s›radaki Hollanda’n›n tam 5 kat›.

‹ﬂte bu durum yüksek gelirli ligleri
pahal› transfer yapmaya iterken,
ekonomik büyüme hedefleyen
alt grup ülkelerini de futbolcu
yetiﬂtirip satmaya zorluyor.

Baﬂ belas›: Giderler
Kulüplerin gelir aya¤›, daha verimli
kullan›labilecek kalemlerin de
oldu¤unu eklemek ﬂart›yla hiç fena
görünmüyor. Ancak UEFA’y›
önlem almaya iten as›l sebep,
kartopu misali h›zland›kça
büyüyen, büyüdükçe de h›zlanan
masraflar›n oluﬂmas›. 2009’da
yüzde 4.8’lik art›ﬂla toplam
11.7 milyar euroyu bulan kulüp
gelirlerine karﬂ›n, yüzde 9.3
büyüyen ve 12.9 milyara ulaﬂan
gider aya¤› baﬂl› baﬂ›na bir sorun.
Zira kasas›n›n toz tutmas›n›
engellemek isteyen birçok kulüp,
bu sebep yüzünden uzun vadeli
borçlanmalara gitti. ‹ﬂte Avrupa
kulüplerinin toplamda 5.6 milyar
euroya ulaﬂan banka borçlar›
kabaca bu ﬂekilde do¤du.
Peki, kulüpler nas›l oldu da
kazand›klar›n›n yüzde 110’luk
k›sm›n› harcamay› baﬂard›?

Yaklaﬂ›k yüzde 84’ünü futbolcu
maaﬂlar›n›n oluﬂturdu¤u personel
ücretleri, ﬂaﬂ›rt›c› olmayan bir
biçimde en büyük gider kalemi
konumunda. 2009’da ortalama bir
kulübün cebinden bu sebeple
ç›kan para, gelirinin tam yüzde
64’üne denk geliyor. ‹kinci büyük
gider aya¤› ise kazanc›n yüzde
38’ini oluﬂturan faaliyet masraflar›.
Maç günü harcamalar›, tesis
giderleri ve malzeme
maliyetlerinin yan› s›ra altyap›
yat›r›mlar› da bu kalemin içinde
yer al›yor. Geri kalan yüzde 8’lik
dilim ise net transfer zarar›na ve
di¤er finansal masraflara gidiyor.
Özetle net biçimde görüldü¤ü
üzere genç oyunculara ayr›lan
bütçe, ana kadrodaki futbolcu
ücretlerinin yan›nda devede kulak
kal›yor.
Kulüp gelirine oranla tam bir
finansal girdaba dönüﬂmüﬂ olan
maaﬂlar konusunda UEFA’n›n
tavsiyesi, bu kalemin yüzde 70’i
geçmemesi ﬂeklinde. Ancak
hâlihaz›rda incelenen 664 kulüp
içinde 249’unun futbolcu maaﬂlar›,
gelirine göre bu oran›n üzerinde.
Hatta 73 kulüp, toplam kazanc›n›n

eksiklik yaratm›ﬂ oldu.
stadyum sahibinin onay› olmadan
kolay kolay alam›yorlar.
Ekonomik krizin de etkisiyle
Ayr›ca giﬂe gelirinin bir k›sm›n›
2009 y›l›nda Avrupa’da tribüne
da ço¤u zaman pay olarak bu
giden kiﬂi say›s› 3 milyon azald›.
otoriteye vermek durumunda
Stat doluluk oranlar›nda ‹ngiltere
kal›yorlar. Nitekim Avrupa’da en
yüzde 92 ile baﬂ› çekerken,
çok maç günü gelirine sahip olan
yüzde 87’nin üzerine ç›kan
12 kulübün tamam›n›n stad›
Almanya ve Hollanda onun
kendine ait.
arkas›ndan geliyor. Di¤er “Elit
Grup” ülkelerinin doluluk oran›
da yüzde 61-73 aras›nda
Sonuç: Finansal Fair Play
de¤iﬂiyor. Bir maç› yerinde
izlemeye giden ortalama taraftar
2013-14 sezonundan itibaren
say›s›nda ise Almanya 42 bin 500 geçmiﬂ y›llara yönelik
kiﬂiyle baﬂ› çekiyor. ‹kinci
uygulanmaya baﬂlayacak olan
‹ngiltere 34 bin 150’de kal›rken,
Finansal Fair Play’e göre, ilk
12. s›radaki Türkiye’de tribünleri
aﬂamada kulüplerin 45 milyon
her maç ortalama 10 bin taraftar
euroya kadar zarar etmesine izin
dolduruyor.
verilecek. Bu limit zaman geçtikçe
Tribündeki taraftar say›s›n›n
azalarak uzun vadede s›f›ra
azalmas›ndaki tek etken pahal›
düﬂecek. ‹çinde bulundu¤umuz
bilet fiyatlar› de¤il. K›ta genelinde sezon Avrupa kupalar›na kat›lan
incelenen 447 stadyumun
231 kulüpten 107 tanesi, 2008 ve
ortalama yaﬂ› 47 y›l ve bunlar›n
2009’daki toplam ilgili gelirleri
yüzde 48’i 50 y›ldan daha eski.
5 milyon euronun alt›nda oldu¤u
Üstelik genel olarak stadyumlara
için bu kriterlere uymak
durumunda de¤il. Finansal Fair
en son tadilat yap›lmas›n›n
Play’in süzgecinden geçecek olan
üzerinden 7 y›l geçmiﬂ.
di¤er 124 kulübün ise 71 tanesi bu
Özetlemek gerekirse, ekonomik
süreçte kâr edebilmiﬂ. 24 kulübün
kriz ortam›nda harcamalar›na bir
zarar› nispeten güvenli biçimde
kat daha dikkat eden taraftar,
5 milyon euronun alt›ndayken,
maç biletine verece¤i paran›n
22 kulübünki de 5 ila 45 milyon
karﬂ›l›¤›n› almak istiyor.
euro aras›nda de¤iﬂiyor. 45 milyon
Dolay›s›yla genellikle eskimiﬂ ve
eurodan da fazla zarar eden 7
imkânlar› yetersiz olan tribünler
kulüp mevcut. Dolay›s›yla Finansal
eskisi kadar dolmuyor.
Fair Play bu sezon yürürlükte
Peki,
kulüpler
stadyumlar›
neden
K›ta genelinde incelenen 447 stadyumun ortalama yaﬂ› 47 y›l ve
olsayd›, Avrupa kupalar›na kat›lma
daha
ilgi
çekici
hâle
getiremiyor?
bunlar›n yüzde 48’i 50 y›ldan daha eski.
hakk› bulunan ve kriterlere tâbi
Bu sorunun cevab›n›, statlar›
tutulan kulüplerin sadece yüzde
kimlerin sahiplendi¤iyle
41’i geçerli lisans alabilecekti.
“Elit Grup” ülkelerinden en yüksek durumda birçok ülke için iﬂler
iliﬂkilendirebiliriz. UEFA’n›n
Sonuç olarak futbolda ekonomik
raporundaki 625 kulübün sadece
paya sahip olan ‹talya yüzde 70’le tersine dönüyor. Örne¤in
anlamda bir temizlik gereksinimi
yüzde 19’unun stad› kendine ait.
tam s›n›rda yer al›rken, Türkiye
yurtd›ﬂ›ndan her sezon birçok
oldu¤u art›k bir gerçek. Kulüplerin
Bu statlar›n yüzde 17’si çeﬂitli
yüzde 60’l›k bir oranla güvenli
oyuncu ithal eden ‹ngiltere,
ticari kuruluﬂlar gibi üçüncü
özellikle futbolcu ücretleri ve
bölgede duruyor.
faaliyet kâr› elde eden bir lig
kiﬂilere
konumundan yüzde 15 net zarar
transfer
aitken, kalan
yazan bir ülkeye dönüﬂüveriyor.
Faaliyet Kâr›/Zarar›
harcamalar›n›n
Ülkelere göre
yüzde
Almanya halen pozitif
baﬂ› çekti¤i
stadyumlar›n
yaﬂlar›
64’ünün
Avrupa kulüplerinin kazançlar›n› rakamlardayken, ‹talya’n›n zarar›
masraflara
yüzde 10’lara ulaﬂ›yor. Net geliri
sahibi
ve harcamalar›n› inceledikten
daha fazla
ve gideri denk olan Türkiye’nin
belediyeler
sonra faaliyet kâr›na/zarar›na da
dikkat edip
veya devlet
göz atmakta fayda var. Yaln›z bu durumu ise belki de en çarp›c›
buna uygun
olan›. Bu nötr tablo, özellikle
kurumlar›.
kalemi mant›kl› biçimde bulmak
gelir
transferlerin etkisiyle yüzde 25’lik Hâl böyle
için transfer harcamalar›n› ve
kaynaklar›
net zarara evrimleﬂerek kara bir
gelirlerini hariç tutup, basit bir
olunca birçok
yaratmas›
tablo çiziyor.
mant›kla gelirlerden giderleri
Avrupa
gerekiyor.
ç›karmak yeterli. Buna göre elit
kulübü
Dolay›s›yla
Eskiyen mabetler
ligler aras›nda faaliyet kâr›
statlarda
yak›n
yapmay› baﬂaranlar ‹ngiltere,
istedi¤i
gelecekte
‹spanya ve Almanya. Hatta
Avrupa kulüplerinin ›srarla zarar
aktiviteleri
herkesin
Almanya’n›n kâr›, gelirinin yüzde etme durumu ve stadyum gelirleri rahatça
aya¤›n›
10’una ulaﬂarak finansal aç›dan
aras›nda tam bir yumurta-tavuk
yapam›yor.
yorgan›na göre
ne derece sa¤lam oldu¤unu
iliﬂkisi mevcut. Sürekli artan
Çünkü
uzatt›¤›,
kan›tlad›. ‹talya ve Fransa’n›n
harcamalar› karﬂ›laman›n en kolay reklam ve
transfer
zarar› yüzde 5 civar›nda olurken, yollar›ndan biri bilet fiyatlar›n›
sponsorluk
balonlar›n›n
Türkiye’nin gelirleri ve giderleri
yükseltmek. Hâl böyle olunca
anlaﬂmalar›,
küçüldü¤ü bir
neredeyse eﬂit durumda. Verileri
birçok ülkede tribünlerdeki boﬂ
isim hakk›
Avrupa
incelenen kulüplerin yüzde 61’i
koltuk say›s› artmaya baﬂlad›. Maç sat›ﬂ›, bak›m
futbolunun
kâr edemezken, zarar› yüzde
günleri haricinde stadyumlar›n›
çal›ﬂmalar›
20’nin üzerinde olanlar›n oran›
de¤erlendiremeyen birçok kulüp
içinde
gibi önemli
%33’ü buldu.
için bu durum, gelir kaleminde
olaca¤›z.
kararlar›
tamam›ndan fazlas›n› bu kaleme
yat›rmay› tercih etmiﬂ. Ligler
baz›nda inceledi¤imizde S›rbistan,
yüzde 120’lik personel ücreti
oran›yla rekoru elinde tutuyor.

Faaliyet kâr›ndan (zarar›ndan)
sonra net transfer geliri (gideri),
faiz harcamalar› ve vergileri
düﬂünce en son rakam olan net
kâra (zarara) ulaﬂabiliriz. ‹ﬂte bu

TamSaha 53

Türk futbolu dünyada sayg› görüyor
‹ngiltere’nin ve ülkesi Slovakya’n›n
yan›nda Portekiz, ‹skoçya,
Avustralya’da teknik direktörlük
yapt›. 1991-92 sezonunda
Fenerbahçe’nin teknik
direktörlü¤ünü üstlenen usta hoca,
bugün Avrupa Antrenörler Derne¤i
Baﬂkan›. ‹ngiltere Premier Lig’de
görev yapan ilk yabanc› teknik
direktör ve Slovakya Millî
Tak›m›’n›n ilk direktörü gibi çarp›c›
unvanlar›n sahibi. Duayen teknik
direktörle Türkiye’deki günlerini,
Türk ve dünya futbolundaki
geliﬂmeleri konuﬂtuk.

iyi olaca¤›na inan›yorum.
Kulüpler ve Millî Tak›m
düzeyindeki baﬂar›lar›n›z›n
yan›nda özellikle bu sene gençler
düzeyinde de ilerleme görülüyor.
Liginiz geliﬂiyor. ‹ki kutuplu de¤il,
5 büyük tak›m›n oldu¤u,
rekabetin yo¤un ve daha âdil
yaﬂand›¤› bir liginiz var. Sizi
d›ﬂar›dan izleyen biri olarak
futbolunuzun geliﬂti¤ini
söyleyebilirim. Türk futbolu
dünyan›n her yerinde sayg›
görüyor. Kalitenizi
geliﬂtiriyorsunuz ve en önemlisi
taraftarlar›n›z›n coﬂkusu, heyecan›

performans aç›s›ndan hem de
teknik kalite aç›s›ndan üst
düzeyde. Onlar da yeteneklerini
gösterme f›rsat› bulabiliyor. Stoch,
Holosko, Vittek, Sapara, Sestak
hepsi iyi oyuncular. Slovak
futbolunu iyi temsil ettikleri için
onlar› tebrik ediyorum.
▼Son Dünya Kupas›’nda Slovakya
iyi bir performans sergiledi.
Çekoslovakya da¤›ld›ktan sonra
Slovak futbolu nas›l bir geliﬂim
gösterdi?
▲Çekoslovakya’n›n da¤›lmas›
Yugoslavya gibi savaﬂla olmad›.
‹ki ülke anlaﬂma yoluyla ayr›ld›.

Kupas›, Avrupa
ﬁampiyonas› ve
ﬁampiyonlar Ligi gibi
büyük
organizasyonlar bir
tak›m›n futbolunu
geliﬂtirmesini sa¤lar
ve dinamizm getirir.
Slovak tak›mlar›
büyük ﬂampiyonalara
kat›ld›kça deneyim
kazanacak ve
geliﬂecek. Bu
tecrübelerin,
geçmiﬂte yap›lan
çal›ﬂmalar›n

Futbol artık sosyolojik,
ekonomik, psikolojik ve sportif
açılardan büyük bir fenomen.
Üst düzey teknik adamlar tüm
bu faktörleri düşünmek
zorunda. Tüm teknik
direktörler birlikte hareket
edip yeni yetenekleri ortaya
çıkarmak için çalışmalı.

Jozef Venglos
Ceyla Kütükoğlu / Selim Şakarcan

Çok yetenekli oyuncularınız var. Bireysel yeteneklere gücün
katılmasıyla futbolunuzun daha iyi olacağına inanıyorum.
Liginiz gelişiyor. 5 büyük takımın olduğu, rekabetin yoğun ve
daha âdil yaşandığı bir liginiz var.
Türk futbolu dünyanın her yerinde saygı görüyor. Kalitenizi
geliştiriyorsunuz ve en önemlisi taraftarlarınızın coşkusu,
heyecanı hiç bitmiyor. Oyuncu yetiştiriyorsunuz ve
yurtdışından kaliteli yabancılar getiriyorsunuz. Kaliteli
yabancılar gençleriniz için çok önemli.
İngiltere benim için bambaşka bir dünya oldu. İngiltere’ye
gittiğimde Çekoslovakya sosyalist bir ülkeydi.
İmkânlarımız kısıtlıydı. Aston Villa’daki özgürlük beni çok
etkiledi. Bambaşka bir dünyaya gelmiştim sanki.
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▼Türkiye’de Fenerbahçe ile iki
sezon çal›ﬂt›n›z. Türkiye’deki
günlerinizden bahseder misiniz?
▲Öncelikle sizinle röportaj
yapt›¤›m için çok mutluyum
çünkü Türkiye Futbol
Federasyonu’nda tan›d›¤›m,
büyük sayg› ve sevgi duydu¤um
birçok kiﬂi var. Benim için en
önemlisi de her zaman
hat›rlad›¤›m, güzel ülkenizde
Fenerbahçe’de çal›ﬂt›¤›m
dönemler. O günlerde
oyuncularla, taraftarlarla çok iyi
zaman geçirmiﬂtik. Medya ile
zor da olsa iyi bir iﬂbirli¤imiz
olmuﬂtu. Her ülkede medya ile
iliﬂkiler zordur, Türkiye’de de
oldukça zordu. Ama Türkiye ile
ilgili güzel an›lar›m var.
Fenerbahçe’de taraftarlar›n ilgisi
muhteﬂemdi. Antrenmanlarda
bile gelir, bizi desteklerlerdi.
O zamanki futbol ﬂube
sorumlusu, ﬂimdiki Baﬂkan Aziz
Y›ld›r›m, bütün teknik kadro,
ekip ve oyuncularla çal›ﬂt›¤›m
için çok mutluyum. Tak›m›mdaki
oyuncular Aykut, O¤uz ﬂu anda
teknik direktörlük yap›yorlar ve
onlara baﬂar›lar diliyorum.
▼Fenerbahçe’den neden
ayr›lm›ﬂt›n›z?

▲Asl›nda her ﬂey yolundayd› ve
ben de kalmak istiyordum,
yöneticilerin de iste¤i bu
yöndeydi. Ama
reddedemeyece¤im bir teklif
geldi. Çekoslovakya’n›n
bölündü¤ü dönemlerdi ve bana
Slovakya Millî Tak›m› Teknik
Direktörlü¤ü teklifi yap›ld›.
Bu benim için büyük bir onurdu.
Böylece Slovakya Millî
Tak›m›’n›n ilk teknik direktörü
oldum. Böyle bir durumda
ülkemden gelen bu teklifi
reddedemezdim. Türkiye’ye
sevgi ve sayg›m her zaman
devam etti. Zaten s›k s›k
geliyorum. Geçen yaz tatilimi de
Antalya’da geçirdim.
▼Türk futbolunu hâlâ takip
ediyor musunuz?
Düﬂünceleriniz neler?
▲Futbolunuzu genel olarak
be¤eniyorum. Üst düzey
oyuncular›n›za, gençler
düzeyindeki geliﬂiminize ve
tekni¤inize çok sayg›
duyuyorum. O günlerden
bugüne Türkiye kulüpler ve Millî
Tak›mlar düzeyinde çok geliﬂti.
Çok yetenekli oyuncular›n›z var.
Bireysel yeteneklere gücün
kat›lmas›yla futbolunuzun daha

Uluslararas› Antrenör Semineri için Antalya’ya gelen Jozef Venglos, bir dönem menajerli¤ini yapt›¤› Celtic’in
genç tak›m›yla karﬂ›laﬂt›. Venglos, ‹skoç gençlerle bir araya gelerek foto¤raf çektirdi.
hiç bitmiyor. Her zaman, iyi
günde de kötü günde de
tak›mlar›n› destekliyorlar.
Fenerbahçe, Beﬂiktaﬂ ve
Galatasaray gibi kulüpleriniz
sadece Avrupa’da de¤il dünyada
da çok iyi tan›n›yor. Oyuncu
yetiﬂtiriyorsunuz ve yurtd›ﬂ›ndan
kaliteli yabanc›lar getiriyorsunuz.
Kaliteli yabanc›lar gençleriniz için
çok önemli. Avrupa’da üst düzey
rekabete girmek, baﬂar›l› olmak
istiyorsan›z kaliteli yabanc›lar
getirmeniz gerekir.
▼Türkiye’de birçok tak›mda
Slovak oyuncular var. Onlar
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
▲Ülkenizde oynanan Slovak
oyuncular› takip ediyorum ve
burada baﬂar›yla oynad›klar›n›
görüyorum. Bu da bana gurur
veriyor. Türkiye’ye iyi uyum
sa¤lad›klar›n› düﬂünüyorum.
Burada oynanan futbol hem

Bu yüzden ayr›ld›ktan sonra da
iliﬂkilerimiz iyi devam etti.
Karﬂ›l›kl› oynad›¤›m›z maçlar
problemsiz geçiyor. Bazen onlar,
bazen biz kazan›yoruz. Hatta
onlar› yenip Dünya Kupas›’na
kat›ld›k. Eski tak›m›mdan pek çok
oyuncu ayr›l›k sonras› Çek
Cumhuriyeti tak›m›na geçti.
Bugünkü Çek Cumhuriyeti
Federasyon Baﬂkan› eski
oyuncum. Onlarla olan iliﬂkim
hâlâ devam ediyor. Slovakya spor
alan›nda güçlü bir ülke. Pek çok
sporda baﬂar›l›y›z. Futbolda da
Slovakya olarak Dünya
Kupas›’nda iyi bir performans
gösterdik. Yurtd›ﬂ›nda oynayan
kaliteli, genç oyuncular›m›z var.
Kalitenizi gösterebilmeniz için üst
düzey bir teknik direktörünüz
olmal›. Slovakya Millî Tak›m›’n›n
baﬂ›nda da kalitesi ve vizyonuyla
Vladimir Weiss var. Dünya

meyvelerini büyük turnuvalarda
görmeye baﬂlad›k.
▼Farkl› birçok ülkede tak›m
çal›ﬂt›rd›n›z. Neler yaﬂad›n›z,
hangi ülkede çal›ﬂmak daha
zordu?
▲Birçok ülkede çal›ﬂt›m. Tüm
çal›ﬂt›¤›m ülkeler benim için farkl›
bir tecrübe oldu. Harika
insanlarla tan›ﬂt›m, dostluklar
kurdum. Her yerde, her ﬂarta
adapte olmak zorunday›z. Baﬂar›
için sabra ihtiyaç var, biz ne
kadar sab›rl› olsak da yöneticiler
ve medya pek sab›rl› olam›yor.
Öyle durumlarda pek
gülemiyorsunuz, o ﬂartlara
ra¤men iﬂinizi yapmak ve baﬂar›l›
olmak zorundas›n›z. Ancak bazen
istemedi¤iniz sonuçlar oluyor.
Bazen bir gol bile kariyerinizi çok
etkiliyor. Bu tabii ki oyunun bir
parças›. Zorluk aç›s›ndan de¤il
ama farkl›l›k aç›s›ndan ‹ngiltere

İngiltere’nin en önemli özelliği
teknik direktörlere duyulan
saygı. Teknik direktöre
sahadaki futbolun tek
sorumlusu olarak bakılıyor ve
buna saygı duyuluyor. Para
ve kazanmak da önemli ama
seyircinin görmek istediği iyi
futbol.
İyi bir teknik direktör bence
yetenekleri bulup onları
takıma adapte edebilmeli.
Sir Alex Ferguson en iyi
teknik adamların başında
gelir. Çok etkileyici bir kişiliğe
sahip. Rekabetten korkmuyor,
bunca yıldır başarıyla
takımını yönetiyor.
Barcelona’nın başarısının
arkasında İspanya’nın
oluşturmayı başardığı sistem
yatıyor; genç takımlar
seviyesindeki başarılar.
Barcelona’da yıldızlar takım
için, takım da yıldızlar için
çalışıyor. Yaptıkları şeyi
anlatmak, konuşmak kolay
ama uygulamak çok zor.
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benim için bambaﬂka bir dünya
oldu. ‹ngiltere’ye gitti¤imde
Çekoslovakya sosyalist bir ülkeydi.
‹mkânlar›m›z k›s›tl›yd›. Ve iki
ülkenin kulüplerinin
organizasyonlar› birbirinden çok
farkl›yd›. Aston Villa’daki özgürlük
beni çok etkiledi. Bambaﬂka bir
dünyaya gelmiﬂtim sanki.

Taraftar iyi futbol istiyor
▼Premier Lig’de görev yapan ilk
yabanc› teknik direktörsünüz.
Yabanc› teknik direktörlerin ‹ngiliz
futboluna katk› ve etkileri ne?
▲O günlerde ülkemle millî tak›m
seviyesinde çok baﬂar›l›yd›k.
Avrupa ﬁampiyonas›’nda ve Dünya
Kupas›’nda baﬂar›l› sonuçlar
al›yorduk. Baﬂka ülkelerde de
çal›ﬂm›ﬂt›m. Aston Villa’n›n baﬂ›na
geçmek benim için ilginç bir
deneyimdi. Onur duydum ama
büyük bir sorumluluk alm›ﬂt›m.
En iyi futbol ülkesine gelen ilk
yabanc› teknik direktördüm.
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Elimden geleni yapt›m. Ben ve
benden sonra gelenler yabanc›
teknik direktörler için yeni bir talep
oluﬂturduk. Yeni bir rekabet
baﬂlad›. Özellikle benden sonraki
dönemlerde bu rekabet çok artt›.
Futbol art›k sosyolojik, ekonomik,
psikolojik ve sportif aç›lardan
büyük bir fenomen. Üst düzey
teknik adamlar tüm bu faktörleri
düﬂünmek zorunda. Baﬂka bir
ülkeden baﬂka bir teknik direktör
gelip yerlerini alabilir. Geniﬂ bir
teknik direktör camias› var.
Tüm bu teknik direktörler asl›nda
birlikte hareket edip yeni
yetenekleri ortaya ç›karmak için
çal›ﬂmal›. Avrupa’daki rekabet çok
büyüdü. Sadece Avrupal›
oyuncular de¤il, Güney Amerika,
Asya, Avustralya, Afrika’dan birçok
oyuncu hatta teknik direktör
Avrupa’daki bu büyük rekabetin
içinde. Yabanc› teknik adamlar
‹ngiliz futboluna çeﬂitlilik
kazand›r›yor. ‹ngiltere’nin en
önemli özelli¤i teknik direktörlere

duyulan sayg›.
Teknik direktöre
sahadaki futbolun
tek sorumlusu
olarak bak›l›yor
ve buna sayg›
duyuluyor. Para
ve kazanmak da
önemli ama
seyircinin görmek
istedi¤i iyi futbol.
Bunu da sa¤lamak
için üst düzey bir
teknik
direktörünüz
olmal› ve ona
güvenmelisiniz.
▼Be¤endi¤iniz
teknik adamlar
kimler?
▲‹spanya’daki
teknik
direktörlerin daha
çok ad› geçiyor
ama birçok
ülkede çok iyi
koçlar var. ‹yi bir
teknik direktör
bence yetenekleri
bulup onlar›
tak›ma adapte
edebilmeli.
Sir Alex Ferguson
en iyi teknik
adamlar›n baﬂ›nda
gelir. Ben Aston
Villa’dayken
Manchester
United’›n
baﬂ›ndayd›, hâlâ
da orada. Çok
etkileyici bir
kiﬂili¤e sahip.
Tüm teknik
direktörler,
özellikle genç
teknik direktörler için önemli bir
örnek. Rekabetten korkmuyor,
bunca y›ld›r baﬂar›yla tak›m›n›
yönetiyor. ‹yi bir teknik direktör
için mükemmel bir örnek.
▼Eski bir millî tak›m teknik
direktörü olarak, ülke liglerinde
artan yabanc› oyuncu say›s›
hakk›nda ne düﬂünüyorsunuz?
Yabanc› oyuncular millî tak›mlar›
nas›l etkiliyor?
▲Yabanc› oyuncu say›s› ile ilgili
kurallarla ilgili bir yorumum yok.
Sonuçta kural kurald›r. Bir tak›mda
fazla yabanc› oyuncu olmas›
seyirci ve rekabet aç›s›ndan iyi
olabilir. Tüm oyuncular o ülkenin
kurallar› neyse ona adapte olmal›.
Yabanc› oyuncular, yerli
oyuncular›n kendilerini
geliﬂtirmeleri için bir f›rsat olabilir.
E¤er genç bir oyuncu iyiyse,
kendini geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yorsa
bu rekabetten baﬂar›l› ç›kabilir.
Genellikle e¤er bir futbolcu üst
düzeyse ne olursa olsun kendisini
gösterir. Taraftarlar›n iyi olan genç

oyuncular› da en az y›ld›zlar kadar
destekledi¤ini düﬂünüyorum. Hatta
baz› ülkelerde genç tak›mdan
yetiﬂen yerli oyunculara ilgi daha
fazla bile olabiliyor.

Derbiler ligin tümünden
önemli olabiliyor
▼Hem Celtic-Rangers hem de
Fenerbahçe-Galatasaray
derbilerini gördünüz? Hangisi
daha zordu sizin için?
▲‹ki derbi de birbirine çok
benziyor. ‹kisi de eﬂit zorluktayd›
benim için. Bu maçlarda
taraftarlar›n ve kulüplerin
beklentisi çok fazla oluyor. Bask›
çok daha yüksek dozda yaﬂan›yor.
Ama derbiler oyuna ayr› bir tat
kat›yor. Derbiler ligde oynanan bir
maç olmas›na ra¤men ligin geri
kalan›ndan bambaﬂka bir havada
oynan›yor. Bu maçlar ligden çok
daha farkl›. Bazen garip bir ﬂekilde
sadece derbiyi kazanman›z bile
yeterli olabiliyor. Kazan›lan
derbiler en güzelidir tabii. Çünkü
derbi kaybetti¤inizde sadece bir
maçtan çok daha fazla ﬂey
kaybetmiﬂsiniz gibi oluyor. Ama
derbiler oyun, oyuncular, medya
ve taraftarlar için çok güzel.
Fenerbahçe’deyken bir Avrupa
maç›n› kaybetti¤imizde
taraftarlar›n büyük tepkisiyle
karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Havaalan›nda bizi
bekleyip, ›sl›klay›p ba¤›rm›ﬂlard›.
O gece kar›ma telefon edip,
“San›r›m eﬂyalar›m› toplamam
lâz›m, çünkü bu maç›
kaybetti¤imiz için herkes çok
k›zg›n” dedim. Sonraki maç ise
Galatasaray derbisiydi ve biz
kazand›k. Bir kaç gün önce bizi
›sl›klayan taraftarlar bir anda
omuzlarda taﬂ›maya baﬂlad›.
Fenerbahçe taraftar› muhteﬂemdi.
Tak›mlar›na öyle tutkuyla ba¤l›lar
ki, o heyecan sizi de etkiliyor.
▼Herkes Barcelona’n›n bambaﬂka
bir seviyede oldu¤unu düﬂünüyor.
Siz Barcelona futbolu hakk›nda ne
düﬂünüyorsunuz?
▲Barcelona büyük bir ekol. Müthiﬂ
bir tarihi geçmiﬂi var ama gelece¤i
çok daha muhteﬂem görünüyor.
Barcelona’n›n baﬂar›s›n›n
arkas›nda ‹spanya’n›n oluﬂturmay›
baﬂard›¤› sistem yat›yor; genç
tak›mlar seviyesindeki baﬂar›lar.
Alttan baﬂlayarak piramidin bütün
seviyelerinde baﬂar›lar
kazan›yorlar. Oyuncular›n bireysel
yeteneklerini ortaya ç›karacak bir
yap› söz konusu. Barcelona’da
tak›m›n yap›s› çok iyi. Y›ld›zlar
tak›m için, tak›m da y›ld›zlar için
çal›ﬂ›yor. Tak›m›n baﬂar›s› için
birleﬂmiﬂler. Yapt›klar› ﬂeyi
anlatmak, konuﬂmak kolay ama
uygulamak çok zor.

Bank Asya 1. Lig

Memleket derbileri
Mart ve Nisan ayları Süper Lig için derbi zamanıdır. Ligin düğümünü çözen derbiler bu aylarda oynanır. Derbiler lige renk
katar, heyecanı yüksek tutar. Bank Asya 1. Lig’de de bu derbilere rastlamak mümkün. Aynı şehirden takımların sayısı fazla
olmasa da bazı şehirlerin arasında yıllardır süren rekabetleri ligin önemli derbileri olarak adlandırmak mümkün.
Bu noktada Bank Asya 1. Lig’de üç önemli derbiden bahsedebiliriz. Bu üç derbi de Süper Lig’in aksine Şubat ayı içinde
oynandı. Bu derbilerden çıkan sonuçları ve derbilerin geçmişini irdelemek ise Mart sayısına kaldı.
Remzi Kılıç / Kutay Ersöz

‹zmir derbisi
Karﬂ›yaka - Altay
Ayn› ﬂehrin iki tak›m›. Türkiye’de
futbol oynayan ilk ﬂehrin en eski iki
Türk tak›m›. 1912 kuruluﬂlu
Karﬂ›yaka ve 1914 do¤umlu Altay.
100 y›la yaklaﬂan bir rekabet.
Muhakkak ‹zmir’de ve hatta Türkiye
genelinde bile derbi denince akla
gelen ilk örnek Karﬂ›yaka-Göztepe
maçlar›d›r. Özellikle 1980’li y›llarda
hem Karﬂ›yaka’n›n co¤rafi
konumunun etkisi hem de iki
tak›m›n Süper Lig’e ç›kma
mücadelelerinde birbirlerine rakip
olmas›ndan dolay› Karﬂ›yaka ile
Göztepe’nin maçlar› Türkiye’nin en
çok konuﬂulan ezeli rekabetlerinden
birini oluﬂturdu.
Fakat Göztepe’nin son y›llarda
yaﬂad›¤› düﬂüﬂ, futbol sahalar›ndaki
bu rekabete ara verilmesine neden
oldu. ‹ki tak›m, bir lig mücadelesi
için en son 8 ﬁubat 2004’te Atatürk
Stad›’nda karﬂ›laﬂt›. Karﬂ›yaka,
2-0 geriye düﬂtü¤ü bu maç› 5-2
kazanarak derbi tarihinde önemli bir
galibiyet elde etti. Göztepe ise o
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günden
itibaren bu
maç›n
rövanﬂ›n›
‹ki tak›m›n Süper
oynama
Lig’de karﬂ›laﬂt›¤›
f›rsat›n›
son sezonun ilk
bulamad›.
yar›s›nda
Sezon
oynanan maç.
sonunda
Bank Asya 1.
küme düﬂen
Lig’de teknik
Göztepe,
direktörlük yapan
7 senedir
Serhat Güller,
Karﬂ›yaka ile
Tahir Karap›nar,
ayn› ligde
Turgut Uçar gibi
mücadele
isimler kadroda.
edemedi.
En önemli ezeli rakibini kaybeden
Karﬂ›yaka, derbi hasretini Bank Asya
1. Lig’in devaml› ekiplerinden biri
olan Altay maçlar›yla giderdi.
1980’lerde Karﬂ›yaka ve Göztepe alt
ligde birbirleriyle mücadele ederken,
Altay, Süper Lig’de ‹zmir’i temsil
ediyordu. Siyah-beyazl›lar için
s›k›nt›l› günler 2000’lerin baﬂ›nda
baﬂlad›. 2002-2003 sezonundan
itibaren Bank Asya 1. Lig’de
mücadele eden siyah-beyazl›lar,
bu süre içinde Karﬂ›yaka ile 16 kez
ligde, 1 kez de play-off’ta karﬂ›laﬂt›.

2004 y›l›nda Karﬂ›yaka, Göztepe’yi
5-2 yenerken, Altay sar›-k›rm›z›l›
tak›ma karﬂ› oynad›¤› son lig maç›n›
6-2 kazan›yordu (Bu maçta ‹brahim
Ak›n 4 gol atarak y›ld›zlaﬂm›ﬂt›).
Altay o sezon Karﬂ›yaka’ya da iki
maçta yenilmeyerek iki rakibine de
derbilerde üstünlük sa¤lam›ﬂt›.
Altay ile Karﬂ›yaka aras›nda çok
ateﬂli bir rekabetten bahsetmek
mümkün de¤il. Fakat son 7 sezonda
bu iki tak›m›n sürekli karﬂ›laﬂmas›,
bu maçlar›n önemini artt›rd›.
1959’dan itibaren iki tak›m lig ve
kupada toplam 56 kez karﬂ›laﬂt›.
Sonuncu maç 13 ﬁubat 2011’de
oynand›. Bu 56 maç›n 25’ini Altay
kazan›rken, Karﬂ›yaka’n›n galibiyet
say›s› 12’de kald›. 19 maç ise
beraberlikle sonuçland›. Özellikle
son y›llarda Altay’›n Karﬂ›yaka’ya
kurdu¤u üstünlük, bu fark›n
oluﬂmas›ndaki en büyük
nedenlerden biri. 1993 y›l›nda iki
tak›m da Süper Lig’de mücadele
ederken, Alsancak Stad›’nda
karﬂ›laﬂm›ﬂlar, mücadeleyi Karﬂ›yaka
Recep’in golüyle 1-0 kazanm›ﬂt›.
Aradan geçen 18 senede iki tak›m
22 kez lig maç›nda birbirlerine rakip
oldu. Karﬂ›yaka bu sürede sadece
2 kere rakibini ma¤lup edebildi.
‹ki tak›m›n Bank Asya 1. Lig’de
buluﬂtu¤u 2003-2004 sezonundan
sonra, 17 kez Karﬂ›yaka-Altay maç›
oynand›. Karﬂ›yaka, bu yeni
dönemdeki ilk galibiyetini elde
etmek için 9. maç› bekledi.
‹lk oynanan 8 mücadelede Altay
5 kez (üstelik 4’ünü gol yemeden)
rakibini ma¤lup etti.
56 defa oynanan Karﬂ›yaka-Altay
maçlar›nda siyah-beyazl›lar 73 gol
atarken, kalesinde 60 gol gördü.
Son 8 sezonda ise 22 gol at›p,
12 gol yedi. Bu son 8 sezonun en
golcü ismi olarak ise Burak Çal›k
öne ç›k›yor. Altay’›n, Ümit Millî
Tak›m›m›zda da forma giyen
golcüsü, geçen sezon seyircisiz
oynanan derbide 2, bu sezonun ilk
devresinde ise 1 gol att›.
2003-2004 sezonunda oynanan

2 maçta 3 gol atan Altayl› Ümit ‹nal
da derbinin son y›llardaki
golcülerinden. Yasin Avc› ve Merter
Yüce ise 2’ﬂer golü Karﬂ›yaka
a¤lar›na b›rakan isimler oldu.
‹ki tak›m›n formas›n› da giyen ve
ﬂu anda futbol yaﬂant›s›na bir baﬂka
Bank Asya 1. Lig tak›m› Mersin
‹dman Yurdu’nda devam eden
ﬁehmus Özer ise hem Karﬂ›yaka hem
de Altay formas›yla derbilerde gol
att›.
Son oynanan derbide Altay’a 3
puan› getiren golü atan Frans›z
futbolcu Bakouboula, son 8 sezonun
derbilerinde gol atan ilk ve tek
yabanc› futbolcu oldu.
Sezon baﬂ›nda Altay’dan
Galatasaray’a transfer olan Musa
Ça¤›ran ise 2009 y›l›nda henüz
17 yaﬂ›nda Karﬂ›yaka’ya gol atarak
son 8 y›l›n derbilerinde kendine ayr›
bir yer açm›ﬂ oldu.

Karadeniz derbisi
Orduspor
Giresunspor
Orduspor ile Giresunspor aras›nda
benzerlikler çok fazla. ‹kisi de
Karadeniz Bölgesi’nin birbirleriyle
komﬂu iki ﬂehrinin futbol kulüpleri.
‹ki kulüp de hemen hemen ayn›

günlerde, 1967 y›l›n›n Mart
ay›nda kuruldu. Hatta iki
tak›m da birer gün arayla
2. Lig’e kabul edildi.
Mor menekﬂeler 8 Nisan
1967’de 2. Lig’e al›n›rken,
Çotanaklar 9 Nisan 1967’de
profesyonel liglere dâhil oldu.
Orduspor 9 sezon, Giresunspor ise
6 sezon Süper Lig’de mücadele etti.
‹ki tak›m aras›nda oynanan ilk resmi
maç için ise 1975 senesi beklendi.
Oysa iki tak›m, kuruluﬂlar›ndan 5 ay
sonra birbirlerine haz›rl›k maçlar›nda
rakip olmuﬂtu. Bu maçlarda
yaﬂananlar iki tak›m aras›ndaki ezeli
rekabetin ilk k›v›lc›m›yd›. Önce
Ordu’da bir karﬂ›laﬂma oynand›.
Mücadeleyi Orduspor 4-0 kazand›.
Bu maçtan iki gün sonra Giresun’da
bir maç daha oynand›. Mücadele
1-1 sona erdi. Orduspor’un
golünden sonra iki tak›m taraftarlar›
kavga etti. Maç sonunda ise
Orduspor kafilesi baz› s›k›nt›lar
yaﬂad›. Bu tarihten sonra iki tak›m
aras›nda oynanan maçlar ezeli
rekabet tan›m›na uygun olarak
agresif ve gergin geçti. Bu sene iki
tak›m da 44. yaﬂlar›n› kutlad›. ‹ﬂin
ilginç taraf›, bu iki tak›m aras›nda
oynanan son maç (30 Ocak 2011),
ezeli rekabetteki 44. lig maç› olarak
tarihe geçti. ‹ki ﬂehir merkezinin
birbirlerine uzakl›¤›n›n 44 kilometre
olmas› da iﬂin ilginç olan bir baﬂka
boyutuydu. 44 maçta Orduspor 21
kez gülerken, Giresunspor ise sadece
10 kere kazanabildi. 13 maç ise
beraberlikle sonuçland›. Orduspor
2005-2006 sezonundan itibaren,
Giresunspor ise 2007-08
sezonundan itibaren Bank Asya
1. Lig’de mücadele ediyor.
2001-2002 sezonunda oynad›klar›
maçlardan sonra birbirleriyle
karﬂ›laﬂamayan iki tak›m, 6 sene
aradan sonra Bank Asya 1. Lig’de
tekrar buluﬂtu ve son 4 sezondur
rekabeti yeniden yaﬂatmaya baﬂlad›.
Son 4 sezonda oynanan 8 maçta
Orduspor 5 kez sahadan galibiyetle
ayr›l›rken, Giresunspor tek
galibiyetini geçen sezon elde
edebildi. 2 maç ise beraberlikle
sonuçland›. Orduspor’un 15 golüne,
yeﬂil-beyazl› ekip 7 kez cevap
verebildi. Son 4 sezonun
derbilerinde 3 gol atan futbolcu
ç›kmazken, Mehmet Ayaz, Serdar
Sinik, Bruno, Anton rakip filelere
2’ﬂer gol b›rakt›. Fatih ﬁen ise önce
Orduspor, sonra da Giresunspor
formas› alt›nda, iki sezon arka
arkaya rakip a¤lar› havaland›rd›.
Rekabetin en ilginç noktalar›ndan
biri, Giresunspor’un 2000 y›l›ndan
beri Orduspor’u Giresun’da ma¤lup
edememesi. Yeﬂil-beyazl›lar bu
sezon oynanan maçta da rakibine

2-0 ma¤lup oldu.
‹ki tak›m aras›ndaki
resmi rekabet 1976
y›l›nda Süper Lig’de
baﬂlad›. Bu dönemde
2 sezon Süper Lig’de mücadele
ettiler. Süper Lig’de oynad›klar›
4 maçta Orduspor 2 maç
kazan›rken, Giresun’da oynanan
2 maç ise golsüz sona erdi. Yani,
Giresun ﬂehri henüz Süper Lig’de bir
derbi golü göremedi.

Çukurova derbisi
Adanaspor
Mersin ‹dman Yurdu
Çukurova’n›n iki ﬂehri Adana ve
Mersin’de futbol hayat›n tam
ortas›nda yer al›yor. Köklü kulüpler,
geçmiﬂi baﬂar›larla dolu tak›mlar,
ekol yaratm›ﬂ camialar bu
topraklarda nefes al›yor. Adana’da
Adanaspor ve Adana Demirspor,
Mersin’de ise Mersin ‹dman Yurdu
ve Tarsus ‹dman Yurdu bu bölgenin
en önemli dört tak›m›. Bu dört
tak›m›n en gencinin yar›m as›r önce
kurulan Adanaspor (1954) oldu¤u
düﬂünülünce, bölgedeki futbol
geçmiﬂinin ne kadar eskiye
dayand›¤› daha iyi anlaﬂ›l›r.
Bu sezon Bank Asya 1. Lig’de
Çukurova’n›n iki tak›m› yer al›yor.
Mersin’den Mersin ‹dman Yurdu,
Adana’dan Adanaspor iki ﬂehrin
rekabetini Bank Asya
1. Lig’de yaﬂat›yor.
Asl›nda iki tak›m
taraftar› da en önemli
rakip olarak Adana
Demirspor’u görüyor.
Tarsus ‹dman Yurdu
maçlar› da her iki
tak›m için önem
taﬂ›yan maçlar. Buna
ra¤men, ne olursa
olsun Adana ve
Mersin’den iki tak›m
birbirini ayn› ligde
yakalay›nca rekabet
ortam› kaç›n›lmaz
oluyor.
Adanaspor 2008
y›l›nda, Mersin ‹dman
Yurdu ise 2009 y›l›nda
yeniden Bank Asya
1. Lig’e yükseldi.
Son 2 sezonda 4 kez
karﬂ›laﬂt›lar. Bu sezon,
Bank Asya 1. Lig bu
derbi maç›yla aç›ld›.
Fakat gerek sezonun
ilk maç›nda, gerekse
ikinci yar›da oynanan
mücadelede gol sesi
ç›kmad›. ‹ki maç da
0-0 sona erdi. Oysa

geçen sezon iki tak›m aras›nda
oynanan 2 maçta toplam 8 gol
at›lm›ﬂt›. Her iki maç› da Adanaspor
kazanm›ﬂt› (2-1 ve 3-2’lik skorlarla).
‹ki tak›m son 14 sezonda 12 lig
maç›nda karﬂ›laﬂt›. Mersin ‹dman
Yurdu, bu 12 mücadeleden sadece
1 tanesini kazanabildi. O mücadele
ise 1997-98 sezonunda oynand›.
Lacivert-k›rm›z›l› ekip, rakibini
Hakan Kayalar’›n iki golüyle 2-1
ma¤lup etmiﬂti. O günden beri
Adanaspor rakibine ma¤lup
olmuyor.
Çukurova derbisinin son y›llardaki
en golcü ismi Adanasporlu Emre
Aktaﬂ. Sezon baﬂ›nda Bucaspor’a
transfer olsa da devre aras›nda
Adana’ya geri dönen Emre, 2007-08
sezonunda Mersin ‹dman Yurdu’na
2 maçta toplam 4 gol atarak
Adanasporlu taraftarlar›n›n gönlünü
fethetti. ﬁu an Adanaspor forvet
hatt›nda Mbilla ile beraber mücadele
eden Emre, o sezon 5 Ocak’ta
oynanan maçta rakip filelere 3 gol
birden atarak unutulmaz bir
performans sergilemiﬂti.
Kamerunlu Mbilia ise geçen sezon
hem Adana’da hem de Mersin’de gol
atarak tak›m›n›n galibiyetlerinde pay
sahibi oldu.
Mersin ‹dman
Yurdu’nun
baﬂar›l› orta saha
oyuncusu
Nurullah ise
geçen sezon iki

maçta da gol
atmas›na ra¤men
tak›m›n› yenilgilerden
kurtaramad›.
Mersin ‹dman Yurdu en son 1982-83
sezonunda Süper Lig’de yer ald›.
O sezon ayn› zamanda Adanaspor
ile Süper Lig’de karﬂ›laﬂt›klar› son
sezon oldu. Mersin ‹dman
Yurdu’nun Türkiye Kupas›’nda final
oynad›¤› bu sezonda, ligde bir di¤er
Çukurova tak›m› Adana Demirspor
da yer alm›ﬂt›. Sezonun ilk yar›s›nda
oynanan maçta Mersin ‹dman Yurdu,
Adanaspor’u Tarsus do¤umlu forveti
Memik Ertan›ro¤lu’nun tek golüyle
ma¤lup etmiﬂti. Ligin ikinci yar›s›nda
oynanan maçta ise kazanan
turuncu-beyazl›lar olmuﬂtu.
Adana’n›n yetiﬂtirdi¤i en baﬂar›l›
sporculardan biri olan Kayhan
Kaynak’›n da gol att›¤› maç›
Adanaspor 2-0 kazanm›ﬂt›. Bu maçta
Mersin ‹dman Yurdu’nun teknik
direktörlü¤ünü, Adanaspor ile çok
baﬂar›l› günler geçiren efsane futbol
adam› Gündüz Tekin Onay yapm›ﬂt›.
Adanaspor-Mersin ‹dman Yurdu
maçlar› sayesinde Çukurova,
derbi heyecan›n› Bank Asya
1. Lig’de yaﬂasa da asl›nda biraz da
derbilerini eksik hissetmeye devam
ediyor. Adana Demirspor ve Tarsus
‹dman Yurdu ile birlikte dörtlü bir
rekabet yaﬂayan bölge, di¤er iki
tak›m›n da üst liglere ç›kmas›
halinde çok daha heyecanl›
maçlara ev sahipli¤i yapacak.

1972-73
sezonundan bir
Mersin ‹dman
Yurdu - Adanaspor
maç› y›ld›z tablosu
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O art›k salon efendisi!

oynam›ﬂ olmalar›n›n getirdi¤i bir avantaja sahipler.
Futsal zor bir oyun. Ama ben burada bulunmaktan
mutluyum. Kendimi de¤iﬂik bir ortamda, farkl› bir
spor yap›yormuﬂ gibi hissediyorum. Zamanla daha
iyi olaca¤›n› düﬂünüyorum.

Futsal sokak futbolunun yerini alabilir

Kariyeri boyunca onu pek çok farkl› tak›mda gördük. Süper Lig’e ç›kma heyecan›n› da
yaﬂad›, küme düﬂmenin üzüntüsünü de. Futbolseverlerin pek ço¤u onu Galatasaray’daki k›sa
maceras›yla hat›rl›yor. Döneminin en yetenekli oyuncular›ndan biri olmas›na ra¤men
kariyerini hep gözlerden ve ilgiden uzak geçirdi. Sadece 45 dakika giyebildi¤i A millî
formaya olan hasretini, ﬂimdilerde Futsal Millî Tak›m›’nda gidermeye çal›ﬂ›yor.

Altan Aksoy

Ceyla Kütükoğlu
▼Futbola Göztepe altyap›s›nda
baﬂlad›n›z ve genç yaﬂta A tak›ma
yükseldiniz. Futbola baﬂlama
hikâyenizi bir de sizden dinleyebilir
miyiz?
▲1997’de Göztepe’de baﬂlad›m.
A tak›ma ç›kmam bir anda oldu. Genç
tak›mlarda çok fazla oynamadan bir
anda 17 yaﬂ›nda A tak›ma geçtim.
Asl›nda altyap›ya geç say›labilecek bir
yaﬂta, 14 yaﬂ›nda baﬂlad›m. Ona
ra¤men çabuk yol katettim. Sonraki
dönemlerde transferlerle çok tak›m
de¤iﬂtirdim. ‹stanbulspor, Adanaspor,
Kocaelispor, Konyaspor, Galatasaray,
Çaykur Rizespor, Mersin ‹dman
Yurdu, Eyüpspor, Giresunspor derken
birçok ﬂehri gördüm ve en son bu
ﬂekilde noktay› koydum. Profesyonel
futbolcu olarak bu kadar yeter diye
düﬂünüyorum.
▼Kariyerinizde en uzun süre
Adanaspor’da oynad›n›z.
Tak›mla Süper Lig’e ç›kma baﬂar›s›
gösterdiniz, sonra tekrar düﬂtünüz.
Bu süreçte ayr›lmay› hiç
düﬂünmediniz mi?
▲O dönemde kulübün sahibi güçlü
bir ﬂirketti. Ben ve bir çok arkadaﬂ›m
ayr›lmay› düﬂünüyorduk ama bizi
b›rakmad›lar. O dönemde transfer
teklifleri de geldi ama gidemedim.
Her ﬂeye ra¤men Adanaspor’da güzel
günler geçirdim. ‹ki kere üst lige
ç›kma baﬂar›s› gösterdik.
Adanaspor’da yaﬂad›¤›m Süper Lig
deneyimi çok farkl›yd›. Orada ben bir
ﬂehrin Süper Lig’de olmas›n›n o ﬂehre
çok ﬂeyler katt›¤›n› gördüm.
Adanaspor’da oynamaya
baﬂlad›¤›mda tak›m 1. Lig’deydi, o
sezon Süper Lig’e ç›kt›k. Atmosfer
daha farkl›yd›. 1. Lig’den sonra Süper
Lig’de olmak her ﬂeyi de¤iﬂtirmiﬂti.
ﬁimdi durum daha farkl›. Bank Asya
1. Lig’in de kalitesinin artmas›yla o
durum biraz de¤iﬂti. Yay›nlar ve
sponsorlar artt›kça, o fark biraz
dengelendi. Geçmiﬂte iki lig aras›nda
büyük fark hissediliyordu ama ﬂu anda
biraz daha dengeli gidiyor.
▼Kariyerinizde bir de Galatasaray
sayfas› var. K›sa bir süre oynaman›za
ra¤men taraftar›n sevdi¤i bir
oyuncusunuz. Galatasaray’a gidiﬂinizi
60 TamSaha

▼Türkiye’de futsal›n gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
▲E¤er iﬂe ilkokullar seviyesinden, yani daha küçük
yaﬂlardan itibaren baﬂlan›rsa baﬂar› sa¤lanabilir.
Bu yönde çal›ﬂmalar oldu¤unu da biliyorum. Bizim
oyuncular›m›z›n mayas›nda yetenek var. Futsalla
yetiﬂip, orada yeteneklerini geliﬂtiren oyuncular daha
sonra futbola kayabilir. Futsal›n yetenek anlam›nda
futbola katk›s› olabilir. Bunun Brezilya’da örnekleri
var. Çocukluklar›nda futsal oynam›ﬂ, ﬂu an dünya
y›ld›z› olan oyuncular var. Bizde de sokak
futbolunun kayboldu¤u bir ortamda futsal onun
yerini alabilir diye düﬂünüyorum. Belki oradan daha
yetenekli oyuncular ç›kar.
▼Futsal A Millî Tak›m›’nda beraber oynad›¤›n›z
yetenekli oyuncular hangileri?
▲Bir ço¤u iyi. Futsala çok iyi adapte olmuﬂ Türk
oyuncular var. Cem ve Mustafa mesela. Yurtd›ﬂ›ndan
gelen arkadaﬂlar var, Kenan, Gökhan, Aziz…
Birço¤u iyi ve olaya hâkim. Ama bizim
oyuncular›m›z›n da sonradan baﬂlamalar›na ra¤men
oldukça mesafe kat ettiklerini gördüm.

ve ayr›l›ﬂ›n›z› anlat›r m›s›n›z?
▲Ben Galatasaray’a Konyaspor’dan
gittim. Galatasaray’a transferimle ilgili
gündem zaman zaman oluﬂuyordu.
Bir türlü olmad›. Konyaspor’la 2 y›ll›k
sözleﬂmem vard›. Bittikten sonra
sözleﬂmemi uzatmad›m. Kafamda da
hep büyük tak›mlarda oynama, büyük
tak›m görme düﬂüncesi vard›.
Galatasaray’a gitmiﬂ olmaktan hiç
piﬂmanl›k duymad›m. ‹yi ki de
gitmiﬂim diyorum. Ama çeﬂitli
nedenlerle k›sa bir süre kalabildim.

Keﬂke Galatasaray’a
daha genç gitseymiﬂim
▼Galatasaray’dan ayr›l›ﬂ›n›zla ilgili
baz› söylentiler ç›km›ﬂt›. Esas sorun
neydi? Mali s›k›nt›lar m›yd›, yoksa
farkl› bir mevkide yani sol aç›k
oynamak m› biraz zorlad›?
▲As›l sorun benim Galatasaray’a çok
geç bir yaﬂta gitmiﬂ olmamd›.
29 yaﬂ›mda transfer olabildim. Belki
daha erken yaﬂlarda gitmiﬂ olsayd›m o
ortamda daha fazla kal›p mücadele
edebilirdim. Ama hem kiﬂisel
nedenlerimden dolay› hem de art›k
futbolun son dönemine geldi¤im için
biraz da para kazanma gereklili¤i
hissediyordum. Ama dedi¤im gibi
ayr›l›ﬂ nedenim ne olursa olsun
Galatasaray’a gitti¤im için hiç

piﬂmanl›k duymad›m. Büyük tak›m
ortam› görmek, orada bulunmak
önemliydi. Her ne koﬂulda olursa
olsun maddi s›k›nt› da olsa büyük bir
tak›mda olman›n fark›n› ve ayr›cal›¤›n›
yaﬂad›¤›m için de kendimi mutlu
say›yorum.
▼“Daha genç gitseydim” diyorsunuz.
Daha önce büyük kulüplerden gelen
teklifleri geri mi çevirdiniz, f›rsat m›
olmad›?
▲Göztepe’de oynad›¤›m ilk y›llarda
teklif gelmiﬂti ama o zaman
bonservisim kulüpteydi. Onlar
istemedikçe bir yere hareket
edemiyordunuz. Sonraki dönemlerde
de baz› teklifler geldi ama
kesinleﬂmedi. Asl›nda Galatasaray’a
gitmem biraz da benim zorlamamla
oldu. Ama keﬂke daha erken yaﬂta hiç
para almadan gitseydim de orada
futbol hayat›ma devam etseydim diye
düﬂündü¤üm oldu.

Önemli olan iyi
futbol oynamakt›
▼Oynad›¤›n›z dönemin en yetenekli
isimlerinden biri olarak an›l›yorsunuz
ama hiç di¤er oyuncular›n gördü¤ü
kadar büyük bir ilgi görmediniz.
Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
▲Büyük tak›mda uzun y›llar
oynamaman›n getirdi¤i bir ﬂey bu.

Büyük tak›ma gitme hayalim her
zaman vard› ama ben kendili¤inden
olsun istemiﬂtim y›llarca. Belki bunu
zorlayabilirdim. ﬁöhret olma
duygusunu hissetseydim belki onun
yollar›n› daha önce açabilirdim. Ben
asl›nda hiç bir zaman futbolun ﬂöhret
taraf›yla ilgilenmedim. ﬁöhret olmak
kayg›s› hiç içimde olmad›. Bu da beni
mutlu ediyor. Futbolu do¤ru ﬂekilde
oynayay›m, iﬂimi do¤ru yapay›m,
insanlar beni böyle takdir etsinler
istedim. ‹yi oynamakla yetindim.
Belki de ondan dolay› çok ilgi
göremedim. Özellikle futbolu çok
seven, futbolu bilen insanlar beni
gördükleri zaman oynad›¤›m futbola,
yapm›ﬂ oldu¤um iﬂlere çok büyük
sayg› duyduklar›n› belirtiyor. Mesela
Galatasaray’da çok az kalmama
ra¤men birçok Galatasarayl› yolda
görüp, “Niye gittin, keﬂke kalsayd›n”
diyor. Bunu söylemeleri bile beni
mutlu ediyor aç›kcas›. O kadar k›sa
sürede böyle bir intiba
b›rakabildiysem ne mutlu bana.
▼Bugün geriye dönüp bakt›¤›n›z
zaman, yanl›ﬂ seçimler yapt›¤›n›z›
düﬂünüyor musunuz?
▲D›ﬂardan çok sakin görünmeme
ra¤men biraz da fevri bir adam›m.
Baz› durumlarda gereksiz
tepkilerimden dolay› kendime zarar
verdi¤im oldu. Kariyerim boyunca
yanl›ﬂ tercihler de yapt›m. Transferler
konusunda hatalar›m var. Ama bugün
hata olarak düﬂündü¤üm ﬂeylerin
hiçbirini birilerine inat olsun diye
veya kendi egomu tatmin etmek için
yapmad›m. O dönemki ruh halimle
alâkal› tepkilerdi. Tabii ki hatalar›n bir
ço¤u gençli¤in vermiﬂ oldu¤u
fevriliklerdi.
▼Futbolseverlerin unutamad›¤›
golleriniz var. Peki sizin
unutamad›¤›n›z golünüz ve hat›ran›z
hangisi?
▲Galatasaray’da k›sa süre kalmama
ra¤men bir gol atma ﬂans›m olmuﬂtu.
Malatyaspor’a bir gol att›m. Güzel de
bir goldü, kafayla atm›ﬂt›m ve hiç
kimse beklemiyordu. Kariyerimde
büyük tak›mlara karﬂ› forma giydi¤im
maçlar›n ço¤unda iyi oynam›ﬂ›md›r.

Yetenek tek baﬂ›na yetmez
Hiç bir zaman futbolun şöhret
tarafıyla ilgilenmedim. Şöhret olmak
kaygısı hiç içimde olmadı. Bu da beni
mutlu ediyor. Futbolu doğru şekilde
oynayayım, işimi doğru yapayım,
insanlar beni böyle takdir etsinler
istedim. İyi oynamakla yetindim.
Futsal kesinlikle çok farklı bir oyun.
Temposu ve farkı kurallarıyla çok
zorluyor. Birlikte futbol oynadığımız
diğer arkadaşlarımız da aynı şeyleri
söylüyor. Futsalı en alttan, küçük
yaştan itibaren eğitimini alan
insanların oynaması gerekiyor.
Futbolculuk çok zor bir iş. Ancak bu
işi çok sevenler, bu oyuna saygısı
olanlar yola devam edebilir.
Yetenek de önemli ama belirleyici
olan disiplin, dayanıklılık, işini
sevmek. Genç oyuncuların, bunlara
dikkat ederlerse başarılı olacaklarına
inanıyorum.
Futbola teknik adam olarak hizmet
etmek isterim. Futsala devam
konusunda da hocalar görev verirse
gelir oynarım. Ben sporu seven
birisiyim. Sporun her dalıyla
ilgilenirim. Basketbol ve tenis
oynuyorum. Benim için spor
vazgeçilmez bir şey.

‹nsanlar benim için söyledikleri güzel ﬂeylerin bir
ço¤unu o maçlar nedeniyle söylüyor. Asl›nda di¤er
maçlarda da iyi oynuyordum ama genellikle büyük
tak›mlara karﬂ› oynad›¤›m›z maçlar izlendi¤i için
insanlar hep o maçlar› baz alarak konuﬂuyor. Çaykur
Rizespor’dan Trabzonspor maç›na ait bir an›m var.
Çaykur Rizespor, Trabzonspor’u uzun bir süre
Trabzon’da yenememiﬂti. 2006-2007 sezonunda
Trabzonspor’u 1-0 yenmeyi baﬂard›k. Golü de 53.
dakika ben att›m. Güzel de bir goldü. 53 Rize’nin
plakas› oldu¤undan, e¤lenceli bir tesadüf olmuﬂtu.
▼Bir kez A millî oldunuz ama Olimpik Millî
Tak›m’la Akdeniz Oyunlar› ikincili¤iniz var.
Finalde ‹talya’ya yenilmiﬂtiniz. O turnuvayla ilgili
an›lar›n›z var m›?
▲Akdeniz Oyunlar› ilginç bir deneyimdi.
Bizden bir önceki jenerasyon Akdeniz Oyunlar›’nda
ﬂampiyonluk yaﬂam›ﬂt›. Onlar çok iyi bir
jenerasyondu ve o oyuncular y›llarca Türk
futbolunun lokomotifi oldu. Biz de turnuvaya o
stresle gittik. En az final hedefimiz vard›. Finale
kadar iyi maçlar ç›kartt›k. Final ise tam bir hezimet
oldu bizim için. ‹talya ile oynad›k. ‹lk golü biz att›k
ama daha sonra 5 gol yedik. Onlar›n da Totti,
Ventola gibi dünya futbolunda ön plana ç›km›ﬂ
oyuncular› vard› o dönemde. Gerçekten kötü bir
final yaﬂam›ﬂt›k. Sonuçta Millî Tak›m’da olmak,
ülkeyi temsil etmek hangi platformda olursa olsun
önemli. ‹nsan millî forma alt›nda güzel anlar yaﬂ›yor.
K›sa da olsa güzel anlar kal›yor insan›n haf›zas›nda.
▼Erol Bulut’tan sonra hem futbol hem de futsal
A Millî Tak›m›’nda oynayan ikinci oyuncusunuz.
Futsal›n futboldan ne gibi farklar› var?
▲Futsal kesinlikle çok farkl› bir oyun. Tamam, o da
ayakla oynan›yor , o da futbol, ama kurallar›,
oynay›ﬂ tarz›, topun a¤›rl›¤› ile az sekmesi, her ﬂeyi
çok farkl›. Futsal temposu ve fark› kurallar›yla çok
zorluyor. Birlikte futbol oynad›¤›m›z di¤er
arkadaﬂlar›m›z da ayn› ﬂeyleri söylüyor.
Burada ﬂunu gördüm, futsal› en alttan, küçük yaﬂtan
itibaren e¤itimini alan insanlar›n oynamas› gerekiyor.
Özellikle kadromuzda bulunan, yurtd›ﬂ›ndan gelen
oyuncular›n hâkimiyetleri farkl›. Çünkü y›llarca

▼Genç oyunculara ne gibi tavsiyelerde bulunmak
istersiniz?
▲Futbolculuk çok zor bir iﬂ. Ancak bu iﬂi çok
sevenler, bu oyuna sayg›s› olanlar yola devam
edebilir. Gençken anlam›yorsunuz ama
profesyonellik kesinlikle çal›ﬂmaya, disipline ve
kararl› olmaya dayal› bir iﬂ. Bu üç unsuru kendine
düstur edinen oyuncular kolayl›kla yollar›na devam
edebilir. Yetenek de önemli ama belirleyici olan
disiplin, dayan›kl›l›k, iﬂini sevmek. Bu tür ﬂeylere
dikkat ederlerse baﬂar›l› olacaklar›na inan›yorum.
Bir de geçirdikleri sakatl›klarda uygulanan
tedavilere dikkat etmek gerekiyor. Bütün genç
oyunculara tavsiye ediyorum, kesinlikle gereksiz
i¤ne yapt›rmay›n. Fizyolojik iyileﬂme sürecini
tamamlay›p gerekli tedaviler yap›ld›ktan sonra
futbola dönün diye telkinlerde bulunuyorum, çünkü
benim a¤z›m yand›.
▼“Futbolun sonuna geldim” diyorsunuz, futsalda
devam eder misiniz, yoksa baﬂka bir kariyere
yönelir misiniz?
▲Antrenörlük kursuna baﬂlad›m. Yavaﬂ yavaﬂ o
etab› tamaml›yorum. Yapabilirsem antrenör ve
teknik direktör olarak da Türk futboluna hizmet
etmek isterim. Çünkü bildi¤im iﬂ bu, baﬂka bir iﬂ
yapma ﬂans›m yok. Futsala devam konusunda da
hocalar görev verirse gelir oynar›m. Ben sporu
seven birisiyim. Sporun her dal›yla ilgilenirim.
Basketbol ve tenis oynuyorum. Benim için spor
vazgeçilmez bir ﬂey.
▼Kariyerinizde sizi etkileyen, size ilham veren
kiﬂiler var m›yd›?
▲Benim çocukluk idolüm R›dvan Dilmen. Ben
R›dvan Dilmen hastas›yd›m. Çok belli etmezdim
ama benim için çok farkl› bir yeri vard›r.
Televizyon programlar›ndan takip ederdim,
“R›dvan bugün ne yapt›, nas›l gol att›, att›rd›” diye.
O benim için çok büyük bir idoldü. Onun
futbolculu¤unu çok örnek alm›ﬂ›md›r. Onun
d›ﬂ›nda da eﬂim hep destek oldu bana. Eﬂimin
deste¤i bir çok zor durumda beni ayakta tuttu
diyebilirim.
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Johan Cruyff

“Futbol bir ayak oyunu olduğu için, topun yeri terk etmemesi
gerekiyor. Bunu başarmak ve çok iyi bir futbolcu olmak için
öyle iri yarı, uzun boylu olmak önemli bir şart değil. Aslında
kısa boylular iki önemli avantaja sahip. Birincisi; sahayı
daha iyi görebiliyor ve yapılması gerekeni en hızlı şekilde
yerine getirebiliyorlar. İkincisi, tekniği fiziksel özelliklerinden
daha iyi olan biri, iki ayağını da kullanabiliyor.”

Barça’n›n
babas›ndan
Barça s›rlar›
1970’lerde futbolcu olarak kap›s›ndan girdi¤i Barcelona’ya daha
sonra teknik direktör olarak da damgas›n› vuran adam Johan
Cruyff. Bugün bir “La Masia” efsanesinden bahsediliyorsa,
Barcelona bu altyap› sistemini de Hollandal›ya borçlu. Katalan
tak›m›yla büyük zaferler kazanan usta futbol adam›, oyun
felsefesini anlat›rken, Barcelona’n›n s›rlar›n› da ortaya koyuyor.
Dr. Cem Çetin
iç kuﬂku yok ki, son y›llar›n en
iyi futbolu oynayan kulüp
tak›m› Barcelona. Bunun
karﬂ›l›¤› olarak da ‹spanyollar, hem
ﬁampiyonlar Ligi’nde hem de
‹spanya Ligi’nde oldukça baﬂar›l›
sonuçlara imza at›yor.
Bordo-mavililerin dikkat çekici
kolektif performans›, do¤al olarak
bireysel ödülleri de beraberinde
getiriyor. Tak›m›n y›ld›z› Arjantinli
Messi, üst üste 2 y›ld›r Alt›n Top
ödülünü kazan›rken, bu kategoride
2010’un üç aday› da Barcelona
patentliydi. Messi ve arkadaﬂlar›n›n
göz kamaﬂt›ran bu performans›n›
hayranl›kla takip edenler, mutlak
surette, “Bu de¤er nas›l yarat›ld›?”
diye soruyorlard›r. Baﬂar›n›n temeli
olarak, herkesin telaffuz etti¤i
Barça’n›n futbol okulu “La Masia”
gösteriliyor. Peki, “La Masia nas›l

H

“futbolcu” s›fat›yla Barcelona’ya
veda ederken, o zamanki kulüp
baﬂkan› Josep Luis Nunez’den genç
yetenekler için bir futbol okulu
aç›lmas›n› talep etmiﬂti.
Hollandal›n›n bu iste¤ini dikkate
alan Nunez, bir bak›ma bugünkü
Barcelona’n›n da temelini atm›ﬂ
oluyordu.

Barça’n›n Hollandal›lar›
Cruyff, Barcelona’ya gelmeden önce,
bordo-mavililer ‹spanya Ligi’nde
oldukça s›k›nt›l› günler geçiriyordu.
Hollandal› y›ld›z Katalan
topraklar›na ayak bast›¤›nda 1973’ün
Ekim’iydi. Tak›m›n baﬂ›nda,
Hollanda futbolunun en de¤erli
(belki de en de¤erlisi) teknik
direktörlerinden biri olan Rinus
Michels vard›. Total futbol teorisiyle
60’l› y›llar›n ikinci yar›s›nda
(1965-1971) Ajax’a büyük baﬂar›lar

“Anahtar kelime, hareket. Barça’da top bir futbolcunun
ayağındayken diğer 9 futbolcu hareket halindedir.
Eğer kaymaları çok iyi yaparsan, boş ve müsait
olabiliyorsun, top geçişlerinin hızını artırabiliyorsun.
Barça’nın oyununda top ayağında olan oyuncu en az
öneme sahiptir. Diğerleri ise ayağında top olana uyum
gösterir, topu alacak ve verecek durumdadırlar.”
do¤du, nas›l iﬂliyor?” Bugünkü
Barcelona’n›n baﬂar›s›n›n s›rr›,
bu sorular›n cevaplar›nda yat›yor.
Sadece 32 y›ll›k bir geçmiﬂi olan
La Masia’n›n ortaya ç›kmas›nda en
büyük pay Johann Cruyff’a ait.
Hollanda futbolunun y›ld›z ismi ve
asi çocu¤u, 70’li y›llar›n sonunda
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yaﬂatan Michels, ayn› tabloyu
Barcelona ile de yaﬂaman›n
hayallerini kuruyordu. Ancak ilk iki
y›l›nda Michels, k›l pay› farklarla
Katalanlar› mutlu sona taﬂ›yamad›.
Çünkü Hollandal›n›n elinde Cruyff
ayar›nda bir futbolcu yoktu.
Sar› Fare’nin gelmesiyle birlikte

Michels’in “Total Futbol”u Barça’da
da sonuç verdi. 1973-74 sezonuna
çok kötü baﬂlayan Barça, 8 maçta
sadece 2 galibiyet alm›ﬂt›. Cruyff’un
tak›ma kat›lmas›yla müthiﬂ bir ç›k›ﬂ
yakalayan bordo-mavililer, 26 maçta
ma¤lubiyet yüzü görmeden çok
özledikleri ﬂampiyonlu¤a ulaﬂ›yordu.
Bu, Katalanlar›n 14 y›l bekledikten
sonra yaﬂad›klar› bir mutluluktu.
O sezon hat›ralardan silinmeyen
90 dakika, 1974’ün ﬁubat’›nda
Madrid’de oynanm›ﬂt›. O gün
muhteﬂem performans›n› Cruyff 1 gol
ve 3 asistle süslerken, Barça da ezeli
rakibini 5-0 gibi son derece farkl› bir
skorla ma¤lup ediyordu. Barça’da
5 sezon oynay›p, 2 defa Alt›n Top’a
ulaﬂan Sar› Fare, bordo-mavililerle
sadece bir lig ﬂampiyonlu¤unu
kazanmas›na ra¤men Katalanlar›n
gönlünde taht kurmas›n› bildi.

Rüya Tak›m
9 y›ll›k bir aradan sonra ikinci defa
Barça’ya gelen Cruyff, bu defa teknik
direktör s›fat›n› taﬂ›yordu. Yaﬂ›
sadece 41’di. 1988 ile 1996 y›llar›
aras›nda Katalan tak›m›n› çal›ﬂt›ran
Hollandal›, 1991-1994 döneminde
tak›m›n› tam üst üste 4 defa ‹spanya
Lig ﬂampiyonu yapt›. Bu 8 y›ll›k
süreçte kazan›lan Avrupa ve ‹spanya
Kupalar›yla Barça, Cruyff döneminde
müzesine tam 11 kupa götürdü.
Bu performans›yla Cruyff,
bordo-mavililerin tarihinde en baﬂar›l›
teknik direktör olarak yerini al›yordu.
Hollandal›n›n bu göz kamaﬂt›ran
baﬂar›s›nda en önemli etken, onun
oyun felsefesine ayak uyduracak
transferlerdi. Göreve baﬂlad›ktan

Cruyff, dönemin genç tak›m
oyuncusu Pep Guardiola’ya
antrenman s›ras›nda yapmas›
gerekenleri anlat›yor.
sonra Romario, Koeman, Michael
Laudrup ve Stoichkov’u yurtd›ﬂ›ndan
Barça’ya getiren Sar› Fare, ülke
s›n›rlar› içinden de Zubizarreta,
Goicoechea, Beguiristain ve
Bakero’yu seçti. Cruyff’un altyap›dan
A tak›ma taﬂ›d›¤› isimler ise
Guardiola, Ferrer ve Amor’du.
Bu futbolcularla müthiﬂ baﬂar›y›
yakalayan Hollandal›n›n Barça’s›
“Rüya Tak›m” olarak adland›r›lmaya
baﬂland›. Bir benzetme yapmak
gerekirse, ﬂimdiki Messi’li, Iniesta’l›,
Xavi’li Barcelona nas›l ortal›¤› kas›p
kavuruyorsa, 90’l› y›llar›n baﬂ›nda da
Cruyff’un talebeleri ayn› performans›
sergiliyordu. Kazan›lan 4 ‹spanya Lig
ﬂampiyonlu¤unun yan› s›ra Cruyff’un
Barça’s›, ﬂimdiki ad› ﬁampiyonlar
Ligi olan o dönemin Avrupa
ﬁampiyon Kulüpler Kupas›’nda iki
defa final oynay›p, 1992’de mutlu
sonu yakal›yordu. Bu Barçal›lar›n
Kupa 1’deki ilk ﬂampiyonlu¤uydu.
1994’te ad›n› bir kere daha finale
yazd›ran Katalanlar, bu defa o
dönemin müthiﬂ Milan’›na 4-0’l›k
skorla boyun e¤iyordu.

felsefesini genç yaﬂta futbolculara
kazand›r›p, A tak›ma geldiklerinde
sistemi mükemmel bir ﬂekilde
uygulamas›n› sa¤lamakt›. Sar› Fare
böyle bir mekanik oluﬂturuldu¤unda,
bir kulübün sportif baﬂar›y›
yakalayaca¤›na inan›yordu. Ortaya
ç›kan tabloyu gördükçe, Cruyff’un da
büyüklü¤ü, Barça tarihi için ne denli
önemli oldu¤u daha iyi anlaﬂ›l›yor.
Peki, bu “Total Futbol” neydi?
Bu oyun felsefesinin mimar› olan
Rinus Michels, 2005 y›l›nda hayata
veda etmeden bir süre önce verdi¤i
röportaj›nda “Total Futbol”un tan›m›n›
yaparken, kolektif bilincin önemine
dikkat çekiyordu: “Bu tarz futbolu
tak›m›n›za oynatmak için, öncelikle
futbolcular›n›za kolektifli¤i aﬂ›laman›z
gerekiyor. Bu bir zorunluluk. Daha
sonra kolektif bilinç üzerine oyun
stratejinizi inﬂa etmeniz lâz›m.
Bu süreçte futbolcular aras›ndaki
koordinasyon elbette çok önemli.
Stratejinizin sonuç vermesi, bu
koordinasyona ba¤l›.”
Eski oyuncusu Cruyff’un Barça’daki
baﬂar›s› için de Hollandal› teknik
adam, “Cruyff ‘Total Futbol’a çok
önemli katk›larda bulundu. Çünkü
bireysel yeteneklerinin d›ﬂ›nda,
taktiksel anlamda da çok güçlüydü.
Oyuncular aras›ndaki iliﬂki ve
alanlar›n› çok iyi bildi¤i gibi rakipleri
de çok iyi tan›yordu. Ayr›ca ilk önce
çal›ﬂt›¤› Ajax (1985-1988) onun için
bir laboratuar oldu. Burada
ö¤rendiklerini daha sonra Barça’da
mükemmel bir ﬂekilde uygulama
f›rsat›n› buldu” ﬂeklinde görüﬂ
bildiriyordu. Asl›nda Cruyff’un
oynatt›¤› futbol, Michels’›n “Total
Futbol”unun yeni bir versiyonuydu
denilebilir. Onun getirdi¤i en büyük
yenilik, savunma ile hücum hatt›nda
oynayanlar› birbirine yaklaﬂt›rmak
oldu. “‹leri uçtakiler en fazla 15 metre
koﬂmal›” diyordu Cruyff. Çok iyi
incelendi¤inde Cruyff’un Barça’s›yla
bugünkü Guardiola’n›n Barça’s›
aras›nda oyun felsefesi aç›s›ndan bir
fark›n olmad›¤› aç›kça görülecektir.

De¤iﬂmeyen futbol çizgisi
Aradan geçen y›llara ra¤men
Barça’n›n de¤iﬂmeyen oyun yap›s›n›
Cruyff, belli bir oyun felsefesiyle
altyap›dan gelen oyunculara ba¤l›yor:
“Göreve baﬂlad›ktan sonra, yak›ndan
ilgilendi¤im altyap›dan gelen gençlere
ﬂans verdim. Bu noktada teknik
direktörün izleyece¤i politika çok
belirleyici. E¤er teknik direktör
kulübün futbol okulundan (dolay›s›yla
oyun felsefesinden) faydalanm›yorsa
ve farkl› bir yaklaﬂ›m sergiliyorsa,
o zaman sistem (altyap›n›z ve buna
ba¤l› oyun felsefeniz) iﬂlemiyor.
Barça’n›n ﬂimdiki antrenörü, benim
eski talebem Guardiola, göreve
baﬂlad›ktan sonra benim gibi
altyap›dan belli bir oyun
formasyonuyla gelen gençlere
güvendi. T›pk› kendisinden önceki
örnekler Van Gaal ve Rijkaard gibi.
Dolay›s›yla Barça’n›n çizgisi
de¤iﬂmedi, ayn› oyun felsefesiyle
yoluna devam ediyor.”
Barça’n›n oyun felsefesi hakk›nda
Cruyff’un aç›klamalar› oldukça
ayd›nlat›c›:
“Anahtar kelime, hareket. Barça’da
top bir futbolcunun aya¤›ndayken
di¤er 9 futbolcu hareket halindedir.
‹ﬂte bu hareketlilik çok önemli. E¤er
kaymalar› çok iyi yaparsan, boﬂ ve
müsait olabiliyorsun, top geçiﬂlerinin
h›z›n› art›rabiliyorsun. Barça’n›n
oyununda top aya¤›nda olan oyuncu
en az öneme sahip oland›r. Di¤erleri
ise aya¤›nda top olana uyum gösterir,
topu alacak ve verecek durumdad›rlar.
Pek çok antrenör top aya¤›nda olan
oyuncudan pas vermesini ve hareket
etmesini ister. Barça’da durum farkl›,
pas› veren, yerinde kal›r. Bu noktada
en önemli unsur, pas›n do¤ru ﬂekilde
verilmesi.” Bu pas al›ﬂ veriﬂlerinde
Cruyff “teknik”e dikkat çekiyor:
“Futbolda sürekli telaffuz edilen
teknik, benim için topla cambazl›k
yapmak de¤il, topu do¤ru ayakla,
do¤ru h›zda vermektir. Ufak bir
gecikme, her ﬂeyi bitirebilir.”

K›sa boyun avantaj›

Michels’ten Cruyff’a
O y›llarda Sar› Fare sadece Barça’n›n
A tak›m›n› çal›ﬂt›rmakla kalmay›p,
altyap›yla da yak›ndan ilgileniyordu.
En büyük arzusu, “Total Futbol”

Zaten birçok futbol otoritesine göre de
Guardiola’n›n Barça’s›, Cruyff’un
Barça’s›n›n bir devam›…

Cruyff’u dikkatle dinleyen
miniklerin aras›ndan birisi de
soldan ikinci s›radaki Xavi

Cruyff sadece oyun felsefesiyle ilgili
ilginç aç›klamalarda bulunmuyor.
Futbol duayeni, oyuncular›n fiziksel
özellikleriyle de ilgili dikkat çekici
yorumlar yap›yor: “Futbol bir ayak

Cruyff’un güncel
Barça yorumlar›

oyunu oldu¤u için, topun yeri terk
etmemesi gerekiyor. Bunun baﬂarmak
ve çok iyi bir futbolcu olmak için öyle
iri yar›, uzun boylu olmak önemli bir
ﬂart de¤il. Ben 14-15 yaﬂlar›ndayken,
boyumun çok k›sa oldu¤u ve bunun
da ciddi bir handikap oluﬂturdu¤u
söyleniyordu. Asl›nda k›sa boylular iki
önemli avantaja sahip olabiliyor.
Birincisi, boylar› k›sa oldu¤undan
sahay› daha iyi görebiliyor ve
yap›lmas› gerekeni en h›zl› ﬂekilde
yerine getirebiliyorlar. Böylece oyun
vizyonlar› ve teknikleri daha geliﬂiyor.
‹kinci avantaj ise tekni¤i fiziksel
özelliklerinden daha iyi olan biri,
iki aya¤›n› da kullanabiliyor.”
Futbolcular›n fiziksel özellikleriyle
ilgili teorik yaklaﬂ›m›ndan sonra
Cruyff, Ronaldo ile Messi’yi
karﬂ›laﬂt›r›yor:
“Bu dönemin en iyi iki futbolcusu
Cristiano Ronaldo ile Messi’yi ele
alal›m. Ronaldo, Messi’ye göre daha
uzun boylu, dolay›s›yla ad›mlar› daha
büyük. Fiziksel güç avantaj›yla
Ronaldo, Arjantinlide
göremeyece¤imiz pek çok hareketi
yapabiliyor. Ortaya ç›kan bu tabloya
bak›p, Cristiano Ronaldo, Messi’den
daha iyi diyemeyiz. Çünkü Messi de
Ronaldo’dan farkl› özelliklere sahip.
Örne¤in k›vrakl›¤›yla karﬂ›s›ndaki
oyuncunun ya da rakip savunman›n
dengesini alt üst edebiliyor.”
Bu arada Cruyff k›sa boylu
futbolculardan kurulu bir tak›m için
en büyük tehlikenin rakip kornerler
oldu¤unun alt›n› çizip, “Bu tehlikeyi
aﬂa¤›ya çekmek için, daha çok topa
sahip olman›z gerekiyor” önerisinde
bulunuyor.
Son olarak Cruyff, Barça’n›n oynad›¤›
futbolun örnek al›nmas›n› öneriyor:
“Bütün gençler Iniesta’y›, Messi’yi,
Xavi’yi taklit ediyor. Onlar›n
futbolunu gördükçe, ‘Biz de
yapabiliriz’ düﬂüncesine kap›l›yor.
Asl›nda haks›z da say›lmazlar; çünkü
Barça’n›n oyunu sokak aralar›nda
oynanan futbola benziyor. Böyle bir
gerçek varken, bu gençleri çok iyi
yetiﬂtirebiliriz. ‹ﬂte bu nedenden
dolay› Barça takip edilmesi gereken
bir örnek diyorum.”
Haks›z da say›lmaz Cruyff. Acaba
bizim sokak aralar›nda oynayan
çocuklardan da Iniesta’lar, Messi’ler,
Xavi’ler ç›kmaz m›? Elbette ç›kar ama
birilerinin bu çocuklar›, belli bir oyun
felsefesi ve disipliniyle yetiﬂtirmesi
gerekiyor. T›pk› La Masia örne¤inde
oldu¤u gibi…

Barça’n›n bugünkü yap›s›nda
Cruyff’un en çok be¤endi¤i isim
Xavi. Sar› Fare, Xavi
hayranl›¤›n›, “O Barca
orkestras›n›n ﬂefi. Hem Barça’y›
hem de ‹spanya Millî Tak›m›’n›
oynat›yor. Maça tempo
kazand›ran isim o, pas
da¤›t›m›n› yapan o, oyun
düzenini sa¤layan o… Oyunda
a¤›rl›¤›n› fazlas›yla hissettiriyor.
Barça’n›n futbolunda Xavi’nin
etkisini görmek için, tak›m›n
maçlar›na bak›n. O olmay›nca
tak›m iyi oynam›yor”
cümleleriyle dillendiriyor.
Ayr›ca Cruyff bugünkü
Barça’n›n oynad›¤› futbolu
baﬂka tak›mlar›n da
oynayabilece¤ini, ama ﬂimdilik
böyle bir tak›m›n bulunmad›¤›n›
söyleyip, “Bir tek Arsenal’in
oyun felsefesi Barça’n›nkine
yak›n. Benzer futbolu
oynuyorlar. Ancak bu iki
tak›m›n futbolunda en büyük
farkl›l›k, top rakibe geçti¤inde
ortaya ç›k›yor. Arsenal geriye
yaslan›p rakip oyuncular› kendi
sahas›nda karﬂ›larken, Barça
bask›y› rakip sahada baﬂlat›yor”
görüﬂünü ortaya at›yor.
Bugünkü Barça’n›n futbolunu
daha da geliﬂtirme ﬂans›n›n
oldu¤unu iddia eden Cruyff, bu
görüﬂünü de, “Bu süreçte iﬂin
oyun k›sm› kadar futbolcular›n
mental duruﬂlar› da çok önemli.
Tak›m›n y›ld›z oyuncular›na
bakt›¤›mda, her biri normal
insan görüntüsü veriyor,
aﬂ›r›l›¤a kaçan yok. Dikkat
edilecek olursa, kazand›klar›
baﬂar›lara ra¤men
davran›ﬂlar›nda en ufak bir
de¤iﬂiklik gözükmüyor.
Her birinin aya¤› yere sa¤lam
bas›yor. Bu da çok önemli.
Özellikle de tak›m›nda birçok
genç futbolcuya sahip olan bir
teknik adam için. Ayr›ca birlikte
çal›ﬂmaktan da büyük keyif
al›yorlar. Baﬂar›ya aç bir
görüntü sergileyip, mümkün
olan en uzak noktaya kadar
gitmenin hayallerini kuruyorlar”
cümleleriyle destekliyor. Sar›
Fare’nin tek endiﬂesi ise Kulüp
Baﬂkan› Sandro Russel:
“Do¤rusunu söylemem
gerekirse, kulüple ilgili
konularda onun gibi
düﬂünmüyorum ve bak›ﬂ
aç›lar›m›z farkl›. Bir önceki
baﬂkan Laporta ile mahkemelik
olmas› do¤ru de¤ildi. Süreç
içinde yapaca¤› yanl›ﬂlar
Barça’ya zarar verebilir.”
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Marka olmak
istiyorum
Oğulcan Gökçe
15 yaﬂ›nda giydi¤i ay-y›ld›zl› formayla
birlikteli¤i 60 maçt›r sürüyor.
Henüz 19 yaﬂ›nda ve Altay’›n A2 tak›m›n›n
stoperi. 17 yaﬂ›nda Avrupa ve Dünya
ﬁampiyonas› finalleri tecrübesini yaﬂad›.
Elektrik mühendisi bir baba ve çevre
planlamac›s› bir annenin o¤lu. Geçti¤imiz y›l
Mallorca’ya transferi 18 yaﬂ›n› bitirmedi¤i için
gerçekleﬂmese de büyük hayaller kurmaya
devam ediyor, dünya çap›nda vazgeçilmez bir
stoper olmay› hedefliyor.
▼15 yaﬂ›ndan bu yana aral›ks›z
olarak Genç Milli Tak›mlar›m›z›n
formas›n› giyen bir oyuncusun.
18 yaﬂ›nda bir oyuncu için 59 milli
maç oldukça önemli bir tecrübe.
Bu tecrübe sana neler hissettiriyor?
Kendini ayr›cal›kl› bir oyuncu olarak
görüyor musun?
▲59 kez forma giymek genç bir
oyuncu için gerçekten de önemli bir
kariyer. Hele bir de bir Bank Asya
1. Lig tak›m›ndan gelerek bunu
baﬂarabiliyorsan›z kendinize
güveniniz bir kat daha art›yor. Millî
Tak›mlarda yapt›¤›n›z çal›ﬂmalarla
oyunculuk kalitenizin yükseliyor.
Bir yandan da hem dünyay› hem de
rakiplerinizi tan›yorsunuz. K›saca
söylemek gerekirse Genç Millî
Tak›mlarda oynamak oyuncunun
geliﬂimini fazlas›yla h›zland›ran bir
süreç.
▼Futbola Altay’da baﬂlad›¤›n›
biliyoruz. ‹zmir’de Göztepe,
Karﬂ›yaka gibi baﬂka büyük kulüpler
de varken senin Altay tercihinin
sebebi neydi?
▲Küçükken ilk yaz›ld›¤›m kulüp
‹zmirspor’du. 10 yaﬂlar›ndayd›m ve
ilk ç›kt›¤›m antrenmanda kolum
k›r›ld›. Sonras›nda yak›n çevrem
Altay kulübünün altyap›s›n›n çok iyi
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oldu¤unu söyledi ve ben de Altay
kulübünün altyap›s›na girdim. Orada
2 y›l futbol okulunda e¤itim ald›ktan
sonra 2003 y›l›nda lisans›m›
ç›kard›lar ve sonras› da hep Altay’da
geldi.
▼Peki, kolunun k›r›lmas› seni
futboldan so¤utmad› m›? Annen,
baban bu konuda ne düﬂündü?
▲Asl›nda baﬂlang›çta korkmuﬂ ve bu
iﬂi b›rakmay› bile düﬂünmüﬂtüm.
Ama sonra futbol sevgisi öyle a¤›r
bast› ki yeniden oynamaya baﬂlad›m.
Annem ve babama gelince, onlar
benim kararlar›ma hiç kar›ﬂmaz,
sadece arkamda durur ve
cesaretlendirirler.
▼Ailende futbol oynayan senin
d›ﬂ›nda birileri var m›?
▲Babam elektrik mühendisi, annem
ﬂehir planc›s›. Babam k›sa süre
Uﬂakspor’da oynam›ﬂ ama bir mide
ameliyat› geçirdikten sonra b›rakm›ﬂ.
Ailemde futbol oynayan benim
d›ﬂ›mda birisi yok. Ancak futbolcu
olmamda ailemin katk›s› çok fazla.
Futbol okuluna gitti¤im dönemde
beni her gün annem götürüp
getirirdi. Geçmiﬂte sporla
ilgilenmezlerdi ama benim sayemde
bütün gazetelerin spor sayfalar›n›
okumaya baﬂlad›lar.

▼Seni futbolcu olmaya yönelten ﬂey
neydi, sadece oyuna karﬂ› duydu¤un
sevgi mi?
▲Ben hâlâ para, ﬂöhret gibi ﬂeyleri
düﬂünmüyorum. Futbolu sadece bu
oyunu sevdi¤im için oynuyorum.
Zaten baﬂka türlü de baﬂar›l›
olunabilece¤ini sanm›yorum. Futbol
oynamak içten gelen bir ﬂey.
▼Futbola baﬂlad›¤›nda idollerin var
m›yd›?
▲‹dol demeyelim de be¤endi¤im
oyuncular var. Stoper oynad›¤›m için
be¤endi¤im isimler de o bölgenin
oyuncular›. Barcelona’dan Pique ve
Puyol’u gerçekten çok be¤eniyorum.
▼Neden Pique ve Puyol?
▲Çünkü art›k stoperden beklenenler
de¤iﬂti. Geçmiﬂte ne yap›p edip
rakip tak›m›n santrforuna ad›m
att›rmayan stoperler be¤eniliyordu,
ﬂimdi savunma görevini yerine
getirmenin yan›nda geriden oyunu
iyi kuran, iyi pas yapabilen stoperler
ön planda. Ben de hem Puyol’un
h›rs›n› hem de Pique’nin oyun kuran
anlay›ﬂ›n› be¤eniyorum ve ikisini bir
arada yapabilmeye çal›ﬂ›yorum.
▼Peki, antrenörlerin senin futbol
stilin hakk›nda neler söylüyor?
▲Savunmadan oyunu görüﬂümü ve
topu oyuna olumlu sokuﬂumu

be¤eniyorlar. Uzun boylu olmama
ra¤men a¤›r bir oyuncu olmad›¤›m›
söylüyorlar. Hava hâkimiyeti
konusunda bir s›k›nt›m zaten yok.
Tabii ki bu sayd›klar›m›n tümü
geliﬂtirilmeye aç›k. Ne kadar çok
çal›ﬂ›r ve ne kadar fazla tecrübe
kazan›rsam o kadar iyi olabilirim.
▼Genç Millî Tak›mlara seçildi¤in
dönemle ilgili neler söyleyebilirsin?
Seni be¤enen ve seçen kimdi?
▲Beni U15 tak›m›na alan Ferhat
Südo¤an Hocam›zd›. Önce Coﬂkun
Süer taraf›ndan ‹zmir karmas›na
al›nm›ﬂt›m. Ard›ndan Ege karmas›na
seçildim. Antalya’daki maçlar›m›zda
Ferhat Hocam›z beni Riva’ya
ça¤›rm›ﬂt›. Orada da baﬂar›l› bir
performans sergileyince U15
tak›m›n›n kadrosuna al›nd›m.
▼‹lk ç›kt›¤›n millî maç› hat›rl›yor
musun? Neler hissetmiﬂtin?
▲‹lk maç›m› hat›rlamaz olur
muyum? 2007 y›l›nda Fethiye’de
Hollanda’ya karﬂ› oynam›ﬂ ve 4-1
kazanm›ﬂt›k. Ne hissetti¤ime gelince,
o çok farkl› bir ﬂey, anlat›lmas› zor.
Maça ç›kmadan önce büyük bir
heyecan duymuﬂtum. Ama aya¤›ma
gelen ilk topu olumlu kulland›ktan
sonra o heyecandan ve bask›dan
tamamen kurtulmuﬂ, baﬂar›l› bir

Babam elektrik
mühendisi, annem
şehir plancısı.
Babam kısa süre
Uşakspor’da futbol
oynamış ama bir
mide ameliyatı
geçirdikten sonra
bırakmış. Ailemde
futbol oynayan
benim dışımda birisi
yok. Ancak futbolcu
olmamda ailemin
katkısı çok fazla.

performans sergilemiﬂtim.
▼Türk futbolseverler seni hem Avrupa
hem de Dünya ﬁampiyonas›’nda
televizyondan izleme f›rsat› bulmuﬂtu.
Henüz 17 yaﬂ›nda iki büyük
organizasyonun finalinde oynamak
sana ne gibi art›lar getirdi?
▲Her ﬂeyden önce çok büyük birer
tecrübeydi. Avrupa’da oynayan
oyuncular› gördüm, kendimi onlarla
k›yaslama ﬂans› buldum. Bu tip
organizasyonlar›n nas›l düzenlendi¤i
hakk›nda fikir sahibi oldum.

Geçmişte ne yapıp
edip rakip takımın
santrforuna adım
attırmayan stoperler
beğeniliyordu, şimdi
savunma görevini
yerine getirmenin
yanında geriden
oyunu iyi kuran,
iyi pas yapabilen
stoperler ön planda.
Ben de ikisini bir
arada yapabilmeye
çalışıyorum.

▼O ﬂampiyonalarla ilgili unutamad›¤›n
bir an›n var m›?
▲O turnuvada unutamad›¤›m ﬂey,
gördü¤üm k›rm›z› kartt›. Burkina Faso,
Kosta Rika ve Yeni Zelanda’n›n
bulundu¤u gruptan ç›km›ﬂ, Birleﬂik
Arap Emirlikleri ile ikinci turda karﬂ›
karﬂ›ya geliyorduk. Maç›n baﬂ›nda
tandemdeki arkadaﬂ›m Furkan ﬁeker’in
golüyle öne geçmiﬂtik. Ancak 39.
dakikada k›rm›z› kart görerek tak›m›m›
10 kiﬂi b›rakm›ﬂt›m. Hayat›mda
gördü¤üm ilk k›rm›z› kartt› ve son
derece kritik bir maç›n bir o kadar kritik
dakikas›nda gelmiﬂti. Top rakiple benim
aram›zdayd›, kendimi topa do¤ru att›m,
niyetim rakibe müdahale etmek de¤ildi
ama k›rm›z› kart görmüﬂtüm. Benim
için gerçek bir ﬂok an›yd›. Geride kalan
onca dakikay› tak›m 10 kiﬂi oynayacakt›
ve bu maç bir Dünya ﬁampiyonas›
maç›yd›. Ama tak›m›m›z maç› 2-0
kazand›. O maçtan sonra Furkan’›n
yan›nda Sezer Özmen görev ald› ve
ben bir anl›k hatan›n nelere mal
olabilece¤ini ac› biçimde ö¤renmiﬂ
oldum.
▼Üzerinde eme¤i olan teknik adamlar
kimler?
▲En önemlisi Zafer Bilgetay Hocam.
Altay altyap›s›nda ondan çok ﬂey
ö¤rendim. Onun da eski bir stoper
olmas› benim için önemli bir avantajd›.
Millî Tak›mlarda Ferhat Südo¤an ve
Metin Çekiçler Hocalar›m bana ve
arkadaﬂlar›ma çok ﬂey katt›. Bugün de
Kemal Özdeﬂ Hocam›zdan yeni bilgileri
ö¤reniyoruz. Altay’daki Teknik
Direktörümüz Coﬂkun Demirbakan’dan
da çok ﬂey ö¤reniyorum. Bana pozisyon
alma konusunda büyük katk›lar› oluyor.
▼Altay’da genç oyuncular›n da ﬂans
buldu¤unu biliyoruz. Mesela iki yaﬂ
küçü¤ün Okay Yokuﬂlu’n›n A tak›mda
banko oynamas› senin için de bir itici
güç say›labilir mi?
▲Elbette. ‹nsan kendi kendine “Okay
oynuyor, ben de oynamal›y›m” diye
düﬂünüyor. Bir yandan da 16 yaﬂ›n›
yeni bitirmiﬂ çok genç bir oyuncunun A
tak›mda yer al›yor olmas›, bütün genç
oyunculara “Benim de yolum aç›k”
duygusunu veriyor.
▼Futbola baﬂlad›¤›n günden beri
stoper mi oynuyorsun?

Real Mallorca beni
istemişti. İspanya’ya
gidip Mallorca ile 10
gün antrenmanlara
çıktım ancak bu
transfer İspanya
Futbol
Federasyonu’na
takıldı. 18 yaşından
küçük olduğum için
transferim
gerçekleşemedi.
Yani Mallorca’nın
kapısından döndüm.
Mevkiimin en iyisi,
vazgeçilmez bir
stoper olmak
istiyorum. Marka
olmak, örnek alınan
bir oyuncu haline
gelmek
amacındayım. Nasıl
ki bugün ben Puyol
ve Pique’den söz
ediyorsam, 10 yıl
sonra genç
oyuncuların da
Oğulcan Gökçe’den
söz etmesini
sağlamak istiyorum.

Nijerya’daki k›rm›z›
kart› unutamam

▲Asl›nda sol
bekte baﬂlam›ﬂt›m
ve uzun bir süre
de orada
oynad›m.
Sonras›nda Zafer
Bilgetay Hocam
beni stopere ald›.
O dönemde boy
atm›ﬂt›m ve bugün
bak›ld›¤›nda
stoper tercihinin
ne kadar do¤ru
oldu¤unu
görüyorum.
▼Bu arada senin
sa¤ aya¤›n› da
kullanabildi¤ini
görüyoruz.
▲Evet, solum
kadar iyi olmasa
da sa¤›m› da
kullanabiliyorum.
Asl›nda sol ayakl›
oyuncular›n sa¤
ayaklar›n›
kullanmas› o
kadar kolay
de¤ildir ama ben
bu konuda uzun
süredir özel
çal›ﬂmalar yapt›m ve sa¤ aya¤›m› da
belli bir noktaya getirdim.
▼2009’da B Genç kategorisinde
Türkiye ﬂampiyonu oldunuz. Altay’›n
altyap›s›ndan söz eder misin biraz?
▲Bizim 1992 tak›m› belki de Altay’›n
gelmiﬂ geçmiﬂ en yetenekli yaﬂ grubu
tak›m›yd›. Çok iyi futbol oynuyorduk.
Oynad›¤›m›z futbolun karﬂ›l›¤›n› da
saha sonuçlar›yla almas›n› biliyorduk.
Önümüzde durabilen tak›m yoktu.
ﬁampiyon olurken Fenerbahçe’yi 2-1
yenmiﬂ, finalde de Beﬂiktaﬂ’› 2-0
ma¤lup ederek ﬂampiyonlu¤u elde
etmiﬂtik. Altay’›n baﬂar›s› en baﬂta
yetenekli oyuncu seçmekten
kaynaklan›yor. Ayr›ca bilgili ve bildi¤ini
oyunculara aktarabilen genç tak›m
antrenörleri var.
▼O kadroda yukar›ya ç›kabilecek
oyuncular kimler sence?
▲Zaten 3-4 arkadaﬂ›m A tak›m
kadrosuna al›nm›ﬂ durumda. Sa¤ bek
Hüseyin Engin, santrfor Abdülkadir
Kuzey A tak›m kadrosunda. 1993
do¤umlu Aytaç Kara Genç Millî
Tak›mlarda. Yan yana oynad›¤›m
Yi¤itcan Gölbay›r keza çok yetenekli
bir oyuncu.

Mallorca’n›n kap›s›ndan
döndüm
▼Geçti¤imiz y›l Avrupa ve Dünya
ﬁampiyonalar›’ndaki performanslar›n›n
ard›ndan transfer teklifleri ald›n m›?
▲Real Mallorca beni istemiﬂti.
‹spanya’ya gidip Mallorca ile 10 gün
antrenmanlara ç›kt›m ancak bu transfer
‹spanya Futbol Federasyonu’na tak›ld›.
18 yaﬂ›ndan küçük oldu¤um için

transferim gerçekleﬂemedi. Yani
Mallorca’n›n kap›s›ndan döndüm
▼Peki, 18 yaﬂ alt› için bu yasak
olmasayd› ‹spanya’ya gider miydin?
Kendini ailenden uzakta, yabanc› bir
ülkede yaﬂamaya haz›r hissediyor
musun?
▲Ailemden uzak olma konusunda bir
sorun yaﬂayaca¤›m› sanm›yorum. Ama
Avrupa’da yaﬂamak için sa¤lam bir
altyap›n›z olmas› gerekiyor. Mesela en
az›ndan bir yabanc› dil bilmeniz lâz›m.
▼E¤itimini sürdürüyor musun?
▲Ege Üniversitesi Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu ö¤rencisiyim.
‹lk y›l›mda haz›rl›k okuyorum ve
yabanc› dil ö¤reniyorum. Futbolu
b›rakt›ktan sonra da antrenörlük
yapmak amac›nday›m.
▼Tan›nan birisi olduktan sonra
arkadaﬂlar›nla iliﬂkilerinde de¤iﬂiklikler
yaﬂad›n m›?
▲Benim aç›mdan hiçbir de¤iﬂiklik yok.
Arkadaﬂlar›mla eskiden nas›lsam ﬂimdi
de öyleyim. Çevremi de¤iﬂtirmek gibi
bir niyetim de yok, düﬂüncem de yok.
▼Gelece¤e dönük nas›l planlar
kuruyorsun?
▲Basamaklar› s›rayla ç›kma
taraftar›y›m. Önce Altay A tak›m›nda
oynamak, sonra bir Süper Lig oyuncusu
olmak ve ard›ndan da Avrupa’ya gitmek
istiyorum. Tabii hayallerin s›n›r› yok.
Mevkiimin en iyisi, vazgeçilmez bir
stoper olmak istiyorum. Marka olmak,
örnek al›nan bir oyuncu haline gelmek
amac›nday›m. Nas›l ki bugün ben
Puyol ve Pique’den söz ediyorsam,
10 y›l sonra genç oyuncular›n da
kendilerine idolleri soruldu¤unda
“O¤ulcan Gökçe” cevab›n› vermelerini
sa¤lamak istiyorum.
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John Still

‹stikrar abideleri

Dizinden geçirdi¤i sakatl›k sonucu futbolculuk
kariyeri erkenden sona eren Still, teknik adaml›k
yaparak yeﬂil sahalardan kopmamay› baﬂard›.
1989-94 aras›nda çal›ﬂt›rd›¤› ve ‹ngiltere 6. Ligi’ne
denk düﬂen “Football Conference”a terfi ettirdi¤i
Dagenham&Redbridge’te 2004
y›l›nda bir kez daha görev ald›.
O zamandan bu yana tak›m›
çal›ﬂt›rmaya devam eden Still,
2006-07’de tak›m› ﬂampiyon
yaparak bu kez League Two’ya
yükseltmeyi baﬂard›. Burada da
iki sezon geçiren D&R,
2009-10 sezonunda play-off
maçlar› sonucu League One’a
(3. Lig) terfie hak kazand›. Tak›m›n 1992’de
kuruldu¤u düﬂünülecek olursa gösterdi¤i
geliﬂimde Still’in katk›s›n›n büyüklü¤ü daha net
ﬂekilde ortaya ç›k›yor.

“İstikrar” futbol âleminde, özellikle bu topraklarda en çok kullandığımız
kelimelerden birisi. Birçok takımın tarihi, yeteri kadar şans tanınmayan, dört-beş
başarısız sonucun ardından görevine son verilen teknik adamlarla dolu. Gerçi,
doğruyu söylemek gerekirse Avrupa’da da durum bizden çok farklılık göstermiyor.
5-6 sene aynı takımı çalıştıran teknik adam sayısı sandığımız kadar fazla değil.
Örneğin İtalya Serie A’da en eski hocalar sadece 2009’dan beri görevde. Biz yine
de “istikrar” deyince hemen akla gelen Alex Ferguson (25 sezon) ve Arsene
Wenger’i (15 sezon) bir kenara koyup, Avrupa’da aynı takımda en uzun süre
görev yapan teknik adamlara hızlıca göz atalım dedik.

Kıvanç Koçak

Dario Gradi
‹smi pek duyulmam›ﬂ olsa da
asl›nda bir futbol efsanesinden
söz ediyoruz. ‹talyan bir baba
ve ‹ngiliz bir annenin çocu¤u
olarak 1941’de Milano’da
do¤an Gradi, 1983’te ‹ngiliz
tak›m› Crewe Alexandra’n›n
baﬂ›na geçti. 2007’de görevi
b›rakt›¤›nda “bir tak›mda en
uzun süre görev yapan teknik
adam”d›. Görevi b›rak›p da fazla uza¤a gitmedi
zaten. Crewe’in idari kadrosuna girdi. Ancak iﬂler
yolunda gitmeyince yeni bir teknik adam
bulununcaya kadar 2008 Kas›m’›nda eﬂofmanlar›
birkaç ayl›¤›na tekrar giydi. Yeni teknik adam da
dertlere çare olmay›nca bir kez daha görevinin
baﬂ›na geçen Gradi, hâlâ eserini emanet
edebilece¤i birini ar›yor. Crewe’de geçirdi¤i 28 y›l
boyunca birçok genç oyuncu yetiﬂtiren, futbola
yapt›¤› hizmetler nedeniyle Britanya ‹mparatorluk
Niﬂan› almaya hak kazanan Gradi, tak›ma çok
büyük baﬂar›lar kazand›ramasa da
k›rm›z›-beyazl›lar›n 12 defa Bobby Moore
Fair Play ödülünü kazanmas›nda baﬂrol sahibi.

Garry Wilson
Eastbourne Borough,
‹ngiltere’de 5. Lig’e tekabül
eden ligde mücadele eden bir
tak›m. Teknik direktörleri ise
1999’dan beri ayn›; Garry
Wilson. Bir ‹skoç olan Wilson,
vasat bir futbolculuk
kariyerinden sonra 1995-98 aras›nda Hastings’i
çal›ﬂt›rd›. 1999’da o zamanki ad› Langney olan
Eastbourne Borough’nun baﬂ›na geçen Wilson,
tak›m› 5. Lig’e ç›karmay› baﬂard›. Her f›rsatta
emekli olmadan önceki en büyük hayalinin
tak›m›n› bir üst lige ç›karabilmek oldu¤unu ifade
ediyor.

John Coleman
‹ngiltere alt liglerinin en iyi golcülerinden birisi
olan Coleman, 1999’dan beri Accrington
Stanley’in baﬂ›nda. Coleman’la birlikte hemen her
sezon geliﬂim gösteren Accrington Stanley,
kademe kademe yükselerek 2005-06’da ﬂampiyon
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olup League Two’ya yani
4. Lig’e ç›kmay› baﬂard›.
Bu, 1968’de kurulan tak›m›n
ulaﬂt›¤› en büyük baﬂar› olarak
tarihe geçti. Ayn› zamanda bir
ö¤retmen olan Coleman,
tak›mda bu kadar uzun süredir
kal›c› olmas›n› elindeki malzemeyi en iyi ﬂekilde
kullanmas›na ba¤l›yor. 1962 do¤umlu teknik
adam›n kendisine koydu¤u yeni hedef ise k›sa
süre içinde Accrington’› bir üst kümeye taﬂ›may›
baﬂarabilmek.

Mircea Lucescu

Kurban Berdiyev
Elinden düﬂürmedi¤i tespihi Rubin Kazan’›n
Barcelona ile yapt›¤› ﬁampiyonlar Ligi maçlar›nda
milyonlarca insan taraf›ndan da görülünce bir
anda popüler olan Türkmen hoca Kurban
Berdiyev, baﬂar›s›n› (hat›rlay›n, ‹spanya’da
Barcelona’y› 2-1 yenmeyi baﬂarm›ﬂlard›) sadece
duaya borçlu de¤il elbette. Berdiyev son derece
çal›ﬂkan ve iyi
bir taktisyen.
2001’den beri
Rubin Kazan’›
çal›ﬂt›ran teknik
adam, göreve
geldi¤i sene
tak›m› 1. Lig’e
ç›kartt›¤› gibi
2008 ve 2009’da
Rusya
ﬂampiyonu
yapmay› da baﬂard›. Rubin Kazan’› Avrupa’da
tan›nan bir tak›m haline getiren ve içe dönük
kiﬂiliyle bilinen Berdiyev, 1993-94 sezonunda
Gençlerbirli¤i’nde de görev yapm›ﬂt›.

David Moyes
Everton gibi uzun zamand›r baﬂar›ya hasret bir
tak›mda 2002’den beri görevde kalmak o kadar
kolay bir iﬂ olmasa gerek! ‹skoç teknik adam
David Moyes, tak›m›n y›llard›r süren baﬂar›
açl›¤›n› gideremese de oynatt›¤› futbolun yan› s›ra
oyunculara ve taraftara yaklaﬂ›m›yla 9 y›ld›r
görevinin baﬂ›nda. Tak›ma kupa kazand›ramasa
da 2003, 2005 ve 2009’da meslektaﬂlar›
taraf›ndan “en baﬂar›l› teknik adam” seçilen
Moyes’i (ki bu ödülü en fazla kazanan isim
durumunda), Alex Ferguson’un ard›ndan

Manchester United’›n baﬂ›na geçecek isim olarak
görenlerin say›s› hayli fazla. Hatta bizzat
Ferguson’un kendisinin tavr›n›n da bu yönde
oldu¤u dedikodular aras›nda.

Thomas Schaaf
1961 do¤umlu Schaaf, Werder Bremen’in
kap›s›ndan içeriye girdi¤inde 11 yaﬂ›ndayd›.
Aradan geçen 39 y›l boyunca da baﬂka hiçbir
tak›ma yüzünü dönmedi! 1972’de Werder
Bremen altyap›s›nda baﬂlayan futbolculuk
serüvenini 1995’te yine yeﬂil-beyazl› forma
alt›nda noktalayan Schaaf, daha oyunculuk
y›llar›nda hocal›¤a baﬂlam›ﬂt›. 1988-1995
aras›nda genç tak›m›, 1995-99 aras›nda amatör
tak›m› çal›ﬂt›ran Schaaf, 1999’dan beri tek adam
pozisyonunda. Düﬂme hatt›nda devrald›¤› tak›m›
tekrar üst kalibreye taﬂ›yan teknik adam, Werder
Bremen’e Almanya
Kupas›’n› 3 kez
(1998-99,
2003-04,
2008-09) ve
Almanya Lig
Kupas›’n› 1 kez
(2006)
kazand›rmakla
kalmad›,
2003-04
sezonunda 11 y›l
aradan sonra
Almanya
ﬂampiyonlu¤unu
da yaﬂatt›.

Türkiyeli futbolseverlerin yak›ndan tan›d›¤› bir
isim olan Lucescu, 2004’te Beﬂiktaﬂ’tan
ayr›ld›¤›ndan beri Ukrayna’n›n Shakhtar Donetsk
tak›m›n›n baﬂ›nda. Lucescu, Shakhtar’a 4 lig
ﬂampiyonlu¤u (2004-05, 2005-06, 2007-08,
2009-10), 2 Ukrayna Kupas› (2003-04, 2007-08),
3 Ukrayna Süper
Kupas› (2005,
2008, 2010)
kazand›rd›.
2008-09
sezonunda ise
‹stanbul’da
oynanan finalde
Werder
Bremen’i yenip
UEFA Kupas›’n›
kald›rarak
kulübü Avrupa
futbol tarihine
yazd›rmay› da
baﬂard›. 2009’da
geçirdi¤i kalp
krizine ra¤men
futbolun içinde
kalmaya devam eden 65 yaﬂ›ndaki teknik adam›n,
aradan geçen sürede Shakhtar’› getirdi¤i nokta
Galatasaray ve Beﬂiktaﬂl›lar› üzüyor mudur
bilinmez tabii.

Pablo Correa
Uruguayl› bir forvet olan Correa’n›n yolu
kariyerinin sonlar›nda Fransa’n›n Nancy tak›m›na
düﬂmüﬂtü. 1995-2000
y›llar› aras›nda oynad›¤›
tak›mda futbolu b›rakan
Correa, 2002’den beri bu
sefer teknik adam olarak
tak›mda görev al›yor.
Taraftarlarca çok sevilen
ve özellikle baﬂar›l›
savunma anlay›ﬂ›yla
bilinen Correa, 2004’te
alt› y›l aradan sonra
tak›m› tekrar 1. Lig’e
ç›kard›. 2006’da ise Nancy’ye Lig Kupas›’n›
kazand›rarak büyük bir baﬂar›n›n alt›na imzas›n›
att›.

Christian Gourcuff
ﬁimdilerde o¤lu
Yoann
kendisinden
daha çok
tan›nsa da
Christian
Gourcuff,
Avrupa’da bir
tak›m› en uzun
süredir
çal›ﬂt›ran
isimlerden
birisi. 1982’de
menajer-oyuncu
olarak teknik
direktörlü¤e
baﬂlad›¤› kulüp
olan Lorient’e
2003’te geri
dönen
Gourcuff,
geçen zaman
içinde tak›m›
1. Lig’e taﬂ›may› baﬂard› (2006). Sonuçtan ziyade
tak›m›n›n güzel futbol oynamas›yla ilgilenen
Gourcuff, Fransa’da coﬂkulu yap›s› ve iyi
taktisyenli¤iyle tan›n›yor.

Dave Jones
2005’ten beri Cardiff City’yi
çal›ﬂt›ran 54 yaﬂ›ndaki Dave
Jones’un mavi-beyazl›larla
ulaﬂt›¤› en büyük baﬂar›
2007-08 sezonunda
Portsmouth’la oynad›klar› FA
Cup finali. Ama tabii bu baﬂar›
da az›msanacak gibi de¤il.
Zira Cardiff’in 1927’de yar›
finale ç›kmas›ndan daha da
ileri bir nokta! Özellikle son
iki sezondur yükselen bir grafik çizen Galler
tak›m›n›n yak›n gelecekte Premier Lig’de boy
göstermesi sürpriz olmayacak.

Jean Fernandez
Auxerre deyince elbette akla kulübe neredeyse
40 y›l hizmet etmiﬂ Guy Roux geliyor. 2006’da
göreve gelen Jean Fernandez’in yeni bir Roux
olmas› için daha epey yol almas› gerekti¤i gerçek.
Ama en az›ndan tak›mda tutunmay› baﬂarm›ﬂ
gözüküyor. Fernandez, Fransa Ligi’nde en fazla
maça ç›kan hoca durumunda fakat henüz
kazand›¤› bir baﬂar› yok. Beri yandan kariyeri
boyunca yetiﬂtirdi¤i oyunculara bak›l›nca baﬂar›s›z
say›lmas› da mümkün de¤il. Zidane, Adebayor,
Mamadou Niang, Ribery, Maoulida çal›ﬂt›rd›¤›
tak›mlarda hep Fernandez’in tornas›ndan geçmiﬂ
isimler.

Myron Markevych
Türkiyeli futbolseverlerin
asl›nda yine oldukça aﬂina
olduklar› bir isim Myron
Markevych. 2005 y›l›ndan beri
çal›ﬂt›rd›¤› Metalist Kharkiv,
2008’de UEFA Kupas›’nda
Beﬂiktaﬂ’› elemiﬂ, ayn› y›l
UEFA Kupas› grup maçlar›nda
Galatasaray’› da ‹stanbul’da
1-0 yenmeyi baﬂarm›ﬂt›.
Ukrayna 1. Ligi’nde en fazla
maça ç›kan teknik adam unvan›n› elinde
bulunduran Markevych, ﬁubat 2010’da Ukrayna
Millî Tak›m›’n›n teknik direktörlü¤ü görevine de
getirildi. Ne var ki, Metalist’e daha çok vakit
ay›rmak istedi¤i ifade ederek A¤ustos’ta görevi
b›rakt›.

Manuel Preciado
Bir savunma
oyuncusu
olarak
Racing
Santander,
Mallorca,
Alaves gibi
tak›mlarda
oynayan
Preciado,
2006’dan
beri Sporting
Gijon’u
çal›ﬂt›r›yor.
Göreve
geldi¤i
ikinci sezonda k›rm›z›-beyazl›lar› La Liga’ya
ç›karan Preciado, tak›m›n k›s›tl› imkânlar›na
ra¤men elde etti¤i baﬂar›yla büyük övgü toplad›.
Sporting Gijon 2008-09 sezonunda ilginç bir
istatisti¤e de imza att›; tam 33 maç boyunca ya
yendiler ya yenildiler, hiç berabere kalmad›lar.

Tony Pulis
Tuncay ﬁanl› ile yaﬂad›¤› gelgitli iliﬂki nedeniyle
ad›n› s›kça duydu¤umuz Stoke City Teknik
Direktörü Pulis de 2006’dan beri görevinin
baﬂ›ndaki isimlerden. 2007-08’de daha önce

2002-05 sezonunda da çal›ﬂt›rd›¤› Stoke’u Premier
Lig’e ç›kartan Pulis, eldeki malzemeyle en iyi iﬂi
yapan teknik adamlardan birisi olarak tan›n›yor.
Pulis’in, nispeten zay›f tak›mlar› çal›ﬂt›rmas›na
ra¤men kariyerinde hiç küme düﬂmemiﬂ hoca
unvan›na sahip olmas› da bunu gösteriyor zaten.
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Son kale de düﬂtü!
Avrupa kupalarında 2010-2011 sezonu,
Türk takımları için tam bir hayal kırıklığı
olarak tarihe geçti. Bursaspor,
Fenerbahçe, Trabzonspor ve
Galatasaray’dan sonra Avrupa
kupalarında sezonun ikinci yarısındaki
maçlara katılmayı başarabilen tek
temsilcimiz olan Beşiktaş da UEFA Avrupa
Ligi 2. Turu’nda kupaya veda etmekten
kurtulamadı.
EFA Avrupa Ligi Play-Off
Turu’nda Galatasaray
Ukrayna’dan Karpaty Lviv’e,
Fenerbahçe Yunanistan’dan
PAOK’a, Trabzonspor da ‹ngiliz
temsilcisi Liverpool’a elenmiﬂ,
ﬁampiyonlar Ligi gruplar›na direkt
ve ilk kez kat›lan son ﬂampiyon
Bursaspor da Manchester United
(‹ngiltere), Valencia (‹spanya) ve
Glasgow Rangers’›n (‹skoçya)
bulundu¤u C Grubu’nu sonuncu
tamamlayarak kupaya veda etmiﬂti.
Bunun üzerine, UEFA Avrupa Ligi
gruplar›ndan ç›karak 2. Tur’a
yükselen Beﬂiktaﬂ, bu sezon
Avrupa’daki son umudumuz olarak
kalm›ﬂt›. Kara Kartallar, bu sezonki
Avrupa maceras›na UEFA Avrupa
Ligi 2. Turu’ndan baﬂlam›ﬂ,
s›ras›yla Faroe Adalar›’nda
Vikingur, Çek Cumhuriyeti’nden
Viktoria Plzen, Finlandiya’dan da
HJK Helsinki tak›mlar›n› eledikten
sonra gruplara kalmay› baﬂarm›ﬂt›.
Grup maçlar›nda Portekiz
temsilcisi Porto, Bulgar ekibi CSKA
Sofya ve Avusturya’dan Rapid
Wien’le karﬂ›laﬂan siyah-beyazl›lar,
L Grubu’nu Porto’nun ard›ndan
13 puanla 2. s›rada bitirerek bir üst
tura ç›kmaya hak kazanm›ﬂ ve
böylece 2010-2011 sezonunda
Avrupa kupalar›nda mücadelen
eden tek Türk tak›m› olarak
kalm›ﬂt›.
Ancak Bernd Schuster’in ekibi
geride b›rakt›¤›m›z ﬁubat ay›nda
oynanan UEFA Avrupa Ligi 2. Tur
karﬂ›laﬂmalar› sonucunda, bir
önceki turda E Grubu’nu 11
puanla lider olarak tamamlayan

Ukrayna
temsilcisi
Dinamo
Kiev’e
elenerek
Avrupa
defterini
kapad›.
Fiyap› ‹nönü
Stad›’nda
17 ﬁubat’ta
oynanan
müsabakada
rakibine 4-1
boyun e¤en
Kartallar,
24 ﬁubat’ta
Ukrayna’da
oynanan
maçtan da
4-0’l›k
yenilgiyle
ayr›l›p
turnuvaya
dramatik bir
ﬂekilde veda
etmek
zorunda
kald›.
Böylece Avrupa kupalar›nda pek
de iç aç›c› bir sezon geçirmeyen
Türk tak›mlar›n›n bu alandaki son
temsilcisi de UEFA Avrupa Ligi
defterini noktalam›ﬂ oldu.
ﬁubat ay› içerisinde oynanan UEFA
Avrupa Ligi 2. Tur maçlar›n›n di¤er
bir aya¤›nda ise ‹ngiltere temsilcisi
Manchester City, Yunan ekibi
Aris’i kupan›n d›ﬂ›na itti.
40 senedir Avrupa kupalar›nda
kendi evinde yenilmeyen ve
kadrosunda 36 yaﬂ›ndaki eski
Beﬂiktaﬂl› Ronaldo’yu
Avrupa Ligi’nde 3.Tur eﬂleﬂmeleri da bar›nd›ran Aris,
elenmesine karﬂ›n
Benfica (Portekiz) - PSG (Fransa)
kendi evindeki maçta
Dynamo Kiev (Ukrayna) - M. City (‹ngiltere)
rakibiyle 0-0 berabere
Twente (Hollanda) - Zenit (Rusya)
kalarak bu unvan›n›
CSKA Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
korumay› baﬂard›.
PSV (Hollanda) – G.Rangers (‹skoçya)
Beﬂiktaﬂ’›n e¤er turu
B. Leverkusen (Almanya) – Villarreal (‹spanya) geçseydi 3. Tur’da bu
Ajax (Hollanda) - Spartak Moskova (Rusya)
eﬂleﬂmenin galibiyle
Liverpool (‹ngiltere) - Braga (Portekiz)
karﬂ›laﬂaca¤›n› da

U
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hat›rlatal›m.
Bu kupada oynanan di¤er
müsabakalarda, Beﬂiktaﬂ’›n
bulundu¤u grubu lider olarak
tamamlayan Porto, ‹spanyol
temsilcisi Sevilla’y› elerken, sezon
baﬂ›nda Fenerbahçe’yi kupan›n
d›ﬂ›na iten PAOK, 2005 y›l›ndaki
UEFA Kupas›’n›n sahibi CSKA
Moskova’ya elenmekten
kurtulamad›.
2008 UEFA Kupas›’n›n ve Süper
Kupa’n›n sahibi Zenit ise
ﬁampiyonlar Ligi ön elemelerinde
Fenerbahçe’yi geçen ‹sviçre ekibi
Young Boys’u ekarte etmeyi
baﬂard›. Bursaspor’un
ﬁampiyonlar Ligi gruplar›ndaki
rakibi Rangers, Sporting Lizbon’u
eleyip yoluna devam ederken,
Trabzonspor’u bu sezon
Avrupa’n›n d›ﬂ›na iten Liverpool,
Çek temsilcisi Sparta Prag’› zor da
olsa geçti. UEFA Avrupa Ligi’nde

oynanan öteki 2. Tur maçlar›
sonunda ise Twente, Gökdeniz
Karadeniz’in de forma giydi¤i
Rubin Kazan’›, Bayer Leverkusen,
Metalist Kharkiv’i, Villarreal,
‹talya Ligi’nin bu sezonki flaﬂ
tak›m› Napoli’yi, Ajax,
Anderlecht’i, Braga gruplarda
Juventus’u geçen Lech Poznan’›,
son Portekiz ﬂampiyonu Benfica,
Stuttgart’›, PSG, BATE Borisov’u,
Spartak Moskova, Ça¤daﬂ Atan’›n
da forma giydi¤i Basel’i, PSV ise
Fransa’da bu sezon ﬂampiyonlu¤a
koﬂan Lille’i turnuvan›n d›ﬂ›na
itmeyi baﬂard›.
Böylelikle Portekiz, Rusya ve
Hollanda 3’er temsilciyle
3. Tur’da en çok tak›m say›s›na
sahip ülkeler olurken, son y›llarda
millî tak›m ve kulüpler
seviyesinde düﬂüﬂe geçen
‹talya’n›n da t›pk› bizim gibi bu
kupada temsilcisi kalmad›.

Asya Kupas›

Katar’da güneﬂ do¤udan

yükseldi

1956’dan bu yana düzenlenen Asya Kupası’nın 15.’si geride kaldı. Messi’li Arjantin’i
hazırlık maçında devirmeyi başaran Japonların, yeni teknik direktörleri Alberto
Zaccheroni’yle kupaya uzanışı alkışlandı. Futbolunu geliştirebilmek için radikal bir karar
alıp 2006’da AFC’ye katılan Avustralya’nın, 2007’den ne büyük dersler çıkardığı
takdirle izlendi. Ev sahibi Katar ilk turda epey eleştirilse de bir ölçüde tribünleri
doldurmayı başarabildiği sonraki turları da hesaba katarsak, kupayı takip eden
otoritelerden geçer not aldı.
Uygar Karaca
sya Kupas›’n›n belki de en dikkat
çekici özelli¤i Katar’da
düzenlenmesiydi. K›sa bir süre
önce, 2022 Dünya Kupas›’n›n
ev sahipli¤ini kazanan bu yüzölçümü
küçük Ortado¤u ülkesi, pek
çoklar›nca en büyük futbol
organizasyonu içim uygun bir
memleket de¤ildi. Bu nedenle, asl›nda
daha önceden de bir sürü önemli spor
organizasyonu düzenlemeye al›ﬂm›ﬂ
Katar, kendini daha ﬂimdiden
kan›tlamaya kararl›yd›. Tabii Asya
Kupas› düzenlemek, U19 Asya
ﬁampiyonas›’ndan biraz daha zorlu
bir organizasyondu.
Kupan›n önemli problemlerinden biri
takvimdi. Birçok ülkenin devre aras›
haz›rl›klar› s›ras›nda oynanacak
maçlar, kulüplerin pek de hoﬂuna
gitmiyordu. Tabii t›pk› Afrika Uluslar
Kupas› gibi, bu kupa da çöl
s›caklar›nda oynanmad›. Il›man geçen
k›ﬂ günleri bu mücadele için olumlu
hava koﬂullar› yarat›yor ancak bir
baﬂka önemli problemi de
beraberinde getiriyordu. Dünya
Kupas› ne zaman oynanacakt›?
Kupa s›ras›nda bu tart›ﬂma alevlendi
ve daha ﬂimdiden, o döneme kadarki
olas› iklim de¤iﬂiklikleri hesaba
kat›lmadan yap›lan bir tak›m
hesaplarla, kupan›n radikal bir takvim
de¤iﬂikli¤iyle Ocak-ﬁubat döneminde
oynanmas› konusu bile bizzat Sepp
Blatter taraf›ndan dillendirildi. Asya
Konfederasyonu’nun Katarl› Baﬂkan›
Mohammad Bin Hamam t›pk›
kulüpler gibi bunun karﬂ›s›nda
oldu¤unu duyurdu. Zaten konu
üzerinde, önceden Michel Platini,
Franz Beckenbauer ve FIFPRo’nun
deste¤ini alm›ﬂ olan Blatter de daha
sonradan geri ad›m›n› att›.

A

A Grubu
4’er tak›mdan oluﬂan 16 tak›m, ilk
ikiye girebilmek için mücadeleye
baﬂlarken, Katar’›n Dünya Kupas›’na
haz›rlamas› muhtemel stadyumlar› da
tekrardan görücüye ç›kard›.
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Ev sahibinin iddias›, en az›ndan
gruplar› geçmekti. Turnuvan›n aç›l›ﬂ
maç›ysa Khalifa Stad›’n› bir ölçüde
doldurmay› baﬂaran Katarl›lar› pek
memnun edecek cinsten de¤ildi.
Senegal’le yaratt›¤› büyük baﬂar›n›n
yank›s›yla Ortado¤u’ya aç›lan Frans›z
Teknik Direktör Bruno Metsu, BAE
tak›mlar›ndan Al Ain’la elde etti¤i
baﬂar›y› Katar Millî Tak›m›’yla da
tekrarlamak istiyordu. ‹lk maç Katar’la
Özbekistan aras›ndayd› ve Asya
Kupas›’nda çeyrek finale kal›p
elenmeyi al›ﬂkanl›k haline getiren
Özbekler, bu kez daha kararl›yd›.
Vadim Abramov’un ö¤rencileri, aslen
bir orta saha oyuncusu olup,
zorunluluktan stoper oynayan Odil
Ahmedov’un süper ﬂutu ve Asya’da
y›l›n futbolcusu ödülünün eski
sahiplerinden Server Djeparov’un
kolayca kaydetti¤i golle 2-0 kazand›.
Asist, Katar’›n genç ve umut vaat eden
y›ld›z› ‹brahim Khalfan’dan geldi.
18 yaﬂ›nda neredeyse y›ld›zl›k
mertebesine ulaﬂm›ﬂ bu oyuncu, bir
daha forma yüzü göremedi. Tarihinin
en genç tak›m›yla Ortado¤u’nun
yolunu tutan Çin, yeni teknik
direktörü Gao Hongbo’yla güzel bir
Kuveyt galibiyetiyle girdi kupaya.
‹kinci maçlarda bu kez rakip Katar’d›.
Bruno Metsu ilk yenilginin
sorumlulu¤unu üzerine ald›ktan sonra,
“Bizim gibi Körfez tak›mlar›, gerekli
mental yo¤unlukta de¤il” diyerek
konuya ayr› bir boyut kazand›rd›.
Fakat kendi seyircisi önünde canla
baﬂla koﬂmaya baﬂlayan Katar, genç
Çin tak›m›n› 2-0’la geçti ve 1988’den
sonraki ilk Asya Kupas› galibiyetini
ald›. Goller ilk yar›da ve ilk maçta
sakat oldu¤u için yer alamayan ama
ﬂüphesiz bu tak›m›n en yetenekli
oyuncusu ve kaptan› Yusuf Ahmed’in
iki mükemmel ﬂutuyla geldi.
Özbeklerse istikrarl› futbollar›n›
Kuveyt karﬂ›s›nda da gösterip 2-1’lik
galibiyetle rakibin tur ﬂans›n› yok etti.
Katar, 2000’de 3 beraberlikle eline
geçirdi¤i çeyrek final ﬂans›n› tekrar
yakalam›ﬂt› ancak Özbekistan’›n Çin
karﬂ›s›nda en az›ndan kaybetmemesi
ﬂartt›. Tabii Çin’in de kazanmas›

gerekiyordu ve ilk golü att›lar da.
Ne var ki kaybetmek, Özbeklerin de
iﬂine gelmeyecekti ve çok geçmeden
Odil Ahmedov sahneye ç›k›p durumu
eﬂitledi. Y›llar›n eskitemedi¤i Alman
as›ll› Özbek forvet Alexander
Geynkrih’se att›¤› nefis golün
ard›ndan durumu 2-1’e getirdi, ancak
maç›n sonlar›na do¤ru sakatlanarak
sevincin tad›n› biraz ekﬂitti. Maç 2-2
bitince Özbekler çeyrek finale gitti.
Katar’sa iﬂini ﬂansa b›rakmadan,
3-0’l›k bir zaferle son 8’in yolunu
tutarak ülkede bayram havas› estirdi.
Gollerden biri, sakatl›¤› yüzünden
ikinci maç› kaç›rm›ﬂ, eski Napolili,
Brezilya’dan Katarl› olmuﬂ frikik ustas›
Fabio Cesar’›n serbest vuruﬂuyla
geldi.

B Grubu
Grubun favorisi, elbette yeni teknik
direktörüyle ilk büyük turnuvas›na
gelen Japonya’yd›. Bu, ayn› zamanda
Alberto Zaccheroni için de önemli bir
kariyer dura¤›yd›. Ne var ki haz›rl›k
maç›nda Arjantin’i yenmeyi baﬂaran
Samuraylar, Ürdün maç›nda
beraberli¤i son dakikalarda, millî
formaya yeni yeni ›s›nan stoper Maya
Yoshida’yla kurtarm›ﬂt›. Ayn› gün,
kupan›n son finalisti Suudi Arabistan,
uluslararas› alanda esamisi
okunmayan Suriye karﬂ›s›nda 2-1’lik
yenilgiyi al›nca, ilginç ﬂekilde
Portekizli Teknik Direktörü Jose
Peserio’yu kovdu. Bu senaryoya al›ﬂ›k
Nasser El Johar, t›pk› 2000’de oldu¤u
gibi, turnuva devam ederken Millî
Tak›m Teknik Direktörlü¤üne getirildi
ki, iki hafta sonra kovulaca¤›ndan
habersizdi. Böyle bir geliﬂmeyi
yaﬂayan ekipten Ürdün maç›nda da
fazla bir ﬂey beklenemezdi ve 1-0’l›k
yenilgiyle tak›m kupadan elendi.
Japonya’ysa Suriye karﬂ›s›ndaki 2-1’lik
galibiyetle kendine geldi. Tabii bu
kolay olmad›. 76’daki tart›ﬂmal›
pozisyonda kalecisi Eiji Kawashima’y›
k›rm›z› kartla kaybeden
Uzakdo¤ulular, Suriye’nin y›ld›z
golcüsü Firas’›n penalt› golüne engel
olamad›. Durum 1-1’ken oyunu

b›rakmayan Japonlar, bu kez son
dakikalardaki penalt› golüyle güldü.
Japonya’n›n 1000. golünü atmak,
y›ld›zlar› Keisuke Honda’ya nasip
olmuﬂtu. Son maçlar, Do¤u-Bat› Asya
rekabetinin ne duruma geldi¤i
konusunda fikir sahibi olmam›z›
sa¤layan Japonya-Suudi Arabistan
buluﬂmas›na sahne oldu. Suudiler de
Japonya gibi, üç kez Asya Kupas›
kald›rm›ﬂlard› ama sonuç tam bir
hezimetti: 5-0. As›l heyecan, tarihinin
en büyük baﬂar›s›n› yakalamaya
haz›rlanan Suriye’yle, bunu
tekrarlamaya çal›ﬂan Ürdün aras›ndaki
maçtayd› ve Ürdün 2-1 kazanarak
çeyrek finale uzand›.

C Grubu
Hiç ﬂüphesiz iki büyük do¤al favori,
Avustralya ve Güney Kore’ydi.
Her ikisi de yeni hocalar›n› ve yeni
kadrolar›n› test etme ﬂans› buldu.
Dünya Kupas›’ndaki hayal
k›r›kl›¤›ndan sonra Katar’a gelen
Tae-Guk savaﬂç›lar› için Bahreyn maç›
iyi baﬂlam›ﬂ ve skor 2-0’a gelmiﬂti.
Ne var ki, yine tart›ﬂmal› bir penalt›
karar›ndan sonra daha da tart›ﬂmal› bir
k›rm›z› kart, stoper Kwak Tae Hwi’ye
ç›kt›; dahas› penalt› da gol oldu. Fakat
Bahreyn 1 puan› kurtaramad›. Holger
Osieck’in Avustralya’s› ise ilk maç›nda
Hindistan engelini 4-0’l›k skorla aﬂt›
ve rakibi karﬂ›s›nda yak›n zamanda
u¤rad›¤› a¤›r kriket yenilgisinin
rövanﬂ›n› futbolda ald›. ‹kinci
maçlar›ysa Güney Kore’ye karﬂ›yd›.
Jeju United’da y›ld›zlaﬂt›ktan sonra

Bundesliga yolunu tutan Koo-Ja
Cheol, turnuvada üçüncü kez fileleri
sarssa da Socceroos, Osieck’in ﬂans
verdi¤i H›rvat kökenli Gençlerbirli¤i
oyuncusu Mile Jedinak’›n karambol
golüyle beraberli¤i kurtard›. Jedinak
bununla da kalmad›, 1-0 biten
Bahreyn maç›nda da galibiyet golünü
kaydetti ve Avustralya, turnuvan›n
averaj tak›m› haline gelen Hindistan’a
4 gollü bir tarife uygulayan Güney
Kore’yle birlikte son sekize gitti.

D Grubu
Savunma dozaj›n›n en yüksek oldu¤u
grup ilginçti; zira son kupan›n
ﬂampiyonlar› ve Atina 2004
oyunlar›n›n sürpriz kahramanlar›
Irakl›larla, bir zamanlar aralar›ndaki
savaﬂla dünya gündemine oturduklar›
‹ran buradayd›. Peki ya Kuzey Kore’ye
ne demeliydi? Ne var ki Kuzey
Koreliler beraberlikle baﬂlad›lar ama
bu seferki sevinç de¤il, üzüntü
vericiydi. Çünkü sonuç 2-1’lik
Brezilya yenilgisi de¤il, Birleﬂik Arap
Emirlikleri’ne karﬂ› al›nm›ﬂ tats›z bir
beraberlikti. ‹ran-Irak maç› da eski
kötü günleri hat›rlatt› fakat gülen taraf,
Asya Kupas›’n›n en baﬂar›l› üç
tak›m›ndan bir olan ‹ran’d›. Galibiyet
golünü son 6 dakikada bulmalar› da
maç› dramatikleﬂtirdi. O moralle,
Kuzey Kore’yi de Ansarifard’›n
vuruﬂuyla yendiler. Irak-BAE maç›ysa
daha dramatik bir sonla bitti. Kay›p
zaman oynan›rken, BAE’li Walid
Abbas’›n kendi kalesine gönderdi¤i bir
golle. Abbas, ayn› ﬂanss›zl›¤› ‹ran

maç›nda da yaﬂad›. Ancak zaten bu
olurken durum 2-0’d› ve BAE’nin
gruptan ç›kma ﬂans› yoktu. Irak’a da
Karrar Jassim’in golü yetti ve Kuzey
Kore de evine hayal k›r›kl›¤›yla
döndü.

Çeyrek finaller
Maçlara geçmeden önce ﬂu notu
atlamayal›m. ‹lk tur mücadelesi
sonras›nda, turnuvay› takip edenlerin
yan›nda Katarl› yetkilileri de epey
rahats›z eden bir konu vard›; tribünler.
Dünya Kupas› düzenleyecek bir
ülkenin Asya Kupas› maçlar›nda
tribünleri dolduramamas›, pek de hoﬂa
giden bir geliﬂme de¤ildi. Üstelik
sorumlular› daha da fazla rahats›z
eden ﬂey, biletlerin sat›lmas› de¤ildi.
Sat›lan bilet say›s›nda problem yoktu
ancak maça gelmeyi taahhüt
edenlerle gerçekten bunu yapanlar
aras›ndaki ciddi fark ﬂaﬂ›rt›yor, can
s›k›yordu. 15 bin baraj› dahi çok s›k
geçilemedi. Burada ak›llara Katarl›
Cesar’›n Napoli’yle Doha’y›
karﬂ›laﬂt›r›ﬂ› geliyor: “Napoli’de kötü
oynad›ysam sokakta gezemezdim.
‹nsanlar ne olup bitti¤ini merak
ederdi. Buradaysa herkes maçlar›
evinde izliyor, pek çok insan beni
tan›m›yor.”
Tüm bu tart›ﬂmalar›n ertesinde Katar,
bu kez hat›r› say›l›r bir taraftar
toplam›ﬂt› ve futbol tarihlerindeki en
önemli maça ç›k›yorlard›. Rakip
Japonya’yd› ve hedef belliydi; tüm
dünyaya “Biz de futbol oynuyoruz”
diye hayk›rmak. Do¤rusunu söylemek

gerekirse sunduklar› ﬂov
hiç de fena de¤ildi.
Sonuçta, bence
turnuvan›n en ﬂanss›z
forveti Sebastian Soria’yla
öne de geçmeyi
baﬂard›lar. Fakat rakip
Japonya, son dönemin en
iyi kadrosuyla buraya gelmiﬂti ve
kolay kolay pes etmeyeceklerdi.
Nitekim beraberli¤i yakalamalar› uzun
sürmedi. Golün yar›s›n› Shinji
Okazaki’ye yazmak gerektiyse de pek
sesi solu¤u ç›kmayan Shinji Kagawa
sonunda fileleri sarst›. Ancak ikinci
devrede bu kez Maya Yoshida’n›n
ikinci sar› kartla oyundan at›lmas› ve
akabinde Cesar’›n kulland›¤› serbest
vuruﬂla gelen ikinci gol, Katar’› bir
rüyaya yeniden yaklaﬂt›rd›. Sonunda
Kagawa kahramanlaﬂmaya karar
vermiﬂti ve Dortmund’daki yar›m
sezonluk ﬂovundan sundu¤u bir
kesitle eksik kalan Japonlar› son 20
dakikada beraberli¤e taﬂ›d›. Belirleyici
golse, bu maçla beraber ilk kez 11
gören sa¤bek Masahiko ‹noha’dan
geldi. Japonya, keyifli bir maçla yar›
finalin yolunu tuttu.
Genellikle Pakhator’dan Buyodkor’a
geçen ve burada ligi domine eden
oyunculardan kurulu Özbekistan, son
y›llardaki sonuçlar›yla ç›k›ﬂta
oldu¤unu gösteren Ürdün’le
buluﬂuyordu. Yine turnuvada ilk kez
11’de sahaya ç›kan veteran forvet
Ulugbek Bakayev, hemen ikinci
yar›n›n baﬂ›nda dü¤meye bast› ve
Özbekler 2-0’› yakalad›. Savaﬂ
günlerinde baﬂar›dan baﬂar›ya koﬂtu¤u
Irak’ta bir kahraman ilân edilen
Hamid Abbas ve ö¤rencileri, kolay
teslim olmad›lar ve sonunda, maçta
bir diﬂini kaybeden savunmac› kaptan
Bashar bin Yaseen’in golüyle
umutland›lar. Ne yaz›k ki onlar için
de yol buraya kadard›. Sonradan,
Hamid Abbas’›n kontrat› uzat›ld›.
Uzatmalara giden iki çeyrek finalde,
iki Bat› Asya tak›m› daha evine
döndü. Avustralya’da Harry Kewell,
direksiyonu penalt›lar öncesi son
ç›k›ﬂa do¤ru döndürdü ve Irak elendi.
Güney Kore’yse, ‹ran kilidini açmakta
zorlansa da imdada oyuna sonradan
giren Yoon Bit-Garam yetiﬂti ve
Tae-Guk savaﬂç›lar› yine yar›
finaldeydi.

Yar› finaller
Turnuva boyunca sakat ve cezal›lar
yüzünden neredeyse iki maça üst üste
ayn› kadroyla ç›kamayan Özbekler,
yar› finalde Avustralya’yla oynuyordu
ve Socceroos’un ani bask›n›yla neye
u¤rad›klar›n› ﬂaﬂ›rd›lar. Sezon öncesi
haz›rl›k kamp›n› adeta bu kupayla
yapan Kewell, tak›m›n y›ld›z›yd› ve
6-0’l›k zafer, 6 farkl› oyuncudan
geldi. Asya derbisi niteli¤indeki
Japonya-Güney Kore maç› da yine

hakem kararlar›n›n tart›ﬂ›ld›¤› bir
mücadele oldu. Önce Güney Kore,
pek de inand›r›c› olmayan bir penalt›
kazand› ve Celtic’li Ki Sueng Yueng
kaç›rmad›. Jubilo Iwata ikonu ve
J-League gol kral› Ryuichi Maeda’n›n
cevab› çok gecikmeyince devre ve
hatta normal süre 1-1 bitti.
Uzatmalardaysa iﬂler daha da kar›ﬂt›.
Bu sefer Japonya, Shinji Okazaki’nin
net biçimde ceza sahas›na girmeden
düﬂürülmesiyle kazand›¤› penalt›y›
önce Honda’yla gol yapamad›, ancak
k›smet kurnazca topu takip eden
yedek oyuncu Hajime Hosogai’yeydi.
Maç daha bitmemiﬂti ve son
saniyelerde Güney Kore
savunmas›ndan Hwang Jae-Won, bir
kupa önceki üçüncülük maç›n› ille de
an›msatt›rmak isteyen golü kaydetti.
2-2 biten uzatmalardan sonra s›ra
penalt›lardayd›. Garip olan, moralli
Güney Kore’nin tek bir penalt›y› bile
gol yapamay›ﬂ› ve Japonya’n›n sadece
Yuto Nagatomo’yla kaç›r›p bir
önceki üçüncülük maç›n›n rövanﬂ›n›
almas›yd›.

Final
Finaldeki buluﬂma, Avustralya’n›n
2007’deki hüsrandan ne denli iyi bir
ders ç›kard›¤›n› anlat›r gibiydi.
Orada çeyrek finali aﬂamam›ﬂlard›
ancak 2006’da kat›ld›klar› Asya
Futbol Konfederasyonu’nun
ﬂampiyonu olmaya o denli uzak
de¤illerdi. Japonya’daysa Shinji
Kagawa’n›n aya¤›nda tespit edilen
k›r›¤›n üzüntüsü yaﬂan›yordu. Keyifli
bir mücadele vard› ama maç›n
Özbek hakemi Ravshan Irmatov’un
baﬂlang›çla normal süreyi bitiriﬂ
düdü¤ü aras›nda hiç gol olmad›.
Bizler “Mutlaka bir hikâye ortaya
ç›kmal›” diye beklerken,
uzatmalarda oyuna giren, y›llar y›l›
millî tak›m kap›s›n› aﬂ›nd›ran ancak
ilk ciddi ﬂans› Katar’da bulabilen
Tadanari Lee, turnuva boyunca fazla
oynama ﬂans› bulamamas›na
ra¤men, mükemmel bir voleyle
Avustralya savunmas›n›
cezaland›rd›. Osieck ve
ö¤rencilerinin bundan sonraki
çabas› nafileydi. Ne Avrupa’da top
koﬂturan tecrübeliler, ne de yerel
A-League’in y›ld›zlar›, gol kayd›na
muvaffak olamad›. Katar’da güneﬂ
do¤udan yükselmiﬂti. Zaccheroni,
ilk millî tak›m deneyimine kupayla
baﬂlad›. Japonya’ysa Asya Kupas›’n›
4 kez kald›ran tek tak›m oldu.
Katar’›n önde gelenleri, yaklaﬂ›k
1 saatlik ödül töreninde tek tek
ça¤›r›l›rken, Avustralyal›lar›n
kafas›ndan her halde ﬂunlar
geçiyordu: “Bir sonraki, yani
2015’teki kupa bizim evimizde ve
burada kaç›rd›klar›m›z›, orada
yakalamal›y›z.”
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Portekiz’den gelen golcü
13 yaşında Westerloo beni
kadrosuna aldı. O yaş
grubunda kısa süre oynayıp
15 yaş grubuna yükseltildim.
Sonrasında ise her sezon üç
yaş büyüklerimle oynamayı
sürdürdüm. 16 yaşına
geldiğimde profesyonel
sözleşme imzalayıp A takımla
antrenmanlara çıkmaya
başladım.

Belçika’da do¤du ve ilk
genç millî tak›m
deneyimini o ülke ad›na
yaﬂad›. Hatta Türkiye’ye
karﬂ› üç maç oynay›p bir
de gol att›. ﬁimdi ise U19
Tak›m›m›z›n formas›n›
giyiyor. Belçika’da
Westerloo tak›m›nda
baﬂlayan kariyerinde hep
kendisinden birkaç yaﬂ
büyüklerin kategorisinde
mücadele etti. Sezon
baﬂ›ndan bu yana
Portekiz’in renkli tak›m›
Braga’n›n oyuncusu. Topu
iyi sakl›yor, gol vuruﬂlar›n›
baﬂar›yla yap›yor ve
asistleriyle öne ç›k›yor.

Didier Drogba hayranıyım.
Bir de bugün Trabzonspor’da
oynayan Jaja Coelho var.
O Westerloo’nun A takımında
oynarken ben de PAF
takımında yer alıyordum ve
Jaja’ya hayrandım. İnanılmaz
bir top tekniği var, müthiş şutlar
atıyor ve frikik golleri harika.
Başlangıçta santrfor
oynuyordum ve neredeyse maç
başına iki gol ortalamasına
sahiptim. Ancak yukarıya
doğru çıktıkça pozisyonum da
değişti. Daha çok forvet
arkasında ya da sağ kanatta
görev almaya başladım.
En verimli olduğum mevki de
forvet arkası.
Westerloo A takımında 30
oyuncuyduk ve benim dışımdaki
herkes forma şansı bulmuştu.
Hele benim mevkiimde 8-9 maç
oynayıp tek gol bile
atamayanları gördükçe
sinirleniyordum. Bu nedenle
Westerloo’dan ayrılıp, bana
daha önce teklif yapan
Braga’ya gitmeye karar verdim.
Braga’nın PAF takımında
oynuyorum ve ligde üçüncü
sıradayız. İlk sırada ise Engin
Bekdemir’in forma giydiği Porto
var. Sürekli ilk on birde
oynuyorum ve hocalarım
performansımdan memnun.
Hem benim adıma hem de
takım adına her şey iyi gidiyor.
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Emre Şahin
▼19 yaﬂ›ndas›n ve ilk kez Türk Millî Tak›mlar› için
seçiliyorsun. Daha önce de Belçika ad›na forma
giydi¤ini biliyoruz. Bize Belçika’dan o dönemde
ald›¤›n davetten söz eder misin? Belçika’y› tercih
etmen nas›l olmuﬂtu?
▲Westerloo tak›m›nda forma giyiyordum ve yaﬂ
grubumda baﬂar›l› bir oyuncuydum. Bana genç millî
tak›mlarda oynamam için ilk teklifi Belçikal›lar yapt›.
O dönemde Türkiye’den herhangi bir teklif
almam›ﬂt›m. Daha do¤rusu benimle irtibata geçen
herhangi birisi de olmam›ﬂt›. Belçika’dan ald›¤›m
teklifi babamla birlikte de¤erlendirdik ve ileride
Türkiye’den davet edilirsem seçme hakk›m olaca¤›n›
düﬂünerek Belçika ad›na oynamama karar verdik.
▼ﬁimdi seni Türkiye U19 Millî
Tak›m›’nda görüyoruz. Rotan›
Türkiye’ye çevirmenden söz eder
misin? Bu tercihi yaparken neler
düﬂündün?
▲Belçika’n›n U16 ve U17
tak›mlar›nda oynad›m, hatta tak›m
kaptanl›¤› yapt›m. Ancak daha
sonra beni kadroya davet etmemeye
baﬂlad›lar. Bu s›rada Türkiye’den
U19 Genç Millî Tak›m› için teklif
al›nca hiç düﬂünmeden kabul ettim
ve buraya seve seve geldim.
▼Geçmiﬂte 2008 Ege Kupas›’nda
Türkiye’ye karﬂ› Belçika formas›n›

giymiﬂtin. O maçta neler hissetti¤inden söz eder
misin?
▲Türkiye’ye karﬂ› bugüne kadar üç maç oynad›m ve
3-1 kaybetti¤imiz bir maçta da Belçika’n›n golünü
ben att›m. Elbette o s›rada hangi tak›m›n formas›n›
giyiyorsan›z o tak›m için elinizden gelenin en iyisini
yapmak zorundas›n›z. Ama duygu dünyan›z biraz
kar›ﬂ›k oluyor tabii. Belçika formas› alt›nda Türkiye’ye
karﬂ› oynamakla bir baﬂka tak›ma karﬂ› oynamak
aras›nda duygusal anlamda mutlaka farkl›l›klar var.

Hep üç yaﬂ büyüklerle oynad›m
▼‹stersen en baﬂa dönelim ve nas›l futbolcu
oldu¤undan baﬂlayal›m.
▲Ben 5 Ocak 1992
do¤umluyum. Ailem çal›ﬂmak
için Yozgat’dan Belçika’ya göç
etmiﬂ. Annem ise Kayserili. Her
çocuk gibi futbolla çok küçük
yaﬂlarda sokakta top oynayarak
tan›ﬂt›m. Sonra mahallemizdeki
bir tak›mda oynamaya
baﬂlad›m. 13 yaﬂ›na geldi¤imde
Westerloo kulübü beni istedi ve
kadrosuna ald›. O yaﬂ grubunda
k›sa bir süre oynay›p 15 yaﬂ
grubuna yükseltildim.
Sonras›nda ise her sezon üç yaﬂ

büyüklerimle oynamaya baﬂlad›m.
16 yaﬂ›na geldi¤imde benimle
profesyonel sözleﬂme imzalad›lar
ve A tak›mla antrenmanlara
ç›kmaya baﬂlad›m.
▼Ailen futbolcu olman›
destekledi mi?
▲Özellikle babam her zaman
yan›mdayd› ve futbolcu olmam
için gerçekten de büyük
fedakârl›klarda bulundu. ﬁöyle
söyleyeyim, babam›n seyretmedi¤i
maçlar›m›n say›s› 15’i geçmez.
‹talya ile Antalya’da oynad›¤›m›z
U19 karﬂ›laﬂmas› için de
Belçika’dan kalk›p Türkiye’ye
geldi.
▼Belçika’daki altyap› e¤itiminden
söz eder misin? Bir yandan
e¤itimini sürdürürken bir yandan
da futbol oynanabilecek bir sistem
var m› orada?
▲Evet var. Aç›k söylemek
gerekirse ben çok iyi bir ö¤renci
de¤ildim ve akl›m hep futbol
oynamaktayd›. Ancak Westerloo
kulübünün oyuncusu oldu¤um için
onlar›n okuluna gitmek
durumundayd›m. Sabah ve

ö¤leden sonra olmak üzere her
gün iki antrenman yap›yor, sabah
antrenman›ndan önce okulda iki
saat ders görüyorduk. Ben de
Belçika’da e¤itimin zorunlu
oldu¤u 18 yaﬂ›na kadar okula
devam ettim.

Jaja’ya hayrand›m
▼Kendine rol model olarak
seçti¤in oyuncular, idollerin var
m›yd›?
▲Gerçek bir Didier Drogba
hayran›y›m. Marsilya’da oynad›¤›
dönemden beri onu çok yak›ndan
izliyorum. Bir de bugün
Trabzonspor’da oynayan Jaja
Coelho var. O Westerloo’nun
A tak›m›nda oynarken ben de PAF
tak›m›nda yer al›yordum ve Jaja’ya
hayrand›m. ‹nan›lmaz bir top
tekni¤i var, müthiﬂ ﬂutlar at›yor ve
frikik golleri harika.
▼Oynad›¤›n bölgeden söz eder
misin? ‹deal mevkiin neresi?
▲Baﬂlang›çta santrfor
oynuyordum ve neredeyse maç
baﬂ›na iki gol
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ortalamas›na sahiptim. Ancak
yukar›ya do¤ru ç›kt›kça
pozisyonum de de¤iﬂti. Daha çok
forvet arkas›nda ya da sa¤ kanatta
görev almaya baﬂlad›m. En verimli
oldu¤um mevkiin de forvet arkas›
oldu¤unu düﬂünüyorum.
▼Antrenörlerin senin hangi
özelliklerini be¤eniyor?
Tamamlaman gereken eksiklerin
konusunda neler söylüyorlar?
▲En önemli özelli¤imin topu iyi
saklamam oldu¤unu söylüyorlar.
Bir de topla dönüﬂlerimi ve vuruﬂ
çabuklu¤umu be¤eniyorlar.
Dripling ve sürat konusunda da
iyiyim. Ancak kafa toplar›nda
kendimi biraz daha geliﬂtirmem
gerekiyor.
▼Portekiz Ligi, Türk oyunculara
çok aç›k bir lig de¤il. Orada
sadece Porto’da forma giyen Engin
Bekdemir var. Braga kulübü seni
nas›l keﬂfetti? Oraya transferin
nas›l gerçekleﬂti?
▲Braga kulübü beni Belçika Genç
Millî Tak›m›’nda oynad›¤›m
dönemde izlemiﬂ, be¤enmiﬂ ve
istemiﬂti. Ancak bu teklif bana pek
de cazip görünmemiﬂti. Fakat
sonras›nda Westerloo ile yollar›m›
ay›rmaya karar verdim. Çünkü
A tak›mda oynama beklentim bir
türlü gerçekleﬂmemiﬂti. A tak›ma
kadar merdivenleri hep 2-3 yaﬂ
geriden t›rmanm›ﬂt›m ve art›k
A tak›mda oynamam gerekti¤ini
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düﬂünüyordum.
▼Tamam ama o s›rada henüz
18 yaﬂ›ndayd›n ve biraz daha
sabretmen gerekmez miydi?
▲A tak›m kadrosunda 30
oyuncuyduk ve benim d›ﬂ›mdaki
29 oyuncu da forma ﬂans›
bulmuﬂtu. Hele benim mevkiimde
8-9 maç ﬂans bulup da tek gol bile
atamayanlar› gördükçe
sinirleniyordum. Bu nedenle
Westerloo’dan ayr›l›p Braga’ya
gitmeye karar verdim.
▼Oldukça genç bir yaﬂta ailenden
ayr›lmak ve bambaﬂka bir ülkede
yaﬂamak senin için zor olmad› m›?
▲Hay›r, hay›r. Ben de herkes gibi
ailesini seven ve onlardan ayr›
kald›¤›nda özleyen bir insan›m.
Ancak futbolcu olmaya karar
verirken ne gibi zorluklarla karﬂ›
karﬂ›ya kalaca¤›m› biliyordum.
Dolay›s›yla Braga’daki yaln›zl›¤›m
benim için bir sürpriz de¤ildi ve
y›llard›r kendimi bu günlere
haz›rlam›ﬂt›m.
▼Braga altyap›s›ndaki
Brezilyal›lar› saymazsak senden
baﬂka yabanc› oyuncu yok.
Oradaki arkadaﬂlar›n seni nas›l
karﬂ›lad›? Uyum sa¤laman kolay
oldu mu?
▲Portekizce oldukça farkl› bir dil.
Tak›mdaki en iyi arkadaﬂ›m bir
Brezilyal› ile Fas as›ll› Portekizli bir
oyuncu. Orada uyum anlam›nda
hiçbir s›k›nt› yaﬂamad›m. Her ﬂey
güzel gidiyor.
‹ngilizcem fena
de¤il. Günlük
hayatta
kullanabilece¤im
birkaç Portekizce
cümle de
kurabiliyorum.
▼ﬁu anda hangi
düzeyde
oynuyorsun?
▲Braga’n›n PAF
tak›m›nda
oynuyorum ve ligde
üçüncü s›raday›z.
‹lk s›rada ise Engin
Bekdemir’in forma
giydi¤i Porto var.
Braga’ya ilk
geldi¤imde santrfor
oynuyordum ama
birkaç maç sonra
forvet arkas›nda
görev almaya
baﬂlad›m. Sürekli ilk
on birde
oynuyorum ve
hocalar›m
performans›mdan
memnun. Hem
benim ad›ma hem
de tak›m ad›na her
ﬂey iyi gidiyor.
▼Engin’le görüﬂme
f›rsat› buluyor
musun?

▲Zaman zaman Porto’ya
gidiyorum ve orada
buluﬂup görüﬂüyoruz.
Genellikle ben gidiyorum
çünkü Porto daha büyük ve
gezecek yerleri olan bir
ﬂehir.
▼Braga tak›m›
Portekiz’in üç
büyüklerine kafa
tutan bir tak›m.
Her ülkede klasik
favorilere
baﬂkald›ran
tak›mlara
sempatiyle
bak›l›r.
Portekiz’de
Braga’n›n
durumu nas›l?
▲Bu sezon da
Avrupa’da iyi
iﬂler yapt›lar
asl›nda.
Sevilla gibi
bir tak›m›
elediler,
sonras›nda
Arsenal’i
yenmeyi baﬂard›lar.
Ama sonras›nda
Arsenal’den 6 gol
yemeleri ve evlerinde
Shakthar’a
kaybetmeleri iﬂi
bozdu. Asl›na
bakarsan›z 3-0
kaybettikleri Shakthar
maç›nda pozisyon
olarak üstün olan
tak›m Braga’yd›. Fakat
yine de farkl› bir skorla
kaybettiler.
▼Peki, sen gelece¤ini
planlarken ilk ad›m›n›
Braga’n›n A tak›m›na
yükselerek mi atmak
istiyorsun?
▲Portekiz’de 1991
do¤umlu oyuncular
PAF tak›m›nda
oynayam›yor. Ben
1992’liyim ve bu düzeyde
son 3 ay›m› geçiriyorum.
Ya A tak›ma ç›k›p
oynayaca¤›m ya da baﬂka
bir tak›ma kiralanaca¤›m.
Ancak ﬂu anda ﬂartlar öyle
gösteriyor ki sezon sonunda
Braga’n›n A tak›m›na
yükselece¤im. Çünkü tak›m
birkaç iyi oyuncusunu kaybetti
ve özellikle orta sahada aç›k var.
▼Braga’n›n A tak›m›na yükselmek
nihai hedefin de¤ildir herhalde.
▲Elbette de¤il, benim büyük
hedeflerim var. ‹ngiltere Premier
Ligi’nde forma giyen bir oyuncu
olmak istiyorum. Basamaklar›
yavaﬂ yavaﬂ ç›kmak ve öncelikle
orta s›ralarda yer alan,
oynayabilece¤im bir tak›ma gitmek
isterim. Sonras›nda ise büyük

tak›mlarda
forma
giymeyi
hedefliyorum.
A Millî Tak›m
formas›n› giymek
de bir baﬂka
hayalim. Geçti¤imiz
y›l Belçika’ya 2-0
yenildi¤imiz eleme
grubu maç›n› izlemiﬂ ve
oldukça üzülmüﬂtüm.
Yurtd›ﬂ›nda yaﬂayan
insanlar için millî
maçlarda al›nan
sonuçlar çok önemli.
Tak›m›n›z›n
kazand›¤›n› görmek,
baﬂ›n›z dik gezmek
istiyorsunuz çünkü.
Bir gün sonra Belçikal›lar›n
karﬂ›s›na yenilmiﬂ ç›kmak hiç de
hoﬂ de¤ildi.
▼Türkiye Ligi’ne gelmek gibi bir
plan›n var m›? Türk tak›mlar›ndan
herhangi bir teklif ald›n m›?
▲Türk tak›mlar› beni tan›m›yor,
çünkü ilk defa Genç Milli
Tak›mlara ça¤›r›ld›m. Bugüne
kadar da herhangi bir teklif
almad›m. Ama al›rsam Türkiye’de
oynamak isterim.

TFF Gündemi

Âdiliz, her kulübe eﬂit mesafedeyiz
FF Baﬂkan› Mahmut Özgener ve TFF
Baﬂkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ile Servet Yard›mc›,
kamuoyunun gündemindeki konulara iliﬂkin bir
bas›n toplant›s› düzenledi. Mövenpick Otel’de
gerçekleﬂen toplant›da konuﬂan Baﬂkan Mahmut
Özgener, TFF’nin âdil ve her kulübe eﬂit mesafede
davranarak, hakk› olan›n kazanaca¤› ve hak edenin ipi
gö¤üsleyece¤i bir ligin oynanmas› için mücadelesini
sürdürece¤ini belirtti. Mahmut Özgener’in
konuﬂmas›n›n metni ﬂöyle:
“Bugün, devre aras›nda yaﬂanan tart›ﬂmalarla su
yüzüne ç›kmaya baﬂlayan ve özellikle son iki haftada
futbol gündemimizin neredeyse tamam›n› iﬂgal eden
konularla ilgili, Federasyonumuzun görüﬂlerini
paylaﬂmak amac›yla buraday›z. Konuﬂmama, son
derece önemli ve anlaml› oldu¤unu düﬂündü¤üm bir
teﬂekkürle baﬂlamak istiyorum. Hepinizin malûmu,
geçti¤imiz hafta gündemi oluﬂturan son derece talihsiz
bir müsabaka yaﬂand›. Çok de¤er verdi¤imiz, k›ymetli
bir hakemimizin belki de spor yaﬂant›s›ndaki en kötü
performanslar›ndan birini göstermesi, futbol
gündemimizin en öncelikli konusu haline geldi. Konu
ciddi anlamda gündem oluﬂtururken, bir yöneticimiz;
kulübünün yaﬂam›ﬂ oldu¤u olumsuz kararlara ra¤men,
hem de müsabaka boyunca en çok haks›zl›¤a u¤ram›ﬂ
taraf olarak göstermiﬂ oldu¤u örnek tav›rla, hem
camias›na hem de spor kamuoyuna mesaj verdi. Bir
spor adam›n›n spora ait yaﬂanm›ﬂl›klarda ne denli
sa¤duyulu ve vakur bir duruﬂ göstermesi gerekti¤ini
tüm kamuoyuna göstererek herkese örnek oldu.

T

K. Karabükspor Baﬂkan›
ve kulübe teﬂekkür
Göstermiﬂ oldu¤u bu sportmence ve sporun ruhuna
hâkim lider tavr›yla, Kardemir Karabükspor Kulübü
Baﬂkan› Say›n Hikmet Ferudun Tankut’a hepinizin
huzurunda teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. ‹ki
haftad›r oluﬂturulmak istenen kaos ortam› içinde,
duruﬂunu hiç bozmayarak ortaya koydu¤u spor adam›
kimli¤iyle, skor adamlar›na örnek olan say›n
Tankut’un bu haftaki davran›ﬂlar›ndan, Türk sporunun
alaca¤› çok ders bulunuyor. Oluﬂan hatalardan en
büyük zarar› görmesine ra¤men, so¤ukkanl›l›¤›n›
koruyarak futbolun gereklerini yerine getiren tüm
Karabükspor camias›n› da özel olarak tebrik
ediyorum. Art›k baz› ﬂeyleri aç›kça konuﬂman›n
zaman› geldi diye düﬂünüyorum. Bugüne kadar hep
bilinen ama bir türlü yetkili a¤›zlardan dile
getirilmeyen gerçekleri kamuoyunun önünde afiﬂe
etmek ve gündeme getirmek istiyorum.

“Aç›klama Mevsimi” baﬂlad›
Türk futbolunda y›llard›r ikinci yar›n›n baﬂlamas›yla,
ayn› süreç nedense hep bilinen mecralardan
tekrarlan›p durur. ﬁampiyonluk yar›ﬂ›nda geride
kalmaya baﬂlayan veya kadrolar›n›n gücüne yeterince
güvenmeyen tak›mlar›n yöneticileri, ilk hakem
hatas›nda kameralar›n karﬂ›s›na geçer. Sert bir üslupla
aç›klamalar yapar, Türkiye Futbol Federasyonu ve
hakemleri suçlamaya baﬂlar. Bu y›l da deyim
yerindeyse “aç›klama mevsimi” geldi. Art›k ﬂunu
biliyor olmam›z lâz›m ki; k›ﬂ›n son aylar›ndan bahara
76 TamSaha

uzanan bu mevsim, maalesef kara bulutlarla birlikte
geliyor. ‹klim bozuluyor, kavgalar, k›rg›nl›klar ve
ﬂiddet art›yor. Önceliklerini belirleyemeyen ve
davran›ﬂ biçimlerini düzeltemeyen yöneticiler
yüzünden, futbolumuz sadece marka de¤erini de¤il,
birçok baﬂka de¤erini de kaybediyor. Tüm futbol
kamuoyunun maddeler halinde özetleyebilece¤imiz
ﬂu gerçekleri net bir ﬂekilde bilmesi, anlamas› ve buna
göre davranmas› gerekiyor:
1- Hakemler hata yapar. Dünyan›n hemen her
ülkesinde, her organizasyonda, her ligde bunlar›
görüyoruz. 2010 Dünya Kupas›’nda, dünyan›n
tart›ﬂmas›z en iyi hakemlerinin yapt›klar› hatalar
ortada. FIFA ve di¤er kurumlar bu hatalar› en aza
indirebilmek için çözüm önerilerini tart›ﬂ›yor. Hakem
hatalar› tüm futbol dünyas›n›n sorunu ve çözüm
aran›yor. Örne¤in topun çizgiyi geçip geçmedi¤iyle
ilgili son 2-3 y›lda hem Premier Lig’de, hem Dünya
Kupas›’nda ciddi olaylar yaﬂand›. Sorun sadece bizim
de¤il global futbol dünyas›n›n sorunu.
2- Bu hatalar› en aza indirmek için çal›ﬂ›yoruz.
Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu
olarak, baﬂta e¤itim çal›ﬂmalar› olmak üzere var
gücümüzle çaba gösteriyoruz. Uluslararas› alanda
görev alan hakemlerimizin artmas›, do¤ru yolda
oldu¤umuzu kan›tlayan veriler. Ancak tekrar
ediyorum, dünyan›n en iyi e¤itilmiﬂ, en dikkatli, en iyi
hakemleri bile hata yapabilir. Kald› ki, bugün gündemi
oluﬂturmaya çal›ﬂan de¤erli yöneticilerimizin hepsi,
sezonun ikinci yar›s›n›n baﬂlamas›ndan hemen önce
yapm›ﬂ olduklar› de¤erlendirmelerde, hakemlerimizin
ilk yar›da ne denli baﬂar›l› olduklar› yönünde
aç›klamalar yap›yor ve buna methiyeler düzüyorlard›.
3- Futbol Federasyonu olarak biz de sözünü etmiﬂ
oldu¤umuz müsabakada performans anlam›nda sorun
oldu¤unu kabul ediyoruz. Ama burada herhangi bir
art niyet olmas› söz konusu olamaz. Bu her spor
olgusunda olabilece¤i gibi tamamen bir dönem
sorunudur ve performans konusudur. Ayr›ca Mustafa
Kamil Abito¤lu arkadaﬂ›m›z, son derece deneyimli ve
iyi bir hakemimizdir. Sadece futbol dünyas›na mensup
insanlar›n de¤il, hepimizin yaﬂayabilece¤i gibi “kötü
bir gün yaﬂam›ﬂt›r.” Empati yapmadan, kendinizi onun
yerine koymadan “infaz etmek”, iyi bir hakemi
yaﬂad›¤› kötü bir maç yüzünden kaybetmemize yol

açar. Her hakemimizi böyle cezaland›r›rsak, maçlar›
yönetecek hakem bulamay›z. Ligimizde dünyan›n en
iyi hakemleri de görev yapsa, bu futbol ortam›nda
yaﬂama ﬂans› kalmaz. Türkiye Futbol Federasyonu
olarak kendisine sahip ç›kaca¤›z. ‹yi bir hakemin tek
bir ﬂanss›z maç yüzünden yitirilmemesi için bütün
gücümüzle çal›ﬂaca¤›m›z›, tüm kamuoyuna buradan
duyurmak istiyoruz.
4- Baz› yöneticilerimizin ve kulüp baﬂkanlar›m›z›n
davran›ﬂlar›, ligimizi normal bir futbol ortam›ndan
h›zla uzaklaﬂt›r›yor. Bir kulübümüz, vermiﬂ oldu¤u
mesajlarda planl› bir harekete maruz kald›klar›n›n
alt›n› çizmeye çal›ﬂ›rken, ayn› s›rada oynamakta
oldu¤u bir baﬂka platform olan Ziraat Türkiye
Kupas›’nda alm›ﬂ oldu¤u sonuçlar iyi oldu¤u için,
bundan bahsetmiyor. Soruyorum; kupay› baﬂka bir
Futbol Federasyonu mu yönetiyor, baﬂka bir Merkez
Hakem Kurulu mu görevde, yoksa farkl› hakemler
taraf›ndan m› yönetiliyor? Lütfen elinizi vicdan›n›za
koyun ve insafl› olun. Bir bak›yoruz yöneticilerimiz
sürekli gündemde. Hakem hatalar›n› bir kenara
koyal›m, birço¤unun konuﬂmas› için hata bile
gerekmiyor. “‹nce, ince do¤rad›lar”, “Bizi ﬂampiyon
yapmayacaklar” gibi alt› boﬂ, hiç bir rasyoneli
olmayan, paranoyaya varan ifadeler havada uçuﬂuyor.
Transferde yap›lan yanl›ﬂlar, teknik direktörün,
futbolcular›n hatalar› ilk hakem yanl›ﬂ›nda hemen
has›ralt› ediliyor. Tak›mlar›n ﬂampiyonluk yar›ﬂ›nda
yer almas› için hiçbir ﬂart› yerine getiremeyen, teknik
konularda durmadan hata yapan yöneticiler, hiç
yüzleri k›zarmadan bütün suçu hakemlere ve
federasyona yükleyiveriyorlar.
Futbolumuzda ﬂiddet ve birçok önemli konuda hiç
konuﬂmayan yöneticilerimiz ilk hakem hatas›nda tepki
gösteriyor. Kurald›ﬂ›, yasad›ﬂ› iﬂleri “Biz âlâs›n›
yapar›z” diye övüyorlar. Her gün gazetelere ç›k›p,
insanlar›n kiﬂiliklerine, rakip tak›mlar›n yöneticilerinin
kiﬂiliklerine lâf ediyorlar. Hakem odalar›n› bask› alt›na
al›p, koridorlarda gerilim ortam› yarat›yor ve bunu
kendilerinde hak olarak görüyorlar. Futbolu, futbolun
bütün de¤erlerini, güzelliklerini mahvediyorlar.
Komplo teorileri ve ma¤dur görünme çabalar› her
ﬂeyin önüne geçiyor. ‹nsaf ve sa¤duyu gibi kelimeler
belirli dönemlerde yöneticilerimiz için anlam›n›
bilmedikleri yabanc› dilde sözcükler haline geliyor.

Yorum yoktur,
kararlar vard›r.
Futbolun bir
anayasas›
vard›r ve
orada yazan
kurallara göre
oynan›r.
Türkiye Futbol Federasyonu Baﬂkan› Mahmut Özgener ve 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, Ankara’da
Rakibinin
CHP Genel Baﬂkan› Kemal K›l›çdaro¤lu ile MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. ‹ki
aya¤›na tekme liderin TBMM’deki makamlar›nda ayr› ayr› gerçekleﬂen ziyaretlerde Baﬂkan Özgener, K›l›çdaro¤lu ve
atan k›rm›z›
Bahçeli’ye milli tak›m formas› hediye etti.
kart› görür ve
Buradan bir ça¤r›da bulunmak
tart›ﬂmas›n› da bu iﬂin içinden gelmiﬂ,
oyunun d›ﬂ›nda kal›r. Sonra yeniden
istiyorum. Bu söylediklerimin alt›n›n
iﬂinin ehli, tansiyonun, stresin ne
tekme att›¤›nda kimse daha önce
çizilmesini sizden özellikle rica
oldu¤unu bilen, kazanman›n da
k›rm›z› kart görüp görmedi¤ine
ediyorum.
Buradan
tüm
kaybetmenin de sevincini ve hüznünü
bakmaz, yine k›rm›z› kart› görür ve yine
yöneticilerimize seslenmek istiyorum.
yaﬂam›ﬂ insanlara b›rak›n. Yap›lan
oyun d›ﬂ›nda kal›r. Bu böyle, k›rm›z›
Lütfen içinde bulundu¤unuz ortam› ve
hatalar›n da, kazan›lan baﬂar›lar›n da
kart görmemesi gerekti¤ini anlayana
yapmakta
oldu¤unuz
iﬂi,
alm›ﬂ
de¤erlendirmesini sporun de¤erlerini
kadar sürer gider. Futbol bir kurallar
oldu¤unuz görev ve sorumluluklar›n ne bilen, bu iﬂin gerçek sahipleri yaps›n.
manzumesidir. Futbolun ruhunu ve
oldu¤unu bir kez daha anlamaya
Sizler kulüple ilgili iﬂlerinize,
yasalar›n› bilmeden, Türk futbolunda,
çal›ﬂal›m.
tak›m›n›za, oyuncular›n›za, onlar›n
spora ve sporun ruhuna zarar veren bu
Size aç›k bir ça¤r›da bulunuyorum…
motivasyonuna, kulüp yöneticili¤inin
al›ﬂkanl›klar de¤iﬂene kadar,
Kendinizi
bir
spor
adam›
olarak
gerçek sorumluluklar›na odaklan›n.
önlemlerimiz daha da sertleﬂecek.
görüyorsan›z bir spor adam› gibi, yok
Merak etmeyin, biz de sizin gibi bu
ben sadece yöneticiyim diyorsan›z o
ülkede “âdil bir oyun”un oynanabilmesi
Herkes sorumlulu¤unun
zaman bir lider gibi davran›n.
için gerekli tüm koﬂullar›n oluﬂmas› için
fark›nda olsun
Yaﬂam› boyunca spor nedir bilmeyen,
var gücümüzle çal›ﬂ›yoruz ve çal›ﬂ›yor
sahaya inip koﬂmam›ﬂ, maça ç›k›p
olaca¤›z. Biz de bu ﬂekilde konuﬂmalar
terlememiﬂ, soyunma odas›n›n havas›n›, yapmak yerine kendi iﬂimize, âdil ve
Bu konuda tavr›m›z çok net.
›s›t›c› merhemlerin kokusunu
Yöneticilerimizi uyar›yoruz: “Türk
tüm kulüplere eﬂit mesafede p›r›l p›r›l
futbolunu kaos ortam›na sürüklemenize ci¤erlerine çekmemiﬂ, kazanman›n ne
bir ligin oynanmas›n› tesis etmeye,
oldu¤unu bilmeyen, kaybetmeyi bir
izin vermeyece¤iz.” ‹yi yöneticilik, her
hakemlerimizin motivasyonuna,
sporcu gibi kabullenemeyen,
futbol ülkesinde yaﬂanabilecek olaylar›
e¤itimine, geliﬂimine odaklan›p ana
hakemlerin her maça ç›karken yaﬂad›¤›
öne ç›kar›p, bu hatalar›n arkas›na
iﬂlerimize konsantre olal›m.
saklanmak, kolay yolu seçmek de¤ildir. duygular›n yüzde birini bile
Buradan tüm futbol ailesine,
Baﬂar›s›zl›klarda hakemleri iﬂaret edip
hissetmemiﬂ insanlar›n eline mikrofon
hakemlerimize ve tüm kulüplerimize
kurtulmaya çal›ﬂmak kolay; zor olan
verip konuﬂturmay›n. O mikrofonlardan sesleniyorum:
tak›mlardaki sorunlar› çözmek,
insanlar› gerilime, ﬂiddete, toplumsal
Lütfen hiç kimsenin en ufak bir endiﬂesi
ﬂampiyonluk yar›ﬂ›ndan erken
kavgalara ve kaosa sürükleyecek
olmas›n. Federasyonumuz bu ülkede
kopman›n nedenlerini bulmak.
konuﬂmalar yapt›rmay›n. Ça¤daﬂ
âdil ve her kulübümüze eﬂit mesafede,
Lütfen art›k kolay yolu seçmeyin.
ülkelerde oldu¤u gibi; futbolun
hakk› olan›n kazanaca¤›, hak edenin ipi
gö¤üsleyece¤i
bir ligin
çok güzel iﬂler yap›yor. Güzelbey’e 27
oynanmas› için
Gaziantep’in bir
numaral› Millî Tak›m
mücadelesini
eksi¤inin stat oldu¤unu formas› hediye ederek
sürdürecek.
düﬂünüyorum. Bizlere
futbola katk›lar›ndan
Lütfen kendinizi
düﬂen görevler
dolay› teﬂekkür etti.
güvende ve
konusunda elimizden
Meclis salonunda
rahat hissedin.
geleni yapaca¤›z. Yeni yap›lan toplant›ya,
Geçmiﬂte
bir stat Gaziantep’e
TFF Baﬂkan› Mahmut
oldu¤u gibi,
yak›ﬂacakt›r” ﬂeklinde
Özgener ve yönetim
sesi çok
konuﬂtu.
kurulu üyeleri,
As›m Güzelbey de
Gaziantepspor Baﬂkan› ç›kan›n,
gazetede
“TFF çok güzel iﬂlere
‹brahim K›z›l ve
sayfas› çok
imza at›yor. ﬁeffaf bir
yönetim kurulu
olan›n, taraftar›
yönetim anlay›ﬂ›yla
üyeleri, Gaziantep
çok olan›n bu
sizlerin sayesinde,
Büyükﬂehir
gücünü
FF Baﬂkan› Mahmut
aradan sonra bu kentte
futbolun Türkiye’de
Belediyespor Kulübü
kullanarak
Özgener ve Yönetim
olmaktan mutluluk
hak etti¤i yeri
Baﬂkan› Ünsal Göksen
futbolu bask›
Kurulu Üyeleri, yönetim
duyduklar›n› dile getirdi.
alaca¤›na olan
ve yönetim kurulu
alt›na almas›na
kurulu toplant›s› için
Baﬂkan Güzelbey’in
inanc›m tam. Yerel
üyelerinin yan› s›ra
izin
gittikleri Gaziantep’te baz› yapt›¤› sunumdan çok
yöneticiler olarak
çok say›da davetli
vermeyece¤iz.
ziyaretlerde bulundu.
etkilendi¤ini ve çok daha sporun tüm dallar›na
kat›ld›. Mahmut
Spor Toto
Heyet ilk olarak
güzel iﬂler yapaca¤›na
oldu¤u gibi futbola
Özgener
Süper Lig, bu
Büyükﬂehir Belediye
inand›¤›n› ifade eden
olan katk›lar›m›z›
baﬂkanl›¤›ndaki TFF
federasyon
Baﬂkan› Dr. As›m
Özgener, “Gaziantep
sürdürece¤iz” dedi ve
Heyeti daha sonra
oldu¤u
Güzelbey’i makam›nda
kentsel ve kültürel
Özgener’e 27 numaral› Gaziantep Valisi
müddetçe
ziyaret etti. Gaziantep’in
de¤iﬂimin yan›nda sporla
Büyükﬂehir
Süleyman Kamç› ve
18 tak›ml› bir
çok büyük bir de¤iﬂim
da ad›ndan söz ettiriyor.
Belediyespor formas›
Gaziantepspor
lig olarak
yaﬂad›¤›n› belirten TFF
Gaziantepspor ve
hediye etti.
Kulübü’nü de ziyaret
oynanacakt›r.”
Baﬂkan› Özgener, uzun bir Büyükﬂehir Belediyespor
Mahmut Özgener de
etti.

Bu y›l da aralar›ndan sadece bir tak›m
ﬂampiyon olacak. Futbolun temel
gerçe¤i bu… Di¤erleri sorumlulu¤u
üzerlerinden atmak için, yine ülke
futbolunu, ülke sporunu hiçe sayarak,
kendilerini kurtarma çabalar›na girecek
Kaçan ﬂampiyonluklara, baﬂar›lara
“Bizim de hatalar›m›z oldu ama
hakemler ﬂöyle yapt›, federasyon böyle
yapt›” diyerek k›l›f uydurmaya
çal›ﬂacaklar. Kendi hatalar›n›n üstünü
örtmek için, dünyan›n her ülkesinde
olabilecek hakem hatalar›n› kullanmaya
çal›ﬂacaklar.
Neyse ki futbol camiam›z, medyam›z,
yorumcular›m›z ve taraftarlar›n büyük
bir ço¤unlu¤u art›k bu tuza¤a
düﬂmüyor. Son aç›klamalar›n ard›ndaki
gerçek niyetleri herkes anlad›.
Durmadan suçlad›klar› medya ve
yorumcular, kendilerinden daha
sa¤duyulu davrand›.
Beﬂinci ve en önemli maddeye
gelince…
ﬁunu herkesin çok net bilmesini
istiyoruz… Türkiye Futbol Federasyonu
olarak, kendilerini kurtarmak için
futbolumuzu hiçe sayan bu kiﬂilerle
sonuna kadar mücadele edece¤iz…
Hakem odalar›n› ve koridorlar› etki ve
bask› alt›na alanlara, hakem odas›
basman›n daha âlâs›n› yapmak
isteyenlere, her gün gazetelere aç›klama
yapanlara verilen cezalar daha da
a¤›rlaﬂt›r›lacak.
Bir yöneticimiz aç›klama yapm›ﬂ ve
susmayaca¤›n› söyleyip demokrasinin
olmad›¤›ndan dem vurmuﬂ. Kendisine
buradan hat›rlatmak isteriz; futbolda
demokrasi yoktur, kurallar vard›r.

K›l›çdaro¤lu ve Bahçeli’ye ziyaret

TFF Heyeti Gaziantep’te

T
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Gözümüz, kula¤›m›z FIFA’da
013 y›l›nda ülkemizde
düzenlemek üzere FIFA’ya
baﬂvuruda bulundu¤umuz ve
Türkiye Futbol Federasyonu
taraf›ndan haz›rlanan 20 Yaﬂ Alt›
Dünya Kupas› adayl›k dosyas›
FIFA’ya teslim edildi. Türkiye’nin
yan› s›ra turnuvay› düzenlemek için
son elemeye kalan di¤er aday
ülkeler ise Özbekistan ve Birleﬂik
Arap Emirlikleri oldu. FIFA, U20
Dünya ﬁampiyonas›’n›n hangi
ülkede düzenlenece¤ini 2 veya
3 Mart 2011 tarihinde aç›klayacak.

2

10 ﬂehir, 13 stat önerildi
Dünyaca ünlü y›ld›zlar›n hemen
hepsinin kendilerini ilk kez
gösterme ﬂans› buldu¤u, büyük ilgi
gören ve pek çok ülke
televizyonlar›nda yay›nlanan U20
Dünya Kupas›, 2013 y›l›nda 24
ülkenin kat›l›m› ile gerçekleﬂecek.
Ev sahibi ﬂehir ve statlar, adayl›k
dosyam›zda onaya sunulan 10 ﬂehir
ve 13 stat aras›ndan FIFA’n›n karar›
do¤rultusunda belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu,
Türkiye’nin dünya futbol
sahnesindeki yerini sa¤lamlaﬂt›racak
FIFA 20 Yaﬂ Alt› Dünya Kupas›
ev sahipli¤i için haz›rlanan adayl›k
dosyas›nda FIFA’ya, Antalya, Bursa,
Gaziantep, ‹stanbul, ‹zmir, Kayseri,
Manisa, Rize, ﬁanl›urfa ve Trabzon
ﬂehirlerini önerdi. Aday ﬂehir vali ve
belediye baﬂkanlar›n›n, önerilen stat
yönetimlerinin adayl›k hususunda
duyduklar› mutluluk ve koﬂulsuz
imzalad›klar› garanti mektuplar› ile
gösterdikleri destek, TFF’yi
gururland›rarak yaln›z olmad›¤›n›
görmemizi sa¤lad›.

Mektuplar eksiksiz
imzaland›
Aday ﬂehir yönetimlerinin yan› s›ra
FIFA’n›n turnuva için standart
olarak talep etti¤i “Hükümet
Garantileri” de ilgili bakanl›klarca
eksiksiz imzalanarak adayl›k
dosyam›zla birlikte FIFA’ya iletildi.
Dosyada ayn› zamanda
Cumhurbaﬂkan› Abdullah Gül,
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an ve
Spordan Sorumlu Devlet Bakan›
Faruk Nafiz Özak’›n kaleme ald›¤›
ve hükümetimizin turnuvaya
ev sahipli¤i yap›lmas› hususundaki
desteklerinin vurguland›¤›
mektuplar da yer al›yor. Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti’nin bu
deste¤i de FIFA organizasyon
komitesinin verece¤i nihai kararda
önemli bir avantaj sa¤layacak.
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Bursa Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› TFF’de
Bursa Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Recep Altepe, Türkiye Futbol
Federasyonu’nu ziyaret etti. ‹stinye’deki buluﬂmaya TFF Yönetim Kurulu
üyeleri Zafer Y›ld›r›m, Mehmet Baykan ve Levent K›z›l da kat›ld›. Recep
Altepe, Bursa’da inﬂa edilecek yeni stadyum hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde
bulunurken, proje konusunda da TFF’nin görüﬂ ve önerilerini ald›.

Ar›bo¤an’a Meslek Hizmet Ödülü
TFF 1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an, Adana 5 Ocak Rotary Kulübü
taraf›ndan Özel Meslek Hizmet Ödülü’ne lây›k görüldü. Adana Seyhan
Oteli’nde düzenlenen ve Rotary Kulübü üyeleri ile spor adamlar›n›n
konuk oldu¤u gecede, Ar›bo¤an’a ödülünü Adana Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkanvekili Zihni Ayd›rmaz verdi. 5 Ocak Rotary Kulübü Dönem
Baﬂkan› Mehmet Ya¤l›c›, “Lutfi Ar›bo¤an, Türk sporuna önce sporcu
olarak verdi¤i takdir dolu hizmetlerinden sonra spor dünyas›nda
yönetici kimli¤iyle de alk›ﬂlanacak baﬂar›lar yaﬂad›. Halen çok önemli
ve sayg›n bir kurumumuzda çok de¤erli bir ilerleyiﬂ gösteriyor. Kendisi
ile gurur duyuyoruz” dedi. Ödül töreni öncesinde kendisi için
haz›rlanan sinevizyon görüntülerini izleyen Baﬂkanvekili Ar›bo¤an da
“Böylesi güzel bir gecede elit bir toplulukla birlikte olmak ve
ödüllendirilmek, Adanal› olarak beni fazlas›yla sevindirdi” diye konuﬂtu.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birli¤i’nden TFF’ye ziyaret
Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig Kulüpler Birli¤i, TFF Baﬂkan›
Mahmut Özgener’i ziyaret etti. TFF’nin ‹stinye’deki merkezinde
gerçekleﬂen ziyarete Baﬂkan Özgener’in yan› s›ra Milli Tak›mlardan
sorumlu yönetim kurulu
üyesi Levent K›z›l ve
Baﬂkanl›k Koordinatörü
Mümtaz Karakaya da
kat›ld›. 9 Ocak 2011’de
genel kurulunu yaparak
faaliyete geçen Spor
Toto 2. Lig ve 3. Lig
Kulüpler Birli¤i’nin
yöneticileri, son derece
verimli geçen toplant›da kulüplerin güncel s›k›nt›lar›n› aktard›.
Toplant›ya birlik ad›na Baﬂkan Ömer Sar›alio¤lu (‹stanbulspor),
2. Baﬂkan Habib Aslan (ﬁanl›urfaspor), Hikmet Bülbül (Afyonspor),
Siyami Aslan (Lüleburgazspor), Murat ﬁahin (Anadolu Üsküdar),
Muhammet Kara (Yal›spor), ‹smail Öztürk (Fethiyespor) ve
Engin Tuncer (‹stanbulspor) kat›ld›.

Önen ve Sarvan’a
UEFA’dan görev
UEFA Gençler-Amatörler Komite
Üyesi Süheyl Önen, UEFA
taraf›ndan delege olarak
görevlendirildi. Önen, 17 ﬁubat
Perﬂembe akﬂam› Rusya’da Rubin
Kazan ile Twente aras›ndaki UEFA
Avrupa Ligi maç›nda görev yapt›.
Merkez Hakem Kurulu Baﬂkan›
O¤uz Sarvan da 24 ﬁubat’ta,
Sporting Lizbon ile Glasgow Rangers
aras›nda oynanan UEFA Avrupa Ligi
2. Tur rövanﬂ maç›n›n gözlemcili¤ini
üstlendi.

Çak›r, Villarreal-Napoli
maç›n› yönetti
FIFA kokartl› hakemlerimizden
Cüneyt Çak›r, 24 ﬁubat akﬂam›
‹spanya’n›n Villarreal ile ‹talya’n›n
Napoli tak›mlar› aras›nda oynanan
UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanﬂ
maç›n› yönetti. Çak›r’›n
yard›mc›l›klar›n› Bahattin Duran ve
Tar›k Ongun yapt›. Süleyman
Abay’›n dördüncü hakem olarak
görev ald›¤› maçta Hüseyin Göçek
ve Bar›ﬂ ﬁimﬂek de ilave yard›mc›
hakemlerdi.

Futbolcu temsilcileri
bilgilendirildi
TFF, FIFA lisans›na sahip futbolcu
temsilcilerine yönelik bilgilendirme
toplant›s› gerçekleﬂtirdi. ‹stanbul
Point Otel’deki toplant›ya kat›lan
70’i aﬂk›n lisansl› temsilci, 2010
y›l›nda önemli de¤iﬂikliklerle
yürürlü¤e giren “Futbolcu
Temsilcili¤i Talimat›” hakk›nda bir
kez daha bilgilendirildi. Profesyonel
Futbolcu Tescil ‹ﬂleri Müdürlü¤ü ve
Hukuk Müﬂavirli¤i taraf›ndan
düzenlenen toplant›da, yo¤un takip
ve soruﬂturma sonucunda baz›
futbolcu, teknik adam ve futbolcu
temsilcilerine PFDK taraf›ndan
verilen futbolla ilgili hak
mahrumiyeti cezalar› ve talimatlara
ayk›r› menajerli¤e karﬂ›
gerçekleﬂtirilen düzenlemeler
hakk›nda da bilgi verildi.

Lisansl› Futbolcu Temsilcisi
Belirleme S›nav› 31 Mart’ta
TFF taraf›ndan düzenlenen “Lisansl›
Futbolcu Temsilcisi” belirleme
s›nav›, 31 Mart 2011 Perﬂembe günü
yap›lacak. S›nava girmek isteyen
adaylar›n, baﬂvuru evraklar›n› 18
Mart’a kadar TFF Profesyonel ‹ﬂler
Departman›’na eksiksiz olarak elden
veya posta yoluyla ulaﬂt›rmas›
gerekiyor. Eksik belge, fotokopi veya
faksla yap›lan baﬂvurular incelemeye
al›nmayacak ve bu baﬂvurularla ilgili
iﬂlem yap›lmayacak.

K›zlar 85 noktada e¤itiliyor
FF, k›z çocuklar›n› futbolla
buluﬂmak için büyük bir projeye
imza at›yor. TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü taraf›ndan 2011 y›l›nda
70 ilde 85 adet k›z futbol okulu aç›ld›.
11-12 yaﬂ k›z çocuklar›na yönelik
okullardaki e¤itim dönemi May›s
2011’de sona erecek.
Futbol okullar›yla toplamda 14 bin k›z
çocuk futbol topuyla buluﬂmuﬂ olacak.
Yaﬂ›tlar› olan erkekler gibi futbol
oynama imkân› olmayan k›zlar›m›za
futbol okullar›nda temel e¤itim
verilerek hayallerindeki gibi futbolcu
olmalar›n›n önü aç›l›yor. Futbol
okullar›nda e¤itim alacak k›z
çocuklar›ndan futbola devam etmek
isteyenler Futbol Teknik E¤itim
Merkezleri ve kulüplere
yönlendirilecek. Bu okullarda e¤itim
gören yetenekli futbolcu adaylar›,
Futbol Köyleri gibi özel projelerde de
yer alarak Millî Tak›mlara kadar
yükselebilecek.
K›z futbol okullar›nda, 11-12 yaﬂ aras›
k›z çocuklar› her ay haftada iki gün
1’er saatlik temel futbol e¤itimi al›yor.
E¤itimler, TFF taraf›ndan saptanan ve
düzenlenen e¤itim seminerine kat›lan
beden e¤itimi ö¤retmenleri eﬂli¤inde
gerçekleﬂtiriliyor. E¤itim verecek
antrenörler MEB’e ba¤l› okullardan
beden e¤itimi ö¤retmenleri ya da
BESYO mezunlar›ndan seçildi.
Antrenman programlar› k›z
çocuklar›n›n e¤lenirken ö¤renmelerini
sa¤layacak interaktif ve yarat›c›
uygulamalar içeriyor.
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun
Yanal, k›z futbol okullar›n›n bayan
futbolu için çok büyük bir at›l›m
oldu¤unu belirterek “Her yaﬂ
kategorisinde ve tüm bölgelerimizde
k›zlar›m›z› futbola kazand›rarak bayan
futbolcu havuzunu geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Böylelikle bayan futbolunu
tabana yayarak kulüplerimize ve Millî
Tak›mlar›m›za iyi futbol e¤itimi alm›ﬂ
daha fazla oyuncu kazand›rmak
istiyoruz. K›z futbol okullar› ile
k›zlar›m›z›n futbola baﬂlama yaﬂ›na
erkene çekip, onlar›n küçük yaﬂta bu
güzel oyunla tan›ﬂmalar›n› arzu
ediyoruz” dedi.
Geçti¤imiz günlerde Türkiye’nin önde
gelen futbol kulüplerinden Galatasaray,
6-12 yaﬂlar›ndaki k›zlara yönelik açt›¤›
futbol okuluyla k›z çocuklar›n futbol
ailesine kat›lma çal›ﬂmalar›na destek
vermiﬂti. Bayan antrenörler eﬂli¤inde
k›zlara futbol e¤itimi verecek olan
Florya K›z Futbol Okulu, sporun
herkese ulaﬂmas› için di¤er
kulüplerimize de ön ayak oluyor.

T

Almanya’da seçme kamp›
Bayan Milli Tak›mlar yurtd›ﬂ› seçme
kamp› Almanya’n›n Hennef ﬂehrinde
düzenlendi. Kampa Almanya’n›n
yan› s›ra Belçika, Hollanda, ‹ngiltere
ve ‹sveç’ten gelen 35 bayan futbolcu
kat›ld›. Yurtd›ﬂ› seçme kamplar›n›n
oyuncu havuzunu geniﬂletmek ad›na

önemli oldu¤unu vurgulayan Bayan
A Milli Tak›m Teknik Direktörü
Yücel Uyar, “Bütün yaﬂ gruplar›m›z
için yurtiçinde oldu¤u gibi,
yurtd›ﬂ›nda da oynayan oyuncular›
yerinde görüp, yeni oyuncular› milli
tak›mlar›m›z›n oyuncu havuzuna

Millî antrenörlerden destek

katmak arzusunday›z. Kamp sonunda
belirledi¤imiz isimlerle kadromuzu
güçlendirmek istiyoruz” dedi.
Kampta Yücel Uyar’›n yan› s›ra
Mustafa Gülen, Nihan Su, Necla
Güngör, Metin Akçevre ve Bilgin
Defterli görev yapt›.
‹zmir’de faaliyet gösteren k›z futbol
okullar› ile Bayanlar Bölgesel Ligi
tak›mlar›ndan Besemspor, Bayan Millî
Tak›m antrenörleri taraf›ndan ziyaret
edildi. ‹zmir’de yeni y›l itibariyle
faaliyete geçen futbol okullar›na
gidilerek yap›lan çal›ﬂmalar
de¤erlendirildi. Bayan U15 ve U17
Millî Tak›mlar Teknik Direktörü
Taygun Erdem, Besemspor’u da ziyaret
ederek ‹zmir’deki bayan futbolu
çal›ﬂmalar› için büyük katk›lar
sa¤layan Besemspor yöneticisi Feriha
Paylar’dan kulüp ve yeni oyuncu
yetiﬂtirme çal›ﬂmalar›yla ilgili bilgiler
ald›.

U14 Kuﬂadas› Kupas› sona erdi

Ni¤de’nin ﬂampiyonu
K›z Meslek Lisesi

Türkiye genelinden 7 bölge karmas› ve Avrupa karmas›n›n kat›ld›¤›
Kuﬂadas› Kupas› maçlar› 1-4 ﬁubat 2011 tarihleri aras› Kuﬂadas›
Adakule Otel Sahas›’nda oynand›. 1997 do¤umlu oyuncular›n
kat›l›m› ile gerçekleﬂtirilen Kuﬂadas› Kupas›, U15 Milli Tak›m›’n›n
oluﬂturulmas›n› sa¤lamak ve kulüplere seçme havuzu yaratmak
amac›yla düzenlendi. Futbolculara yönelik çeﬂitli e¤itimlerde
Dr. Mehmet Özça¤layan taraf›ndan iletiﬂim, Dr. Coﬂkun Küçüktepe
taraf›ndan ise “Problem çözme ve karar verme” konular›nda e¤itim
verildi. Kuﬂadas› Kupas›’na kat›lan 156 futbolcu, 34 antrenör
taraf›ndan Türkiye genelinde 1104 tak›mdan seçildi.

TFF HERKESiçinFUTBOL etkinlikleri
kapsam›nda Ni¤de’de “Genç K›zlar
Futsal Turnuvas›” düzenlendi. Ni¤de
K›z Meslek Lisesi, Remide Atabek
Lisesi, Fatih Lisesi, Bor Toki Anadolu
Ö¤retmen Lisesi ve Merkez Gölcük
Çok Programl› Lisesi tak›mlar›n›n
kat›ld›¤› turnuvan›n ﬂampiyonu Ni¤de
K›z Meslek Lisesi oldu. Düzenlenen
futsal turnuvas› ile bayan futbolunun
Türkiye’deki geliﬂimine katk› sa¤lamak
ve futbolun salondaki kardeﬂi futsala
dikkat çekmek amaçland›.
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Nike Hal› Saha Ligi baﬂl›yor
FF ve Nike taraf›ndan organize edilen Nike Hal›
Saha Ligi’nin üçüncüsü 12 Mart 2011’de
baﬂlayacak. 12 Mart - 22 May›s 2011 tarihleri
aras›nda 62 il, sekiz ilçe olmak üzere toplam
70 merkezde bulunan 100 hal› sahada gerçekleﬂecek
Nike Hal› Saha Ligi’nin tan›t›m toplant›s› TSYD’nin
Levent’teki merkezinde yap›ld›. TFF Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal, Nike Türkiye Pazarlama
Müdürü Massimo Giunco, Büyükﬂehir Belediyespor’un
milli oyuncusu Gökhan Süzen ve 2010 sezonunda
Nike Hal› Saha Ligi’nde ﬂampiyon olan Tarakç›
Sarrafiye, Gazi Üniversitesi ve Gençlerbirli¤i
tak›mlar›n›n temsilcilerinin kat›l›m› ile tan›t›lan Nike
Hal› Saha Ligi’ne bu y›l 6 bin 400 tak›m ve 50 binin
üzerinde oyuncunun kat›lmas› hedefleniyor.

T

turuna kat›lmaya hak kazanacak. Saha finallerinin
ard›ndan 14-15 May›s’ta bölge finalleri oynanacak.
Daha sonra 22 May›s’ta bölge ﬂampiyonlar›n›n
mücadele edece¤i Süper Bölge Finalleri oynanacak,
Türkiye final maçlar› ise 4-5 Haziran’da ‹stanbul’da
gerçekleﬂecek.
Finale kalan 8 tak›m final günü öncesi TFF
antrenörlerinin yönetiminde özel bir kampa girecek.
Nike Hal› Saha Ligi final maçlar› sonucu ﬂampiyon
olan tak›m, elemelerden ç›kt›¤› hal› sahada bir senelik
bedava üyelik ve Nike Futbol koleksiyonundan
ürünler de kazanacak.

U17’nin hedefi finaller
17 Milli Tak›m›m›z, Almanya’n›n
ev sahipli¤inde 24-29 Mart 2011
tarihleri aras›nda düzenlenecek Elit
Tur’da Almanya, ‹sviçre ve Ukrayna ile
Avrupa ﬁampiyonas› finallerine kat›labilme
mücadelesi verecek. Elit Tur’a yükselen
28 tak›m, 4’erli 7 grupta mücadele edecek
ve 7 grubun liderleri, ev sahibi S›rbistan’la
birlikte 3-15 May›s 2011’deki finallere
kat›lacak.
‹zlanda, Çek Cumhuriyeti ve Ermenistan’la
Eleme Turu 7. Grup’ta mücadele eden U17

U

Maçlar denetlenmiﬂ hal› sahalarda
6 Mart’a kadar kay›tlar› sürecek olan Nike Hal› Saha
Ligi’nin futbol oynamak isteyen herkesin organize bir
ﬂekilde e¤lenerek oynamas›n› sa¤layan çok önemli bir
etkinlik oldu¤unu belirten Ersun Yanal,
“HERKESiçinFUTBOL program› kapsam›nda
düzenledi¤imiz bu organizasyonun geliﬂip
yayg›nlaﬂmas› bizleri mutlu ediyor. 3 y›lda ulaﬂt›¤›m›z
say›lar gösteriyor ki, Nike Hal› Saha Ligi Türkiye’nin en
geniﬂ kat›l›ml› ligi. Amac›m›z daha fazla insan› bu
heyecana ortak etmek” dedi.
Ligi bu sezon da ASKF kanal› ile düzenleyeceklerini
belirten TFF Futbol Genel Direktörü Yanal, “ASKF’lerle
yap›lan olumlu iﬂbirli¤inden dolay› TFF Yönetim
Kurulu üyesi Mehmet Baykan’a özel bir teﬂekkür etmek
istiyorum. TFF olarak Nike Hal› Saha Ligi
organizasyonunun yan› s›ra futbolun en yayg›n olarak
oynand›¤› yerler olan hal› sahalarda futbolun oyuncu
sa¤l›¤›, güvenlik ve hijyen aç›s›ndan uygun olmas›
yönünde çal›ﬂmalar›m›z sürdürüyoruz. Yurt çap›nda
bugüne kadar 1000 hal› sahay› denetleyip,
derecelendirdik. Nike Hal› Saha Ligi maçlar› da bu
denetlenmiﬂ hal› sahalarda oynanacak” diye konuﬂtu.

U18’ler Portekiz’e yenildi

Antrenör seminerleri sürüyor
Coca-Cola Akademi Ligleri ve Bölgesel Gençlik Geliﬂtirme liglerinde görev yapan
antrenörler ve teknik sorumlulara yönelik olarak düzenlenen geliﬂim seminerlerine ‹zmir’de
devam edildi. Seminerin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal yapt›.
Psikolog Ziya Koruç, Prof. Dr. Mustafa Ferit Acar ile Genç Millî Tak›m Antrenörleri ve
TFF e¤itimcilerinin sunum yapt›¤› çal›ﬂtay›n saha uygulamalar› ise U19 Millî Tak›m Teknik
Direktörü Kemal Özdeﬂ taraf›ndan Bucaspor Tesisleri’nde gerçekleﬂtirildi.
Seminerler 10-11 ﬁubat’ta Adana, 14-15 ﬁubat’ta da Trabzon’da gerçekleﬂtirildi.

Finaller 4-5 Haziran’da
Nike Türkiye Pazarlama Müdürü Massimo Giunco da
yapt›¤› konuﬂmada, “Nike Hal› Saha Ligi’ne ilgi her y›l
giderek art›yor. Bu lig, Türkiye’deki en popüler amatör
futbol organizasyonu olma yolunda h›zla ilerliyor. En
büyük hedeflerimizden biri Türkiye’de spor kültürüne
hizmet etmek ve geliﬂimine katk›da bulunmak. Bu
amaçla projeler üretmeye ve teknolojiler geliﬂtirmeye
devam edece¤iz” dedi. Toplant›n›n ard›ndan bas›n
mensuplar›na yönelik forma tasar›m etkinli¤i ve hal›
saha maç› yap›ld›. 6 Mart tarihine kadar
www.nikehalisahaligi.com adresine girerek ön kay›t
formunu eksiksiz dolduran kat›l›mc›lar en yak›n Nike
kay›t noktas›na gidip, 80 TL tak›m kat›l›m bedeli
ödeyerek baﬂvurular›n› tamamlayabiliyor. Nike Hal›
Saha Ligi’ne kat›lacak tüm oyuncular, TFF taraf›ndan
verilecek H‹F Lisans›’na sahip olacak ve kay›tlar
s›ras›nda HiF lisans› için gerekli belgeleri kay›t
noktalar›na teslim edecek. 15-18 ve 19-35 yaﬂ
kategorilerinde, 6 as, 2 yedek olmak üzere toplam
8 kiﬂiden oluﬂan tak›mlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂecek
Nike Hal› Saha Ligi’nde maçlar grup turunda puan,
eleme turlar›nda ise eliminasyon sistemiyle oynanacak.
15’er dakikal›k 2 devre halinde oynanacak maçlarda
beraberlik halinde seri penalt› at›ﬂlar›na geçilecek.
Grup maçlar› 12 Mart’ta baﬂlay›p 1 May›s’a kadar
devam edecek. Gruplarda birinci olan tak›mlar eleme
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maç› 1. dakikada Mehmet Erkut ﬁentürk,
34. dakikada Kadir Ar› ve 70. dakikada
penalt›dan Recep Niyaz’›n golleriyle 3-1
kazanan Genç Millî Tak›m, 17 ﬁubat’taki
maçtan da 6, 17 ve 24. dakikalarda Okan
Deniz, 21. dakikada Famin (kendi
kalesine), 30. dakikada ‹brahim Y›lmaz ve
78. dakikada Ahmet Y›lmaz Çal›k’›n
golleriyle 6-4 galip ayr›ld›.
Elit Tur’da zor bir grupta olmalar›na
ra¤men umutlu olduklar›n› ve hedeflerinin
finallere kat›lmak oldu¤unu belirten U17
Milli Tak›m› Teknik Direktörü Abdullah
Ercan,
Maç Program›
“Alanya’daki
kamp›m›z ve
24 Mart 2011
Almanya- Türkiye
Belarus maçlar›
‹sviçre-Ukrayna
çok iyi geçti.
26 Mart 2011
Türkiye-‹sviçre
Elit Tur’daki ilk
Almanya-Ukrayna
maç›m›zda üç
Teknik Direktör Kemal Özdeﬂ yönetimindeki U18
29 Mart 2011
‹sviçre-Almanya
oyuncumuz
Milli Tak›m›m›z Portekiz’le deplasmanda oynad›¤›
Ukrayna-Türkiye
oynayamayacak.
iki özel maç› da kaybetti. Portekiz’in Lizbon
Bu oyuncular›m›z›n yerine ﬂans verdi¤imiz
ﬂehrindeki Lagos Stad›’nda oynanan ilk maç ev sahibi ekibin
isimlerden memnunum. 24 Mart’ta
2-0 üstünlü¤üyle tamamland›. U18 Tak›m›m›z, iki gün sonra
baﬂlayacak Elit Tur öncesi çok umutluyuz.
Lizbon ﬂehrindeki Olhao Stad›’nda oynanan rövanﬂ maç›n›
Çok iyi bir nesil yakalad›¤›m›z
da 3-1 kaybetti. Bu maçtaki tek golümüzü 90+1’de ‹brahim
inanc›nday›m. Çok k›sa zamanda Türk
Selen kaydetti. U18 Milli Tak›m›’n›n kadrosunda ﬂu
futboluna bu nesilden iyi oyuncular
oyuncular bulunuyordu: ‹brahim Selen, Muhammed Alperen
ç›kaca¤›n› düﬂünüyorum. Elit Tur’u geçip
Uysal, Sad›k Çiftp›nar (Galatasaray A.ﬁ.), At›nç Nukan,
Avrupa ﬁampiyonas›’na kat›l›rlarsa
Cumali Biﬂi (Beﬂiktaﬂ), Emre Pehlivan (Bursaspor), Mehmet
geliﬂimleri daha da h›zlanacak. E¤er bu y›l
Topçu (Fenerbahçe), Onur Yavuz (Gençlerbirli¤i), Bilal
da finallere gidersek, Avrupa
Gülden (Ankaragücü), Eray Ataseven (Manisaspor), Erhan
ﬁampiyonas›’na üst üste 3 sene kat›lm›ﬂ
Kartal, Ozan Evrim Özenç (Denizlispor), O¤uzhan Az¤ar
olaca¤›z. Bu da bizim için büyük bir
(Samsunspor), Artun Akçak›n, Ça¤r› Tekin (Hacettepe),
mutluluk olacak” diye konuﬂtu.
Taﬂk›n Çal›ﬂ (B.Mönchengladbach), ﬁervan Taﬂtan (FC Metz),
Erdal Akdar› (Hannover 96).

Okul Futbolu Geliﬂim Semineri Antalya’da yap›ld›
TFF ile Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ortak yürüttü¤ü okul futbol projelerinin ele al›nd›¤› MEB-TFF Okul
Futbolu Geliﬂim Semineri Antalya’da yap›ld›. TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü ve MEB Okul ‹çi
Beden E¤itimi Spor ve ‹zcilik Dairesi (OBES‹D) taraf›ndan Antalya Kremlin Palace Tesisleri’nde
düzenlenen seminer üç gün sürdü. TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, TFF Futbol Genel
Direktör Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu, OBES‹D Baﬂkan Yard›mc›s› Metin Cengiz, OBES‹D ﬁube Müdürü
Mehmet Tuna ve 81 ilin ‹l Okul Futbol Koordinatörlerinin kat›ld›¤› seminerde, “MEB-TFF Okul
Futbolu Projeleri” ve “TFF Okul Futbolu Program›” gibi konular ele al›nd›.

Bedensel engelli e¤iticilerine özel e¤itim
TFF’nin Sertifikal› Engelli Futbolu Antrenörleri yetiﬂtirmek üzere
yürütmekte oldu¤u e¤itimlerin 2. Etab› olan “Bedensel Engelli
Futbolu” bölümü, Beylerbeyi Tesisleri’nde yap›ld›. Bedensel
Engelli Futbolu e¤itimi, ‹skoçya Futbol Federasyonu Ulusal
Engelli Futbolu Müdürü Stuart Sharp ve ‹skoçya Futbol
Federasyonu Engelli Futbolu Geliﬂtirme Yönetmeni Greig Taylor
taraf›ndan verildi. 6 saat süren, teorik ve saha uygulamas› halinde gerçekleﬂtirilen e¤itim, temel
olarak Ampute Futbol, Beyin Felçli/Felçli ve Edinilmiﬂ Beyin Felci gibi özel spesifik bedensel
engelli gruplar›n›n oynayabilece¤i özel bedensel engelli futbolu alanlar›n› konu ald›.

Milli Tak›m›m›z, ev sahibi ‹zlanda’n›n
ard›ndan ikinci s›rada yer alarak Elit Tur’a
yükselmiﬂti. Elit Tur’daki rakiplerimizden
Almanya ve ‹sviçre eleme turunda
gruplar›n› lider tamamlarken, Ukrayna ise
grubunu ikinci s›rada bitirerek Elit Tur’a
yükselmeye hak kazanm›ﬂt›.
U17 Tak›m›m›z, Elit Tur haz›rl›klar›
çerçevesinde Belarus’la Alanya’da oynad›¤›
iki özel maç› da kazand›. 15 ﬁubat’taki ilk

Bayan A Millî
Tak›m›m›z, 14-18 ﬁubat
2011 tarihleri aras›nda
Antalya’da haz›rl›k
kamp› yapt›. Teknik
Direktör Yücel Uyar,
kamp s›ras›nda yapt›¤›
aç›klamada, Türkiye’de
bayan futbolunun yeni
yeni geliﬂti¤i söyledi.
Geliﬂime katk› sa¤lamak
için Türkiye 1. ve 2. Ligi
ile bölgesel liglerden
oyuncular seçip tespit
ettiklerini belirten Uyar,
“Kadromuzdaki 7-8 kiﬂi
yurtd›ﬂ›nda oynayan
oyunculardan oluﬂuyor. Bunlar da tak›m›n banko futbolcular›. Türkiye’de iyi oyuncular
var. Avrupa’ya transfer olabilecek ve orada rahatl›kla oynayabilecek 4-5 bayan
futbolcuya sahibiz” dedi. Türkiye’de bayan futboluna ilginin gün geçtikçe artt›¤›n›
vurgulayan Uyar, “Futbol Genel Direktörlü¤ü organizasyonunda 81 merkezde bayan
futbol okulu kuruldu. 50’yi aﬂk›n ilçedeki futbol e¤itim merkezlerinin içinde de k›z
futbolcu gruplar› mevcut. Tabanda bir geliﬂme var. E¤er oynanan liglerin kalitesini
art›rabilirsek daha iyi oyuncular bulabilece¤imizi biliyorum. Türk bayan futbolu
geliﬂerek önümüzdeki y›llarda Avrupa’daki yerini alacakt›r” diye konuﬂtu. Bu ay›n
sonunda Avrupa ﬁampiyonas› grup elemelerinin kuralar›n›n çekilece¤ini hat›rlatan
Uyar, çal›ﬂmalar›n devam etti¤ini bildirdi. 25 kiﬂilik aday kadrosuna genç tak›mdan
oyuncular ald›klar›n› vurgulayan Uyar, özel maçlar ve kamp sonras›nda nihai kadroyu
belirleyeceklerini belirtti.

Bayanlar
Antalya’da
kamp yapt›

Geçmiﬂ olsun Nurettin Karakoç
MHK Bölge E¤itim Sorumlular›ndan Nurettin
Karakoç, il e¤itimleri kapsam›nda gitti¤i
Çanakkale’de trafik kazas› geçirdi. Bindi¤i
arac›n takla atmas› sonucu yaralanan
Karakoç yo¤un bak›ma al›nd›. Halen yo¤un bak›mda bulunan
Nurettin Karakoç’a acil ﬂifalar dileriz.

Y›lgör Öktem’i
kaybettik
Eski hakemlerimizden
Y›lgör Öktem,
hayat›n› kaybetti.
Öktem’in cenazesi
2 ﬁubat Çarﬂamba
günü ‹stanbul
Üsküdar ﬁakirin
Camii’nde k›l›nan
ikindi namaz›n›
müteakip Ihlamurkuyu
Mezarl›¤›’nda
defnedildi. Merhum
Y›lgör Öktem’e
Allah’tan rahmet,
ailesi ve yak›nlar›na
baﬂsa¤l›¤› dileriz.

Kayseri’de KANKA turnuvas›
TFF HERKESiçinFUTBOL birimi,
4 ﬁubat Dünya Kanser Günü
dolay›s›yla Kansere Karﬂ› Futbol
Turnuvas› (KANKA) düzenledi.
Turnuvan›n ﬂampiyonu Kayseri
Erciyesspor olurken, Kayserispor
ikinci, A¤›rnas ﬁimﬂekspor ise
üçüncü oldu. Kayserispor, Kayseri
Erciyesspor, Kayseri Demirspor,
Kara Kartalspor ve A¤›rnas
ﬁimﬂekspor tak›mlar›n› yer ald›¤›
turnuvada 1998-1999 do¤umlu
sporcular yer ald›. Kat›lan
sporculara, Kanserle Mücadele
Yetkilileri taraf›ndan daha sa¤l›kl›
yaﬂamak için sporun ve özellikle
futbolun önemi de anlat›ld›.
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Av. Levent Polat

Kulüp Lisans Talimat›
ulüp lisans sistemi, belirli
bir lig veya turnuvaya
kat›lmak isteyen
tak›mlar›n, o lig veya turnuvay›
düzenleyen federasyon veya
konfederasyon taraf›ndan
belirlenen kriterleri yerine
getirerek lisans almalar›n› ve o
lig veya turnuvada sadece
lisans alan tak›mlar›n yer
alabilmelerini düzenleyen bir
sistemdir. Birçok Avrupa ülkesi,
çok uzun y›llardan beri kendi
ulusal liglerinde ulusal kulüp
lisans sistemini uygulamaktad›r.
Bu konuda akla ilk gelen örnek
1969 y›l›ndan beri, en üst
ulusal ligi olan Bundesliga’da
ulusal kulüp lisans sistemini
uygulamakta olan Almanya’d›r.
Uluslararas› turnuvalar
aç›s›ndan Avrupa ülkelerinin
kulüp lisans sistemi ile
tan›ﬂmalar› 2003-2004
sezonunda, UEFA’n›n bu
sistemi kendi turnuvalar›na
uygulamas› ile baﬂlam›ﬂt›r.
2003-2004 sezonundan itibaren
UEFA taraf›ndan düzenlenen
turnuvalarda yer alacak
tak›mlar›n, UEFA taraf›ndan
belirlenen kriterleri yerine
getirerek “UEFA Kulüp
Lisans›”n› almalar› zorunlu
tutulmuﬂtur. UEFA bu lisans›
almayan tak›mlar› kendi
turnuvalar›na kabul etmemekte
ve bu kural› da çok kat› bir
ﬂekilde uygulamaktad›r.
Bu do¤rultuda, sportif baﬂar›
neticesinde UEFA ﬁampiyonlar
Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gibi
turnuvalara kat›lma hakk›
kazanan Türk tak›mlar› da,
UEFA’n›n verdi¤i yetkiyle
Türkiye Futbol Federasyonu
taraf›ndan verilen “UEFA Kulüp
Lisans›” almak için her sezon
TFF’ye baﬂvurmakta ve lisans
almaktad›r. UEFA Kulüp Lisans›
için, kural olarak tüm
profesyonel tak›mlar›n baﬂvuru
yapmalar› mümkün olmakla
beraber, bir baﬂvuru
zorunlulu¤u bulunmamaktad›r.
12.01.2011 tarihinde
yay›mlanarak yürürlü¤e giren
yeni TFF Kulüp Lisans Talimat›
ile ulusal ligler için de “Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi”ne
geçilmiﬂtir. Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi, Türk futbolu için bir
devrim niteli¤inde olup, TFF
taraf›ndan uzun bir haz›rl›k
süreci sonucunda, Avrupa’daki
örneklerinden modellenerek
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haz›rlanm›ﬂ ve hayata
geçirilmiﬂtir.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi
uyar›nca kulüpler t›pk› UEFA
Kulüp Lisans Sistemi’nde
oldu¤u gibi mali, personel ve
idari, altyap›, sportif ve hukuki
kriterler olmak üzere beﬂ ayr›
kriter üzerinden denetlenecek,
bu kriterler kapsam›ndaki
yükümlülüklerini yerine
getirerek lisans alacakt›r. Lisans
alabilmek için bu beﬂ kriterin
beﬂinin de yerine getirilmiﬂ
olmas› zorunludur. Kriterlerden
herhangi birini yerine
getirmeyen kulüp, di¤er
dördünü yerine getirmiﬂ olsa
dahi lisans alamayacakt›r.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi,
sadece Spor Toto Süper Lig,

uyguland›¤› liglerde yer alan
tak›mlar›n, lisans alabilmek için
baﬂvuruda bulunmalar›
zorunludur. Baﬂvuruda
bulunmayan tak›mlara geçiﬂ
süreci için a¤›r para cezalar›
uygulanacak ve geçiﬂ sürecinin
tamamland›¤› 2014-2015
sezonundan itibaren ise
baﬂvuruda bulunmayan
tak›mlar o sezon lige
al›nmayacakt›r.
Lisans baﬂvurular›n›n, sezon
baﬂlamadan önce, Mart ay›n›n
son iﬂ gününe kadar yap›lm›ﬂ
olmas› gerekmektedir. Bu
do¤rultuda Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi’nin uygulanaca¤›
liglerde yer alan tak›mlar›n,
2011-2012 sezonu için lisans
baﬂvurular›n› 2011 y›l› Mart

Ocak ayında yürürlüğe giren yeni TFF Kulüp Lisans
Talimatı ile ulusal ligler için de “Ulusal Kulüp Lisans
Sistemi”ne geçilmiştir. Ulusal Kulüp Lisans Sistemi,
Türk futbolu için bir devrim niteliğinde olup,
TFF tarafından uzun bir hazırlık süreci sonucunda,
Avrupa’daki örneklerinden modellenerek hazırlanmış
ve hayata geçirilmiştir.
Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto
2. Lig tak›mlar›na
uygulanacakt›r.
Lisans kriterleri, o ligdeki
tak›mlar›n ekonomik, sportif ve
organizasyonel yap›s› dikkate
al›narak, her bir lig için özel
olarak düzenlenmiﬂtir. Bu
do¤rultuda Spor Toto Süper Lig
tak›mlar› ulusal kulüp lisans›
alabilmek için, Bank Asya 1.
Lig ve Spor Toto 2. Lig
tak›mlar›ndan daha a¤›r
kriterleri yerine getirmek
zorundad›r.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi,
2011-2012 sezonundan itibaren
uygulanmaya baﬂlanacakt›r.
Sistemin tam anlam›yla
uygulanmas› ve hayata geçmesi
için TFF taraf›ndan 3 y›ll›k bir
geçiﬂ süreci öngörülmüﬂtür.
Kulüplerin sisteme
adaptasyonlar›n›n
sa¤lanabilmesi amac›yla
kriterler 2011-2012
sezonundan itibaren ad›m ad›m
a¤›rlaﬂmaya baﬂlayacak ve
2014-2015 sezonu itibar› ile
sistem tam anlam›yla
uygulamaya geçmiﬂ olacakt›r.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’nin

ay›n›n son iﬂ gününe kadar
yapm›ﬂ olmalar› zorunludur.
Geçiﬂ sürecinin bir parças›
olarak, 2011-2012 sezonunda
kriterlerden birini yerine
getirmeyerek ulusal lisans
alamayan kulüplere herhangi
bir ceza öngörülmemiﬂtir.
Lisans alamayan kulüplere
talimatta yer alan cezalar›n
uygulanmas›na 2012-2013
sezonundan itibaren
baﬂlanacakt›r ve cezalar›n da
kriterler gibi ad›m ad›m her
sezon artmas› öngörülmüﬂtür.
Cezalar da t›pk› kriterler gibi,
her bir lig için ayr› ayr›
düzenlenmiﬂtir.
Her bir ligin kriterleri ve lisans
alamama cezalar› birbirinden
farkl› oldu¤u için, sportif baﬂar›
neticesinde bir üst lige ç›kan
tak›mlara, o ligin daha a¤›r olan
kriterlerine adapte olabilmeleri
için bir y›ll›k özel bir geçiﬂ
süreci öngörülmüﬂ ve o tak›m›n
üst ligdeki ilk y›l›nda da bir alt
ligin kriterleri üzerinden
denetlenerek lisans almas›na
olanak sa¤lanm›ﬂt›r.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’nin
amac›, lisans alamayan

kulüpleri lige almamak veya
cezaland›rmak de¤ildir.
Sistemin baﬂl›ca amaçlar›,
kulüplerin mali olarak daha
güçlü, ﬂeffaf ve vadesi geçmiﬂ
borçtan ar›nd›r›lm›ﬂ bir yap›ya
sahip ve ekonomik yönden
güçlü olmalar›n›, gerekli e¤itimi
alm›ﬂ profesyonel kadrolarla
çal›ﬂmalar›n› ve UEFA
standartlar›nda tesislere ve
stadyumlara sahip olmalar›n›
sa¤lamak ﬂeklinde özetlenebilir.
Lisans alamayan kulüplere
öngörülen cezalar, sistemin
etkili bir ﬂekilde uygulanmas›n›
sa¤lamak amac›yla öngörülmüﬂ
ve kulüpleri cezaland›rmaktan
ziyade sistemin gerekliliklerini
yerine getirerek lisans almaya
yöneltecek ﬂekilde düﬂünülmüﬂ
ve düzenlenmiﬂtir.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’nde
öngörülen cezalar para cezas›,
transfer yasa¤› cezas›, puan
silme cezas› ve lige al›nmama
(2014-2015 sezonundan
itibaren sadece süresi içinde
baﬂvurmayan tak›mlara)
cezas›d›r. Ancak her bir lig ve
her bir kriter için ayr› ayr› ve
özel olarak düzenlenen
cezalar›n tümünde ortak olan
bir nokta vard›r: Herhangi bir
kriteri yerine getiremeyen bir
kulüp öncelikle uyar›l›r ve
yerine getirmedi¤i kriterin
niteli¤ine göre kendisine bu
kriteri yerine getirmesi için
talimatta belirtilen süre verilir.
Talimatta öngörülen cezalar
ancak bu süre içinde eksik
kriteri yerine getirmeyen
kulüplere uygulanacak ve
kulübün bulundu¤u lige ve
eksik kriterin niteli¤ine göre
baz› durumlarda cezan›n
ard›ndan ikinci bir süre
verilmesi de söz konusu
olacakt›r. Cezalar, sezonlara,
liglere ve kriterlere göre tablo
halinde düzenlenmiﬂ olarak
talimat›n ekinde yer almaktad›r.
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi,
Türk kulüplerinin geçiﬂ süreci
sonunda her aç›dan UEFA
seviyesine ç›kmalar›n› ve
ekonomik olarak güçlü, üst
düzey tesislere ve profesyonel
kadrolara sahip olmalar›n›
sa¤layacak bir sistemdir.
Kulüplerimizin bugün yaﬂad›¤›
sorunlar›n büyük bir bölümü,
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi
sayesinde çözülmüﬂ olacakt›r.

