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Kupas› Stad›’nda karfl› karfl›ya geldi.
Güney Kore’nin bafl›nda, Millî
Tak›m›m›z›n bugünkü Teknik
Direktörü Guus Hiddink
bulunuyordu. Maç, bir rekor golüyle
bafllad›. Bafllama vuruflunu Güney
Koreliler yap›yor, topu kapan ‹lhan
Mans›z’›n pas›yla buluflan Hakan
fiükür rakip kaleciyi avl›yordu.
Kronometrelerin 11. saniyeyi
gösterdi¤i s›rada gelen bu gol,
Dünya Kupalar› tarihinin en erken
at›lan golü olarak kay›tlara
geçiyordu. Bu erken gol, maç›n son
derece heyecanl› ve gol sa¤ana¤›
halinde geçece¤inin habercisi
gibiydi. Nitekim 9. dakikada Güney
Kore’nin kazand›¤› serbest at›fl›
kullanan Lee Eul Yong, mükemmel
bir vuruflla beraberlik golünü
a¤lar›m›za gönderdi: 1-1.  
Gol ya¤muru bitecek gibi de¤ildi.
13. dakikada Y›ld›ray Bafltürk’ün
pas›yla savunman›n arkas›na sarkan
‹lhan Mans›z, Hakan fiükür’le
paslaflt›ktan sonra topu uygun

pozisyonda önünde buluyor
ve yak›n mesafeden bir
vuruflla Millî Tak›m›m›z› bir
kez daha öne geçiriyordu:
2-1. ‹lk iki golün
kahramanlar› ‹lhan Mans›z
ile Hakan fiükür’ün ortakl›¤›
32. dakikada Milli
Tak›m›m›za bir gol daha
getirdi. Hakan fiükür’le
verkaç yaparak savunman›n
arkas›nda topla buluflan
‹lhan, plase bir vuruflla
kendisinin ikinci, tak›m›n›n
üçüncü golünü kaydetti: 
3-1. Maç›n son dakikas›nda
Chong Gug Song’un ceza
alan› d›fl›ndan att›¤› gol,
maç›n skorunu 
3-2 olarak belirliyor, Millî
Tak›m›m›z, tarihinin en
büyük baflar›s›n› dünya üçüncülü¤ü
unvan›yla elde ediyordu.
Karfl›laflman›n bitiflinin ard›ndan
futbolun güzellikleri tüm dünyay›
s›ms›cak etkisi alt›na ald›. ‹ki tak›m

oyuncular› birbirlerine sar›larak
tribünlere gitti, ellerde Türk ve Kore
bayraklar›n› tafl›yan 64 bin kiflinin
sevgi seline alk›fllarla karfl›l›k verdi.
Tribünlerde iki ülkenin dev
bayraklar› aç›ld›, muhteflem tablo,
teknoloji harikas› stattan tafl›p
televizyon ekranlar›ndan tüm
dünyaya yay›ld›. 

Son maç› kaybettik

Güney Kore ile o tarihi maç›n iki y›l
sonras›nda üst üste iki maç daha
yapt›k. Millî Tak›m›m›z›n bafl›na
Ersun Yanal getirilmifl ve bir yeniden
yap›lanma dönemine girilmiflti. 
Ay-y›ld›zl›lar, Ersun Yanal’l› döneme
baflar›l› bir bafllang›ç yapm›fl, özel
maçlarda Belçika’y› 3-2,
Avustralya’y› da 3-1 ve 1-0’l›k
skorlarla ma¤lup etmiflti. Avustralya
ile bafllayan do¤u turnesindeki yeni
durak Güney Kore’ydi. ‹ki tak›m,
Dünya Kupas› Stad›’nda 2 y›l
öncesinin rövanfl›na ç›km›flt›.
Korelilerin büyük sevgi gösterileri
aras›nda oynanan maç›n 
21. dakikas›nda Hakan fiükür’ün
golü 90 dakikan›n 1-0’l›k galibiyetle
kapanmas›n› sa¤l›yordu. ‹ki tak›m üç
gün sonra bir kez daha karfl› karfl›ya

geldi. Millîlerimiz Hakan fiükür’ün
att›¤› golle ilk yar›y› önde
kapatmas›na ra¤men galibiyeti
koruyamayarak Daegu Dünya
Kupas› Stad›’n› 2-1 yenik terk etti.
Bu ma¤lubiyet ayn› zamanda Güney
Koreliler karfl›s›ndaki ilk
yenilgimizdi. 

De¤ifltiler, gelifltiler

Gerçekten de Güney Kore, 1954’te
7-0 yendi¤imiz Güney Kore de¤il
art›k. Y›llar içinde büyük de¤iflim
ve geliflim sa¤lad›lar, Asya
k›tas›n›n en iyi futbol ülkelerinden
biri haline geldiler. 1986’dan
itibaren düzenlenen 7 Dünya
Kupas›’n›n da finallerinde boy
gösteren Uzakdo¤ulular, en büyük
baflar›lar›n› Japonya ile birlikte 
ev sahipli¤ini üstlendikleri 2002
Dünya Kupas›’nda elde etti. 
Guus Hiddink yönetimindeki
Güney Kore, ‹talya ve ‹spanya gibi
devleri eleyerek yar› finale geldi
ancak Millî Tak›m›m›za yenilerek
dünya dördüncülü¤ü ile yetindi.
Koreliler bu ç›k›fl›n devam›n› da
2006 finallerine kat›larak ve 2010
Dünya Kupas› finallerinde ikinci
turu görerek getirdi.

Y
eniden yap›lanma sürecindeki
Millî Tak›m›m›z›n önündeki en
yak›n hedef, 2012 Avrupa

fiampiyonas› finalleri. Teknik
Direktör Guus Hiddink yönetiminde
bir yandan kadrosunu yenilemeye
çal›flan, di¤er yandan da zorlu bir
gruptan ç›k›p finallere kat›lma
hedefinin peflinde koflan 
ay-y›ld›zl›lar, gruptaki 5. maç›nda 
29 Mart’ta Avusturya’y› a¤›rlayacak.
‹lk dört maçl›k periyodun ard›ndan
Millî Tak›m’›n durumu çok da iç
aç›c› görünmüyor. Kazakistan ve
Belçika galibiyetleriyle bafllan›lan
grupta Almanya ve sürpriz
Azerbaycan yenilgileri iflleri zora
sokmufl durumda. Ukrayna ve
Polonya’n›n ortaklafla düzenleyece¤i
finallere grup liderleri direkt girecek
ve dörtte dört yapan Almanya bu
yolda büyük bir avantaj yakalam›fl
görünüyor. Toplam 9 grubun en iyi
ikincisi de grup birincisi gibi
muamele görecek ve 
Ukrayna-Polonya güzergâh›nda
direkt uçufl bileti alacak. Di¤er 
8 ikinci ise play-off oynayacak.
K›sacas›, grup ikincili¤i de ciddi bir
hedef olarak Millî Tak›m›m›z›n
önünde uzan›yor. 29 Mart’ta
oynanacak Avusturya maç› ise adeta
bir final niteli¤inde. Çünkü
Avusturya 3 maçta 7 puanla grup
ikincisi. 4 maçta 6 puan toplayan
Millî Tak›m›m›z›n bu maç›
kazanmas›, ikincilik yar›fl›nda
Avusturya’n›n elinden önemli bir
avantaj› almak anlam›n› tafl›yor. 
Bu kritik karfl›laflma öncesi yap›lacak
haz›rl›klar da önemli elbette. Millî
Tak›m›m›z iflte bu çerçevede 9 fiubat
günü Trabzon’da, Hüseyin Avni
Aker Stad›’nda Güney Kore ile bir
haz›rl›k maç› oynayacak. 
Türk futbol tarihinin en önemli
kilometre tafl› da bir Güney Kore
maç›yd›. 100 y›l› aflk›n futbol
geçmiflimizin en görkemli zafer
tac›n›, 2002 y›l›nda Güney Kore’nin
Daegu kentinde takm›flt›k. 
Güney Kore ile Japonya’n›n
ortaklafla düzenledi¤i Dünya Kupas›
finallerinde Millî Tak›m›m›z
üçüncülü¤ü elde ederek ad›n› tarihe
alt›n harflerle yazd›rm›flt›. 
‹flte 9 fiubat günü Güney Kore ile bu
kez bir dostluk maç›nda karfl› karfl›ya

geliyoruz. Ama mazideki tek
temas›m›z da 2002’deki Dünya
Kupas› üçüncülü¤ü maç›yla s›n›rl›
de¤il. Uzakdo¤u’daki dostlar›m›zla
bugüne dek tam 6 kez karfl› karfl›ya
geldik. Bu karfl›laflmalar›n
dördününü kazand›k, birini
beraberlikle tamamlad›k, birini de
kaybettik. Att›¤›m›z 13 gole karfl›l›k
kalemizde 4 gol gördük. 6 maç›n
resmi olan ikisinden de galibiyetle
ayr›ld›k. Bu maçlardaki gol
bilançomuz ise oldukça farkl›. Bu iki
maçta att›¤›m›z 10 gole karfl›l›k
sadece 2 gol yedik. 

‹lk maçta tarihi fark

‹lginçtir, Güney Kore ile ilk
karfl›laflmam›z da bir Dünya Kupas›
finallerine tekabül ediyordu. 
Y›l 1954. Yer, ‹sviçre’nin Cenevre
kentindeki Charmilles Stad›. 
Haziran ay›n›n 20’si. Millî
Tak›m›m›z tarihindeki 53. maç›n›
Güney Kore ile oynuyordu. Bo¤ucu
bir s›cak vard› ama bu olumsuz
atmosfer de millîlerimizin oyunun

hemen bafl›nda üstünlü¤ü ele
geçirmesini engelleyemiyordu. Suat
Mamat (2), Lefter Küçükandonyadis,
Burhan Sarg›n (3) ve Erol Keskin’in
golleriyle Millî Tak›m›m›z ilk
randevudan 7-0’l›k üstünlükle
ayr›lm›flt›.
‹sviçre’deki maçtan yaklafl›k 7 y›l
sonra iki tak›m bu defa bir özel
karfl›laflmada, Ankara’da karfl›
karfl›ya geldi. fiili 1962 Dünya
Kupas› grup elemelerinde Norveç ve
Sovyetler Birli¤i maçlar›na
haz›rlanan Millî Tak›m›m›z, Güney
Kore’yi bu kez tek golle ma¤lup
edebiliyor, 1-0’l›k skora Tar›k Kutver
imza at›yordu. Ancak hemen
hat›rlatmak gerekir, 4-0’l›k a¤›r
Romanya yenilgisinden 10 gün sonra
oynanan bu maça Millî Tak›m›m›z
gençlefltirilmifl bir kadroyla ç›km›flt›. 
‹ki tak›m›n bir kez daha buluflmas›
için tam 41 y›l geçmesi gerekti.
1954 y›l›ndan sonra ilk kez Dünya
Kupas› finallerde boy gösterecek
olan Millî Tak›m›m›z, haz›rl›k
maçlar›ndan birisini, kupan›n 
ev sahiplerinden Güney Kore ile

Almanya’da oynad›. 26 Mart 2002
tarihli maç›n adresi Bochum’daki
Ruhr Stad›’yd›. Millî Tak›m›m›z
Güney Kore’ye ilk kez gol atam›yor
ve Uzakdo¤ulu rakibimiz, üçüncü
maç›ndan beraberlik ç›karmay›
baflar›yordu. 

Tarihin alt›n sayfas› 

Türk futbol tarihinin alt›n sayfas›n›
mühürleyen unutulmaz maç da bir
Güney Kore karfl›laflmas› oldu. Millî
Tak›m›m›z, Güney Kore-Japonya
ortak yap›m› Dünya Kupas›
finallerinde Brezilya, Çin ve Kosta
Rika ile birlikte yer ald›¤› gruptan
ç›kmay› baflard›ktan sonra Japonya
ve Senegal’i de 1-0’l›k skorlarla 
alt edip yar› finale ç›k›yor, ancak
Brezilya’ya 1-0 ma¤lup olarak final
flans›n› yitiriyordu. Önümüzdeki
hedef dünya üçüncülü¤ü,
karfl›m›zdaki rakip ise t›pk› bizim
gibi sürpriz bir flekilde bu noktaya
gelen ev sahiplerinden Güney
Kore’ydi. ‹ki tak›m, 29 Haziran 2002
günü Daegu kentindeki Dünya
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Tarih Maç Skor Organizasyon
20.06.1954 Güney Kore-Türkiye 0-7 Dünya Kupas› 1954 Finalleri
08.10.1961 Türkiye-Güney Kore 1-0 Özel Maç 
26.03.2002 Güney Kore-Türkiye 0-0 Özel Maç 
29.06.2002 Güney Kore-Türkiye 2-3 Dünya Kupas› 2002 Finalleri 
02.06.2004 Güney Kore-Türkiye 0-1 Özel Maç 
05.06.2004 Güney Kore-Türkiye 2-1 Özel Maç

TTüürrkkiiyyee--GGüünneeyy  KKoorree

Güney Kore’nin Türk futbol tarihindeki yeri çok farklı. Türk futbolu tarihinde elde ettiği en büyük unvanı o topraklarda
ve o ülkenin millî takımına karşı kazandı. 29 Haziran 2002 tarihinde elde edilen dünya üçüncülüğü, 3-2’lik Güney
Kore galibiyetiyle gelmişti. Güney Kore ile ilk futbol buluşmamız da yine bir Dünya Kupası finallerindeydi. 7-0’lık
galibiyetle başladığımız Güney Kore maçlarımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik bilançomuz bulunuyor. 

Tarihe zafer mührünü    orada bast›kTarihe zafer mührünü    orada bast›k

Türkiye-Güney Kore A Millî Maçlar›



oynanan özel maçla hizmete girdi.
Stad›n isminin Türk Telekom Arena
olmas› da Türkiye’de gerçeklefltirilen
bir ilkle ilgili. A¤ustos 2008’de
Galatasaray Kulübü ve ifltirakleri,
Türk sporunda dev bir birlikteli¤i
gerçeklefltirdi ve Türk Telekom ile
pazarlama, reklam ve tan›t›m
anlaflmas› imzalad›. Buna göre Türk
Telekom, Ali Sami Yen Spor
Kompleksi içinde inflaat› süren stat
projesine ismini verdi. Böylece
Avrupa’n›n en iyileri aras›nda
gösterilen stat, aç›l›fl›ndan itibaren
10 y›l süreyle Türk Telekom Arena
ad›yla an›lacak. 

52 bin 650 kiflilik kapasite 

Stad›n kapasitesi 52 bin 650 kiflilik.
Stad›n araziye konumlanmas›ysa
kuzey-güney oryantasyonuna yak›n
bir aç›da. Toplam saha bofllu¤u
kenar çekmeleri ile birlikte yaklafl›k

10 bin metrekare. Tribünler ise iki
kademeli olarak infla edildi. Oturum
alan› yaklafl›k 43 bin metrekareyi
buluyor. Statta 157 loca, 5 bin 500
VIP koltuk bulunuyor. 
‹ki kademeli tribünlerin alt kademesi
yaklafl›k 20 derece e¤imli. Bu sayede
alt tribünlerin iyi bir seyir için sahay›
tam olarak görebilmesi amaçland›.
Üst kademe tribünlerin e¤imi ise
yukar›dan tüm sahay› taç çizgisi de
dâhil görebilmesi için 34 derece
olarak yap›ld›. Alt ve üst tribünlerin
aras›nda localar, VIP alanlar›,
stadyum yönetimi, Galatasaray
Müzesi, GS Store sat›fl noktalar› ve
restoran bulunuyor. 
Tribünlerin sahaya yak›nl›¤› da
UEFA kriterlerine uygun olarak
düzenlendi. Sahayla tribünlerin
bafllang›c› aras›ndaki mesafe 
6 metre. Bu sayede hem reklam
panolar›n›n rahatça saha içine
konmas› hem de gerekli hallerde
itfaiye veya ambulans›n rahatl›kla
saha içine girmesi amaçland›. 
Tüm tribünlerin kapal› oldu¤u
Arena’da, alttan ›s›tmal› sistem
sayesinde so¤uklarda sahan›n
donmas› engelliyor. Drenaj sistemi
sayesinde de zeminde su birikintileri
oluflmuyor. UEFA standartlar›nda
yap›m› gerçeklefltirilen stat,
Galatasaray ile Millî Tak›m’›n
maçlar›na ev sahipli¤i yapacak.
190 metre eni, 228 metre boyu ile
dünyan›n modern statlar› aras›na
kat›lan Türk Telekom Arena, 

69 metrekare büyüklü¤ündeki digital
skorboarda sahip. Çim sahan›n
ölçüleri ise 68x105 metre. 
Statta 193 kifli kapasiteli bas›n
tribünü bulunuyor. Ayr›ca 150 kiflilik
bas›n çal›flma salonu ile birlikte
bas›n tribünü her türlü teknolojik
donan›ma sahip. 
Naklen yay›n kamera yerlerine
Türkiye’de ilk defa yap›lan sabit
kablolama gerçeklefltirildi.
Statta futbolcular için konferans
salonu, ›s›nma odas›, futbolcu
restoran›, efller ve çocuklar için krefl,
oyun ve bekleme odalar› var. 
Galatasaray’›n oynayaca¤› maçlarda
kullan›lmak üzere 300 metrekarelik
Wembley tipi özel soyunma odas›
bulunuyor. Galatasaray’›n
oynamad›¤› maçlarda kullan›lmak
üzere iki yabanc› tak›m için ekstra
soyunma odalar› da var. 
Tak›mlar, hakemler ve VIP misafirleri
özel bir yoldan, kimseyle
karfl›laflmadan stada girebilecek. 

10 dakikada boflal›yor

Modern statlar›n önemli
özelliklerinden birisi çabuk dolmas›
ve çabuk boflalabilmesi. Türk
Telekom Arena da bu özelliklere
sahip bir stat. Girifl ve ç›k›fllar
planlan›rken  kitle kontrolüne dikkat
edilmifl. Misafir seyirci, aç›k tribün
seyircisi gibi farkl› seyirci gruplar›n›n
kontrollü bir flekilde stada girifl
ç›k›fl›n›n sa¤lanmas›na özen
gösterilmifl. Koridorlar ve
merdivenler bu ihtiyaçlara cevap
verecek biçimde ayarlanm›fl. 
Seyirci 8-10 dakikada stad›
boflaltabiliyor. 
Stat giriflinde 84 adet turnike var ve
stada girifller turnike bafl›na saate
660 kiflinin geçebilece¤i flekilde
haz›rland›.
Tüm katlara asansörle ulafl›labiliyor.
Tribünlere ç›kmak için ayr›ca hem
merdivenler hem de yürüyen
merdivenler bulunuyor. 
Stad›n otopark› ise 3 bin 500 araç
kapasiteli olarak infla edildi. Stada
seyirci tafl›yan otobüsler Cendere
Deresi yolundaki bir noktada park
ediyor. Ayr›ca görevliler ve güvenlik
birimleri için de ayn› mahalde belirli
bir yer ayr›ld›. 
Metro ile gelenlerse Seyrantepe
dura¤›ndan TEM’in alt›ndan infla
edilen geçitten geçerek stada
ulaflabiliyor ve yaklafl›k 250 metrelik
bir mesafeyi yürüyerek tribünlere
girebiliyor. 
Evet, Galatasaray y›llard›r süren
zahmetli bir sürecin sonunda yeni
ama ondan da öteye endüstriyel
futbolun gereklerine tam anlam›yla
cevap veren modern bir stada
kavuflmufl durumda. Dar›s› bütün
kulüplerimizin bafl›na.
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G
üzel futbol güzel statlarda
oynan›yor art›k. Ya da güzel
ve modern statlar, zeminleri,

tribünleri, konforlar›yla bambaflka bir
ambiyans oluflturuyor ve belki vasat
oyunlar› bile makyaj›n›n kalitesiyle
güzellefltiriyor. Bu tezin en çarp›c›
vurgusunu, yaz›m›z›n konusu olan
Türk Telekom Arena’n›n
reklamlar›nda oynayan Cem Y›lmaz
yap›yor. Y›lmaz’›n saha kenar›nda
yan yana duran iki topa tek vurufl
yap›p farkl› yönlerdeki iki kaleye
sokmas› ve kendisini flaflk›nl›kla
izleyen Galatasarayl› oyunculara,
“Mekân oynat›yor” demesi, tam da
bunu ifade etmiyor mu?
Modern statlar ulafl›m kolayl›klar›,
tribünlerindeki konforlar›, oyunu
izleme rahatl›klar›, mimari
güzellikleri, ferahl›klar› ve sadece
maç günlerinde de¤il 7/24 yaflayan
özellikleriyle günümüz futbol
endüstrisinin ihtiyaçlar›na cevap
veriyor. Bir zamanlar Avrupa’da
g›ptayla izledi¤imiz, isimlerinden
efsane gibi bahsetti¤imiz modern
statlar›n benzerleri art›k Türkiye’de
de yükseliyor. Atatürk Olimpiyat
Stad›’yla bafllayan, Fenerbahçe’nin
fiükrü Saraco¤lu Stad› ve
Kayserispor’un Kadir Has Stad›’yla
devam eden modern statlar

çizgisinin ulaflt›¤› son nokta,
Galatasaray için Seyrantepe’de infla
edilen Türk Telekom Arena oldu.
Çok uzun y›llar öncesinden hayalleri
süsleyen, s›k s›k maket halinde
önümüze gelen stat, devletin ifle 
el atmas›yla çok k›sa bir sürede
tamamlanarak hizmete girdi. 
Maçlar›n› Ali Sami Yen Stad›’nda
oynayan ancak bu stad›n hem
eskimesi hem de flehir içinde
kalmas› nedeniyle modern bir stat
için y›llard›r çaba harcayan
Galatasaray yönetimi, Faruk Süren
ve Mehmet Cansun dönemlerinde
Ali Sami Yen’in yeniden inflas›n› esas
alan projeler haz›rlam›flt›. Fakat bu
projeler hayata geçirilme flans›
bulamam›flt›. Rahmetli Özhan
Canayd›n’›n baflkanl›¤› döneminde
ise TOK‹ ile yap›lan anlaflmayla
Seyrantepe’deki stad›n temeli 
13 Aral›k 2007 tarihinde at›ld›. 
Türk Telekom Arena Stad›’n›n
mimarl›¤›n› bu tarz uluslararas›
projelerde daha önce çeflitli görevler
üstlenmifl olan ve daha önce
Stuttgart’taki stad›n yenilenmesi
çal›flmalar›nda görev alm›fl olan
Mete Arat üstlendi. Oldukça k›sa bir
sürede tamamlanan Türk Telekom
Arena, 15 Ocak 2010 günü
Galatasaray ile Ajax aras›nda

TTüürrkk  TTeelleekkoomm  AArreennaa

Galatasaray’ın uzun yıllar hasret çekip nihayet kavuştuğu
muhteşem stadı Türk Telekom Arena, 15 Ocak günü Ajax’la
oynanan özel maçla açıldı. TOKİ’nin yaptırdığı stadın
kapasitesi 52 bin 650 kişi. Tribünleri iki kademeli olarak inşa
edilen Arena, 157 locaya sahip. Tüm tribünlerin kapalı
olduğu Arena’da, alttan ısıtmalı sistem sayesinde soğuklarda
sahanın donması engelliyor. Drenaj sistemi sayesinde de
zeminde su birikintileri oluşmuyor. UEFA standartlarında
yapımı gerçekleştirilen stat, Galatasaray ile Millî Takım’ın
maçlarına ev sahipliği yapacak.

Bu mekân oynat›r! Bu mekân oynat›r! 
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yap›yoruz. Ama bunlar› kamuoyuyla
paylaflm›yoruz. Fakat flunu
söyleyebiliriz, biz de fazla para
harc›yoruz. Daha az para harcayarak
da ifli götürebiliriz. Mesela Gökhan
Ünal’› 6.5 milyon euroya ald›k.
Faydalanabildik mi? Hay›r. 
Biz hep iyi sonuçlarla eksiklerimizi
kapat›yoruz. Fenerbahçe tek santrfor
kullan›yor ve sezonun ilk yar›s› için
elinde burada oynatabilece¤i Niang,

Semih, Güiza ve Gökhan vard›. Size,
“Git Fenerbahçe’ye bir santrfor al”
deseler bunlardan birisini al›rs›n›z.
Ben de onlar› al›r›m. Yani adam
transferde yapaca¤›n› yapm›fl. Ne
yapacaks›n›z yani, sadece birini
oynatabilece¤iniz mevki için beflinci
bir santrfor daha m› alacaks›n›z?
Demek ki kadro zenginli¤i var. Gelin
Befliktafl’a, durum ayn›. Bir sezon
önce Galatasaray’›n da durumu

ayn›yd›. Bütün yerlileri Millî
Tak›m’da oynuyordu, yabanc›lar› da
kendi ülkelerinin millî oyuncular›yd›.
‹ki tak›m yapabilecek zenginlikleri
vard›. Üstelik hepsi her an oyuncu
alabilecek güce sahip. Demek ki en
kolay yer oras›. Ama onlar en büyük
sorun olarak tak›m oluflturmay›
görüyor. Oysa bir kulübün kurumsal
kimli¤i, tesisi, iflleyifli, gelir-giderleri
iyiyse o zaman her sorun çözülür.

Di¤eri kulübün de¤il tak›m›n
baflar›s›d›r. Fenerbahçe, Befliktafl,
Galatasaray büyük kulüplerdir. Biz
de Bursaspor da büyük kulüpleriz.
Di¤erleri de bu yolda ilerliyor. Ama
harcamalarda hatalar› ayr›ca tespit
etmek gerekiyor. Bu bafll› bafl›na bir
ifl. Trabzonspor bir oyuncuya talip
oldu¤u zaman kulübü 5 isterken,
Anadolu’dan herhangi bir tak›ma
ayn› oyuncuyu 1’e verebiliyor. 

▼▼Sezonun ilk yar›s›n› lider
tamamlayan tak›m›n teknik
direktörüsünüz. Geçti¤imiz
sezonu da Türkiye Kupas›’n›
kazanarak tamamlam›flt›n›z.
Göreve bafllad›¤›n›zda
elinizdeki kadro hemen
hemen ayn›yd› ama saha
içi sonuçlar› aç›s›ndan
sorunlar yaflan›yordu.
Tak›m› o günlerden
bu noktaya getirirken
neleri de¤ifltirdiniz?
▲▲“Elimizde bir kadro
vard› ve baflar›l›
olamam›flt›,
dolay›s›yla bunlar
de¤ersizdi” gibi bir
söylemi do¤ru
bulmuyorum. Elimizde
olan de¤erler de¤ersiz
de¤il. Ya da di¤er
tak›mlarda ifller kötü
gidiyorsa oradaki
de¤erler de de¤ersiz
de¤il. Futbol iyi
oyuncuyla oynan›r,
bu do¤ru. Ama iyi
oyuncular›n
verimleri de çok
önemlidir. ‹fl sadece
oyuncularda bitmez.
Yönetim, teknik ekip,
personel, camia ve
seyircinin bütünlü¤ü
de çok önemlidir.
Bir yerden
bafllamazsan›z 
bir yere
gidemezsiniz.
Bafllang›çlar
çok
önemlidir.
Ama
öncesinde
yap›lan
hatalar da
sizin için
bir ç›k›fl
noktas›

olabilir. Hatalar yapars›n›z
ve bir noktaya gelirsiniz, iflte
tam da oradan bafllaman›z
gerekebilir. Daha da önemlisi

flu; ünlü heykelt›rafl
Rodin’e “Bu heykeli
nas›l yapt›n›z?”
diye sormufllar,
“Ben bir fley
yapmad›m. Tafl›n
üzerinde o eser
vard›. Ben
fazlal›klar›n›
at›nca ortaya
ç›kt›” cevab›n›

vermifl. 
O çocuklarda

de¤er var zaten.
Ben bunu

sadece
bizim

tak›m›m›z
için de¤il, bütün tak›mlar›n
oyuncular› için söylüyorum.
“Siz bir de¤ersiniz, ama
bazen eksikleriniz, bazen
de fazlal›klar›n›z var.
Eksi¤inizi tamamlay›n,
fazlal›klar›n›z› at›n”
diyorum. ‹flte bu
noktada bir s›k›nt› var.

Bazen do¤rular›
at›yorlar ve
dolay›s›yla geriye
gidiyorlar.
Fazlal›klar› at›nca
oyuncu hafifliyor
ve gerekeni

yapabildi¤ini
görüyor. 

O zaman
ifller de

do¤ru

yürüyor. Oyunculuk karakteri dedi¤iniz
fley de budur zaten. Bizim yapt›¤›m›z fley
hocal›kt›r, yani rehberliktir, yard›mc›
olmakt›r. Oyuncu ifli kendisi yap›yor.
Genelde Türkiye’de hocalar olarak
baflar›s›zl›¤› üzerine almak için “Benim
sorumlulu¤um” deriz, ifller iyi gidince de
hava atmak için “Ben yapt›m” deriz. Ben
iflin o taraflar›nda de¤ilim. Tak›m içinde
de flunu söylüyorum, “Ben size rehber
olarak yard›mc› olmaya çal›fl›yorum, bu
ülke içinde de 70 milyondan biriyim.”
Her insan bunu yapabilir. Yeter ki bu
anlay›flla kendisini yetifltirsin. Ama
f›rsatç›, haz›r› kullanan, baflkalar›n›
suçlayan, sorun çözece¤ine sorun üreten
olursan›z, ne antrenörlük yapabilirsiniz
ne de oyunculuk. 
▼▼Türk futbolunda son döneme
bakt›¤›m›zda çok para harcayanlar›n
ayn› oranda baflar›l› olamad›¤›n›
görüyoruz. Bugünkü tabloda
Trabzonspor, Bursaspor ve Kayserispor,
kendilerinden çok daha yüksek maliyetle
kurulmufl kadrolar›n önünde yer al›yor.
Bunu nas›l aç›klamak gerekiyor?
▲▲Türkiye bunlar› yaflayacak. Asl›nda
daha önce de yaflam›flt›. Türkiye kendi
geçmifline bak›p baflar› ve baflar›s›zl›k
sebeplerini iyi araflt›rabilse, analiz
edebilse, bu kadar fazla hata da yapmaz.
Bu ifl, Federasyon’dan, Millî Tak›mlardan
bafllan›p, antrenör ve oyunculara geçerek
halledilebilir. Meselenin bu taraflar›nda
s›¤ düflünüyoruz. Fakat büyük kulüplerde
iflleri ne kadar iyi yaparsan›z yap›n, hata
yine olacak. fiimdi bakt›¤›n›z zaman
Fenerbahçe baflar›s›z m›?
Hay›r. Kadrosuna
bakt›¤›n›z
zaman

her fley do¤ru yap›lm›fl. Ama yürümeyen
bir fleyler var. ‹fli sadece transferle
çözece¤inizi zannederseniz
çözemezsiniz. 

▼▼Peki, nedir mesele?
▲▲Ben sadece kendi
kulübüm için
konuflabilirim. Çünkü kendi
kulübümdeki sorunlar› da
içine girdikten sonra
görebiliyorum. Biz de hata

Şenol GüneşŞenol Güneş

Millî Tak›m›m›z›n tarihindeki en büyük zaferinin alt›nda onun imzas› var. Trabzonspor ve Millî
Tak›m’da görev yapt›¤› 1990 ve 2000’li dönemlerde elde etti¤i baflar›lara gölge düflürülmeye çal›fl›lsa

da Güney Kore’den döndü¤ü günden bu yana adeta bir “futbol bilgesi” muamelesi görüyor.
Geçti¤imiz sezon Türkiye Kupas›’yla buluflturdu¤u Trabzonspor’u bu sezon flampiyonlu¤un en güçlü

aday› yapan usta teknik adam, yol gösterici fikirlerini TamSaha’yla paylaflt›. 

Mazlum Uluç
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Özellikle büyük
kulüpler için en
kolay iş takım
kurmak. Ama onlar
en büyük sorun
olarak takım
oluşturmayı görüyor.
Oysa bir kulübün
kurumsal kimliği,
tesisi, işleyişi, 
gelir-giderleri iyiyse
o zaman her sorun
çözülür. Diğeri
kulübün değil
takımın başarısıdır. 

Harcamalarda
hataları tespit etmek
gerekiyor. Bu başlı
başına bir iş.
Federasyonun
harcamalarda
denetleme görevi
yapması lâzım.
Bütün kulüplerin
transferdeki
rakamların
büyümesinden
şikâyetçi olduğunu
biliyorum ama
uygulamada hiçbir
tedbir alınmıyor. 

Düflünce devrimi   yapmam›z gerekDüflünce devrimi   yapmam›z gerek
Bizim işimiz oyuncunun eksiklerini
gidermekse, fiziksel ya da taktik
antrenmanların yanında davranış
bozukluklarıyla da ilgilenmemiz
gerekir. Bir oyuncunun yeteneklerinin
yanında karakteri de çok güçlü olmalı. 

Şimdi sonuçlara ve değişime bakarak
benim için “Çok iyi” diyebiliyorsunuz.
Oysa bugün de hatalarım var. Ben de
mükemmel değilim, hiç kimse de
mükemmel değil. Bu tip övgü de
benim için zararlı. Çünkü benim daha
yapacak işlerim var. 

Madem ki görevde Hiddink var, gelin
konuşalım. Belki o bize bir şey
öğretecek, belki biz ona. Tanımadan,
bilmeden karar veremezsiniz ki. 
Aynı şeyi bana da yaptılar. Ona
yabancı olduğu için yabancı gibi 
davranıyorlar ama bana Türk
olduğum halde yabancı gibi
davrandılar.

Geçtiğimiz sezonun Fenerbahçe’si
bence başarılıydı. Bizi kupada
yenselerdi kupa şampiyonu
olacaklardı, Burak o golü atmasa lig
şampiyonu. Tarihi rekorlarla iki kupa
alacaklardı. Ama onlar başarısız,
Galatasaray’la Beşiktaş daha başarılı
gibi gösterildi. Bu nasıl iştir? Bu nasıl
bir kriter? 

Digitürk büyük

fedakârlık yapıyor ve

futbola büyük kaynak

aktarıyor. Naklen yayın

pastası birkaç kat

büyüdü, peki ne değişti?

Eğer pasta iki kat

büyüdüyse senin, benim,

futbolun içindeki

herkesin iki kat daha

fazla çalışması lâzım. 



O zaman bu tuza¤a düflmeyeceksiniz. Ya da
Anadolu’da 300 bin liraya oynayan oyuncu,
büyük kulübe gelirken 1 milyon lira isteyebiliyor.
Büyük tak›ma daha pahal›ya m› daha ucuza m›
gelinir? Daha ucuz olmas› gerekir ama bir
yanl›fll›k var. Federasyonun do¤ru yolu göstermesi
ve harcamalarda bir denetleme görevi yapmas›
lâz›m. Harcamalar denetlenmezse o zaman bu
s›k›nt›lar sürer. Yani “Ben harcar›m, sonra da
giderim” mant›¤› olmamal›. Bütün kulüplerin
transferdeki rakamlar›n büyümesinden flikâyetçi
oldu¤unu biliyorum ama uygulamada hiçbir tedbir
al›nm›yor. Digitürk büyük fedakârl›k yap›yor ve
futbola büyük kaynak aktar›yor. Naklen yay›n
pastas› birkaç kat büyüdü, peki ne de¤iflti? 
E¤er pasta iki kat büyüdüyse senin, benim,
futbolun içindeki herkesin iki kat daha fazla
çal›flmas› lâz›m. De¤eri artan ürünü
güzellefltirmemiz gerekiyor. 

Suyu isteyen içer

▼▼Sorunlu oyuncularla u¤raflmak gibi bir ifl
alan›n›z da var sizin. Onlar› belirli bir noktaya
tafl›yor hatta Millî Tak›m’a kazand›r›yorsunuz. 
▲▲Oyuncular›n daha önce ne yap›p ne
yapmad›¤›na de¤il, bugünkü uyumuna bak›yoruz.
Belki çok daha kolay gelen bir oyuncu buradan
gidebiliyor. Antrenör olarak biz e¤itimciyiz ama
birinci görevimiz yar›flmac›l›k. Dolay›s›yla yar›flma
yapan antrenör de oyuncunun e¤itimiyle

u¤raflmaz. Ço¤u da öyle yap›yor ve
bunda da hakl›d›r. Ama ben diyorum ki,
bizim iflimiz oyuncunun eksiklerini
gidermek. Bunun için fiziksel ya da
taktik antrenmanlar yapt›r›yoruz de¤il
mi? Peki, davran›fl bozukluklar›n›
gidermezsek bunlar ne ifle yarar? 
O da sizin göreviniz. Belki de birinci
göreviniz. Bir oyuncunun yeteneklerinin
yan›nda karakteri de çok güçlü olacak.
Burada söylemek istedi¤im genel
anlamdaki ahlâk de¤il. Tenkitten ya da
övgüden az etkilenen, ne yapt›¤›n› bilen,
do¤ru analizler yaparak kendisine yön
verebilen, toplumla iliflkilerini iyi
kurabilen, tak›m içindeki dengeleri
gözetebilen, bask› alt›nda kendisini
yönetebilen oyuncular› ortaya
ç›kartabilmek bizim görevimiz. Bu da
kolay de¤il. Çünkü daha önce ald›klar›
0-6 yafl grubu e¤itimi var, 15 yafl›na

kadar olan e¤itim var. fiöhretin, paran›n, makam›n
getirdi¤i de¤erler karfl›s›ndaki e¤itim var. Biz
mümkün oldu¤unca ne verebilirsek onu vermeye
çal›fl›yoruz. Diyorum ya oyuncu kendisi yap›yor.
‹stedi¤i zaman benim iflim kolay, ama istemiyorsa,
ona bir fley veremem. Bak›n, köyde inekleri
otlad›ktan sonra su içmeleri için dere kenar›na
getirirlerdi. ‹neklerin hepsi istisnas›z oraya gelirdi.
Ama ifl su içmeye geldi¤inde, isteyen içer, isteyen
içmezdi. Dere kenar›na getirirsiniz fakat içmek
istemeyene zorla su içiremezsiniz. Bizim iflimiz
dere kenar›na getirmek, içenleri kurtarmak,
içmeyenleri de kesmek (gülüyor).
▼▼Sabr›n da bir s›n›r› var de¤il mi?
▲▲Olmaz m›? Biz kurum için çal›fl›yoruz. Kurumu
kurtarabiliyorsa ne âlâ. Bana yap›lan hataya göz
yumar›m ama kuruma karfl› yap›lana asla. 
▼▼2002’de Millî Tak›m’› dünya üçüncülü¤üne
tafl›rken bile baz› kesimler taraf›ndan çok
elefltirilen bir fienol Günefl vard›. fiimdi ise elinde
sadece bir Türkiye Kupas› bulunmas›na ra¤men
her kesim taraf›ndan alk›fllan›lan ve takdir edilen
bir fienol Günefl var. Sizce o günden bu yana
de¤iflen ne? Siz mi de¤ifltiniz, size bak›fl m›?
▲▲Bu sadece benimle de¤il, o yorumlar› yapan
insanlar›n da de¤iflen flartlarla birlikte
de¤iflmesiyle ilgili. Diyelim ki sen her fleyi daha
farkl› yap›yorsun. ‹yi ama önemli olan benim nas›l
alg›lad›¤›m. Benim seninle ilgili fikirlerim
de¤iflmiyorsa, senin de¤iflmenin bir anlam›
kalm›yor. ‹nsan›n kendisi de¤iflti¤i zaman dünyas›
da, alg›lar› da de¤ifliyor. Bak›n ben o günden
bugüne mutlaka de¤ifltim. Ama karfl›mdakiler
de¤iflmezse beni anlamalar› mümkün olmaz. Bir
k›sm› 1, bir k›sm› 2, bir k›sm› 10 sene sonra beni
anlayabilir. Çocukken babam›z bir fleyler yap›yor,
anlayam›yoruz. Aradan y›llar geçince “Adam
hakl›ym›fl” diyoruz. Ama mühim olan zaman›nda
anlayabilmek. Buna ra¤men geç kal›nm›fl de¤il.
Ö¤renmek zaten budur. Bunun için insanlar›
suçlamamak, normal kabul etmek lâz›m. Ben
bunlar› kulübümde de yaflad›m. Oyuncuya iyilik
yap›yorsunuz ama “Hadi aslan›m, sensiz olmaz”
demedi¤iniz için küsebiliyor. Çünkü baflkalar› onu
böyle etkiliyor. ‹ki sene sonra futbol hayat› bitiyor.
Oysa ben ona ayna tutuyorum, do¤rular›
gösteriyorum. Bazen anlam›yor. Çünkü bu onun
alg›lamas› ve hayat görüflüyle ilgili bir fley. Dünya
Kupas› dönemine gelirsek, zaten beni istemeyen
bir kesim vard›. Baflar›s›z olaca¤›m›za
flartlanm›fllard›. ‹çlerinde bir iddia vard› ve bu
iddia içerisinde davran›yorlard›. Mant›k yoktu,
ülke ç›karlar› yoktu, bak›fl aç›s›ndaki kriterler
yanl›flt›. Sadece “fienol baflar›s›z olsun”
düflüncesiyle hareket edenler vard›. Benim
duruflum hiç de¤iflmedi, o gün de ayn›, bugün de
ayn›. Bugün itibariyle de ayn› yanl›fl yap›l›yor.
▼▼Millî Tak›m’›n bafl›ndakilerle ilgili olarak m›?
▲▲Evet. Millî Tak›m’›n baflar›s›z olmas› beni üzer
ama genelde insanlar›m›zda böyle bir düflünce
var. Hâlbuki Dünya Kupas›’nda yer almak, yani
zirvede olmak sana-bana de¤il, ülkeye yarar
getirir. Bu zarar etme düflüncesini anlayam›yorum.
Biz kurumlar› ve ülkeyi büyütmeyi
düflünmedi¤imiz için hata yap›yoruz. Biraz önceki
sorunun cevab›na dönersek, e¤er bugünkü
sonuçlar› almasayd›m belki bugün yine beni
görmeyeceklerdi. Oysa bugün de benim hatalar›m
var. Ben de mükemmel de¤ilim, hiç kimse de
mükemmel de¤il. Ama flimdi sonuçlara ve
de¤iflime bakarak benim için “Çok iyi”
diyebiliyorsunuz. Bu tip övgü de benim için
zararl›. Çünkü benim daha yapacak ifllerim var. 
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Bana yabanc› gibi
davrand›lar

▼▼Yanl›fllar› da göstermek gerekiyor
yani.
▲▲Tabii. Ama bunun da bir yöntemi
var. Eski elefltiri biçimlerini
b›rakmak, aksini söyleyerek
büyümeye çal›flmaktan da
vazgeçmek gerek. “Hocam bunu
böyle yap›yorsun ama fluras› eksik,
flöyle yapsan daha iyi olur”
denilebilir. Ben bunu oyuncular›m
için yap›yorum. Onlara eksiklerini,
hatalar›n› söylüyorum. Onlar›
suçlam›yorum. “Sen yaramaz›n”
demiyorum. Antrenmana geç mi
kald›n? Bunun bir cezas› var. Bu
cezay› sana de¤il, senin hareketine
veriyorum. fiimdi Millî Tak›m’›n
bafl›nda Hiddink var. Bafllang›çta
ona karfl› bir kampanya bafllat›lm›flt›.
Bunun kime ne yarar› var? Ben
Hiddink’i korumuyorum. Ama
madem ki tak›m›n bafl›na getirilmifl,
onun da bir de¤eri ve bilgisi var. 
O zaman gelin konuflal›m. Belki o
bize bir fley ö¤retecek, belki biz ona.
Tan›madan, bilmeden buna karar
veremezsiniz ki. Ayn› fleyi bana da
yapt›lar. Ona yabanc› oldu¤u için
yabanc› gibi davran›yorlar ama bana
Türk oldu¤um halde yabanc› gibi
davrand›lar. 
▼▼‹nsan›n akl›na, “Acaba fienol
Günefl Trabzonspor’un bafl›ndan hiç
ayr›lmasayd›, tak›m bugün hangi
noktada olurdu?” diye bir soru
geliyor. 
▲▲‹yi de olabilirdi, kötü de olabilirdi,
bunlar hep varsay›m. Son
dönemimde 7 ay kal›p b›rakt›m.
Verimli olamayaca¤›m›
düflünmüfltüm çünkü. Kalmam›n ne
oyuncuya ne de kulübe faydas›
olacakt›. Ben bazen kendim zarar
görsem de s›k›nt›ya gö¤üs gerip
kalabiliyorum ama o dönemde
kalmam›n bir faydas› olamayacakt›.
1996’da ise nereden al›p nereye

geldi¤imize bakt›¤›m›zda iyi ifller
yapt›¤›m›z› düflünüyorum. Ama o
baflar› bize baflar›s›zl›k olarak
empoze edilmeye çal›fl›ld›. Çünkü
sonuca bak›larak hüküm verildi.
Oysa neye göre baflar›, neye göre
baflar›s›zl›k? Trabzonspor bu sezon
flampiyon olamazsa baflar›s›z
say›laca¤›z. Hani baflar›l›yd›k, ne
oldu? Geçti¤imiz sezonun
Fenerbahçe’si mesela, bence
baflar›l›yd›. Bizi kupada yenselerdi
kupa flampiyonu olacaklard›, Burak
o golü atmasa lig flampiyonu
olacaklard›. Tarihi rekorlarla birlikte
iki kupa alacaklard›. Ama onlar
baflar›s›z, üçüncü ve dördüncü olan
Galatasaray’la Befliktafl daha baflar›l›
gibi gösterildi. Bu nas›l ifltir? Bu nas›l
bir kriter? Tak›m o noktada
darmada¤›n olabiliyor. Do¤ru ifller
unutuluyor, her fley sil bafltan
yap›l›yor. Bu hepimiz için geçerli.
2002 Dünya Kupas›’ndan sonra da
“Do¤ru ifllere devam edelim,
yanl›fllar› atal›m” demifltik.
▼▼Evet, bu nokta çok önemli. 
O dönemde, “Dünya Kupas›’nda
üçüncü olduk ama dünyan›n en iyi
üçüncü futbol ülkesi de¤iliz. Ancak
bugün kazand›¤›m›z ivmeyle bunu
baflarabiliriz” demifltiniz.
▲▲Arkas›ndan bir de antrenörlerle
toplant› yapt›m, “Burada bir sonuç
var. Arkas›n› nas›l getirebiliriz? 
Bir model, bir ekol oluflturmak için
bir fleyler yapal›m” dedim. Ama o
zaman yap›lmad›, hâlâ da
yap›lm›yor. Hâlâ, “O niye oraya
geldi, bu niye buraya geldi?” diye
tart›fl›yoruz. Hepsini atal›m, sen gel,
yine ayn› fleyi konuflaca¤›z. Çünkü
vizyonumuz bu. Gelen de ayn›
düzene uyuyor, hiçbir fleyi
de¤ifltirmiyor. Maalesef
bulundu¤umuz ortam bu. Onun için,
batakl›ktaki sinek olmayal›m,
batakl›¤› kurutal›m diyoruz. 
▼▼Nas›l yapaca¤›z bunu?
▲▲O yüzden ben genifl düflünen

insanlar, Fatih Hocalar, Mustafa
Hocalar daha fazla konuflsun
diyorum. Yoksa bofllu¤u baflkalar›
dolduruyor ve kafalar kar›fl›yor.
Adam, “Bu teknik direktör oyunu
okuyam›yor” diyor. Ya da “Tak›ma
kondisyon veremiyor” diyor. Kim
bunlar› söyleyenler? Herhangi bir
adam. Ne diyeceksiniz bu adama?
Amatör kümedeki bir teknik adam
benim için, “Tak›ma iyi antrenman
veremiyor” diyebiliyor ama ben ayn›
fleyi onun için söyleyemiyorum,
“Olur mu hiç, yak›fl›r m›?” diye
düflünüyorum. Bana “Oyunu
okuyam›yor” diyorlar, ben de bol
bol kitap okuyorum (gülüyor).
▼▼Tak›m›n›zla ilgili konuflmalarda
hep daha iyi olman›z gerekti¤ini
söylüyorsunuz. 7-0 kazand›¤›n›z
maçtan sonra bile tak›m›n›zda eksik
bir yön bulabiliyorsunuz. Daha
iyinin tarifi nedir? Hayallerinizdeki
futbolun oyun anlam›ndaki zirvesi
neresi? 
▲▲Ben yapabilece¤imin en iyisini
yapmak istiyorum ama bunun neresi
oldu¤unu bilmiyorum ki. Sonsuz bir
fley bu. Her zaman daha iyisi var.
Tak›m›m 7 gol att›¤›nda ben 10 gol
atmas›n› isterim. Rakibe hiç
pozisyon vermemek isterim.
Hayallerim çok büyük. Ama
bunlar›n ne kadar› olabilir? Bak›n biz
2002’de Dünya Kupas›’na gittik.
Peki, daha önce gitmifl olan var m›,
yok. 50 y›l önce gitmifl olanlar›n
ço¤una da Allah rahmet eylesin.
Orada bir organizasyon var, tan›t›m
var, çal›flma var. Bunun için idari ve
teknik kadrolar gerekiyor. Ancak
bunlar›n haz›rl›¤›n› Türkiye’de kimse
görmemifl, bilmiyor. Her fleyi k›sa
zamanda yapacak ve oradan
aln›n›z›n ak›yla döneceksiniz. Hiçbir
sonuç almasak bile hata yapmadan
dönmemiz de baflar›d›r. Tüm bunlar›
yaparken yan›n›zda hiç kimse yok.
Herkes karfl›n›zda. Bu ne büyük bir
ay›pt›r. Almanya gibi olsan›z,

elinizde kadrolar olur. Ahç›n›z, di¤er
personeliniz, seyahat organizasyon
iflleriniz, FIFA ile iliflkileriniz olur.
Bizim hiçbir fleyimiz yok. Buradan
bir fleyler yap›yorsunuz, üstüne iyi
bir sonuç al›yorsunuz ve ülkenizi
tan›t›yorsunuz. Giderken, “‹yi bir
tan›t›m, sportif baflar› ve Fair Play”
demifltim. Üçünü de baflard›k. “Biz
merdivenleri birer ç›kaca¤›z” dedik,
“fiampiyonluk iddias› olmadan olur
mu?” dediler. Kardeflim bir üst kata
z›playarak m› ç›kacaks›n›z?
Merdivenleri basamak basamak
ç›kacaks›n›z. O kadar basit ve ilkel
fleyler oldu ki. Maalesef bizde böyle
fleyler var. Bunu y›kam›yoruz.
Y›kt›¤›m›z zaman her fley düzelecek.
O zaman yapman gerekeni yapars›n.
Öteki türlü, slogan arars›n. 
Ama o slogan›n alt›n› dolduracaks›n.
Ben bunlar› yaflayarak geliyorum.
Nereden nereye geldi¤imi biliyorum.
Alt› dolmad›¤› zaman hatalar
bafll›yor. Benim en büyük art›m
budur. Yoksa benim burada ne iflim
var? Burada baflkalar› olurdu o
zaman. Ben flimdi burada
oyuncuma, “Siz kendinizi yeterli
görün” demiyorum, “Çal›fl, daha çok
çal›fl, yapabilece¤inin en iyisini yap”
diyorum. 

Barcelona, Türkiye’de
Barcelona gibi oynayamaz 

▼▼Trabzonspor yetenekli oyuncular›
bir arada kullanarak sonuca giden bir
tak›m haline dönüfltü. Ancak
Alanzinho ile Yattara’n›n ayn› on bir
içinde yer ald›klar›nda çok da verimli
olmad›¤› fleklinde bir elefltiri var.
▲▲Alanzinho, Jaja, Yattara gibi
oyuncular›n koflu ve yard›mlaflma
anlam›nda mesafe almas› lâz›m,
do¤ru. Ama ben bu üç oyuncunun
yan› s›ra Colman ve Engin’in de ayn›
on birde oynayabilece¤ini
düflünüyorum. Fakat bu bir süreç. 

Yapabileceğimin en iyisini
yapmak istiyorum ama bunun
zirvesinin neresi olduğunu
bilmiyorum ki. Sonsuz bir şey bu.
Her zaman daha iyisi var.
Takımım 7 gol attığında ben 
10 gol atmasını isterim. Rakibe
hiç pozisyon vermemek isterim.
Hayallerim çok büyük. 

Tüm yetenekli oyuncuları güçlü
hale getirip bir arada
oynatabilirsiniz. Barcelona böyle
oynuyor ama oraya çıkmak için
10 sene, 20 sene çalıştılar. Bana
“İki ayda bunu yap” diyorlar.
Hem bunu yap, hem maçı al, hem
oyuncu yetiştir, hem de para
harcama. Çok komik bir ülkeyiz. 

Barcelona’nın bütün oyuncularını
alın Türkiye’ye getirin, yine
Barcelona gibi oynayamazlar.
Düzen yok çünkü. Oyuncuyu
aldıktan sonra parasını tarihinde
veriyor musunuz? İlgimiz,
övgümüz, her şeyimiz yanlış.
Kriterlerimizin ne olduğu belli
değil. Onun için bizim topyekûn
düşünce devrimi yapmamız
gerekiyor. 

Önemli olan, oyuncu gruplarının
kendisine güvenle oynayabilmesi.
Benim oyuncum genç takımdan
gelip rahatlıkla pas yapabilmeli,
rakibinden topu almaya
çalışmalı. Benim başarım o işte.
Herkes için şampiyonluk önemli,
benim içinse bir araç. 

Altyapı için tesisler, eğitim, organizasyon, malzemeler çok iyi
olmasına rağmen mevcut düzen içerisinde kaynaklar iyi değil.

Aileler çocuklarının futbolcu olmasını, para getirsin diye istiyor.
Gençlerimizin hobileri arasında futbol oynamak yok. İnternet daha

önce geliyor. 

Kulüplerin yapılarının gözden geçirilmesi, antrenör ve oyuncuların
sivil toplum örgütleri haline dönüşmesi, sorumlulukların artması

gerekiyor. Yanlış yapan antrenörün cezasını kendi örgütü
verebilmeli. Trilyonların döndüğü yerde mutlaka örgütlülük olmalı. 

Para vererek başarı yakalanmaz. Doğru işleri yaparak başarılı
olabiliriz. Bakın bir şey söyleyeyim, işini doğru yapıp başarılı olan

hiçbir antrenörün parası arttırılmaz. İşleri yanlış yapıp da
gönderilen antrenör daha fazla iş bulur. Böyle çarpıklığın olduğu

yerde nasıl başarı bekleniyor?



Bütün bunlar›n kurgulanmas› ve
uygulanmas› çok zaman al›yor.
Colman ve Selçuk art›k savunman›n
önünde oynuyor ve bu sistem oturdu.
Biz de bunlar› deneyerek yap›yoruz.
Kitapta Selçuk ve Colman’›n yan yana
savunman›n önünde oynayaca¤› bir
kal›p halinde yazm›yor.
Uyguluyorsunuz, tutuyor. Ama bazen
de can›n›z yan›yor. Mesela bir ara
Yattara, Umut, Jaja, Alanzinho, Selçuk
ve Colman’la oynad›k ama o maçta
Selçuk ve Colman’›n çok iyi
oynamamas›, Alanzinho ve
Yattara’n›n da defansif olmamas› topa
sahip olmay› azaltm›flt›. Tüm yetenekli
oyuncular› güçlü hale getirip bir arada
oynatabilirsiniz. Barcelona böyle
oynuyor iflte. Ama oraya ç›kmak için
adamlar 10 sene, 20 sene çal›flt›. Bana
“‹ki ayda bunu yap” diyorlar. Hem
bunu yap, hem maç› al, hem oyuncu
yetifltir, hem de para harcama. Çok
komik bir ülkeyiz. Barcelona bugün
haz›r kadrosuna en pahal› oyuncuyu
katabiliyor. Sen de alttan bir
oyuncuyu alacaks›n ve çok iyi bir ifl
ç›kartacaks›n. Olay›n bütününe
bakm›yoruz bir türlü. En iyi
oyuncular› alal›m, bu düzende yine
mümkün de¤il. Barcelona’n›n bütün
oyuncular›n› al›n Türkiye’ye getirin,
yine Barcelona gibi oynayamazlar.
▼▼Neden?
▲▲Düzen yok çünkü. Oyuncuyu
ald›ktan sonra paras›n› tarihinde
veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. 
E, niye al›yorsunuz o zaman o
oyuncuyu? ‹lgimiz, övgümüz, her
fleyimiz yanl›fl. Mesela bir oyuncumuz
Raul’a karfl› iyi oynad›¤›nda, dünyan›n
bütün forvetlerini tutar diyoruz. 
Ama o maçta Raul’un kötü oynay›p
oynamad›¤›na bakm›yoruz.
Kriterlerimizin ne oldu¤u belli de¤il.
Onun için bizim topyekûn düflünce
devrimi yapmam›z gerekiyor. Bunlar›
ben konuflaca¤›m, sen konuflacaks›n,
öteki konuflacak. Ama yine tek bir
do¤ru yok. Futbolun güzelli¤i burada
zaten. Bak›n ben bunlar› söylüyorum
ama bunlar›n da hepsi do¤ru de¤il.
Çünkü bir kad›n diyor ki, “Engin’e
flans versinler, bu tak›m› al›r götürür.”
Diyelim ki flans verdim ve tuttu. E, o
kad›n da hakl› o zaman (gülüyor).
Futbol zaten o yüzden bu kadar fazla
konufluluyor. Barcelona Ibrahimovic’i
b›rakt›, Afellay’i ald›. Çünkü
Ibrahimovic oraya uymad›. Geçmiflte
ben, Fatih Hoca, Mustafa Hoca gibi
teknik adamlar 1990’l› y›llarda
oyunculara güven verme aç›s›ndan
çok büyük mesafe ald›k. Türkiye’nin
ç›k›fl nedenlerinden birisi de buydu.
Önemli olan, oyuncu gruplar›n›n
kendisine güvenle oynayabilmesi. Ben
flimdi de onu yapmaya çal›fl›yorum.
Benim oyuncum genç tak›mdan gelip
rahatl›kla pas yapabilmeli, rakibinden
topu almaya çal›flmal›. Gücü yetti¤i
kadar, ama yapmal›. Benim baflar›m o
iflte. Herkes için flampiyonluk önemli,
benim içinse bir araç. Ama bu, “Ben

flampiyonluk istemiyorum” anlam›na
gelmiyor. fiunu vurgulamak istiyorum,
flampiyon olsak da olmasak da ben
bunu yapmal›y›m. Bunu sadece
benim de¤il, herkesin yapmas›
gerekiyor. O zaman bir yerlere
gelebiliriz. Çünkü e¤itimi
gerçeklefltiriyorsunuz. ‹flte o zaman
yanl›fl yapan gidecek, do¤ru yapan
kalacak ve rekabetle ortaya iyi ifller
ç›kacak. Peki, flimdi ne yap›l›yor? 
Ben tak›m›n bafl›na geliyorum, iyi
oynamayan› gönderiyorum, yerine
yenisini al›yorum, “Bu tak›mdan bu
kadar olur” diyorum. Bu da bir
yöntem iflte.
▼▼Trabzonspor’un geçmiflteki
baflar›lar›na bakt›¤›m›zda hep yörenin
çocuklar›yla, altyap›dan yetiflenlerle
sonuca ulaflt›¤›n› görüyoruz. Ancak
bugünkü Trabzonspor’un ilk on
birinde altyap›dan gelen oyuncu yok?
Bu sizce de bir sorun mu ve nas›l
afl›labilece¤ini
düflünüyorsunuz?
▲▲Maalesef
sadece
Trabzonspor’da
de¤il Türkiye’nin
her yan›nda ayn›
durum var. Y›ld›z
oyuncu ç›km›yor.
Net cevab›n›
bilmiyorum ama
irdelenmesi
gerekiyor. 
Bir taraf›nda
tesisler, e¤itim,
organizasyon,
malzemeler çok
iyi olmas›na
ra¤men mevcut
düzen içerisinde
kaynaklar iyi
de¤il. Bugün
aileler
çocuklar›n›n
futbolcu olmas›n› istiyor ama oynas›n
diye de¤il, para getirsin diye istiyor.
Bask› yap›yorlar. Bu çok yanl›fl. Bir
sanatç›dan sanat›n› para için icra
etmesini isteyebilir misiniz? Önemli
noktalardan birisi bu. ‹kincisi,
gençlerimizin hobileri aras›nda futbol
oynamak var m› yok mu? Bence yok.
Gençler için internet daha önce
geliyor. Kendi yöremizdeki
kulüplerden biliyorum, “Hep
kazanal›m ama bunun gereklerine
katlanmayal›m” düflüncesi hâkim.
Hepsi para kazanmak için bu ifli
yap›yor ama hiçbiri para
kazanam›yor. Biz futbol oynarken
böyle düflünmedik. fiimdi yeni
nesillerde say› fazla, imkânlar fazla
ama ortaya ç›kan ürün yeterli de¤il.
Futbol oynama açl›¤›yla oynamak
baflka bir fley, tokken oynamak baflka.
Hobi olarak bal›k tutan bir adam,
ya¤mur ya¤d›¤›nda evinden d›flar›
ç›kmayabilir. Ama bu ifli meslek
olarak yapan bal›kç›, flartlar ne olursa
olsun saat 4’te teknesindedir. Altyap›
ayr›ca irdelenmesi gereken bir konu.

Federasyona büyük ifl düflüyor.
Kulüplerin yap›lar›n›n gözden
geçirilmesi, antrenör ve oyuncular›n
sivil toplum örgütleri haline
dönüflmesi, sorumluluklar›n artmas›
gerekiyor. Antrenör hata yap›yorsa,
kendi iç mekanizmas› içinde bu sorun
çözülmeli. Yanl›fl yapan antrenörün
cezas›n› kendi örgütü verebilmeli.
Trilyonlar›n döndü¤ü yerde mutlaka
örgütlülük olmal›. Baflka türlü nas›l
baflar›l› olaca¤›z? Ne yaz›k ki eski
düflüncelerle yeni düzeni devam
ettirmeye çal›fl›yoruz.
▼▼Çok kariyerli yabanc› teknik
adamlar›n ülkemizde ne yaz›k ki
baflar›l› olamad›¤›n› görüyoruz.
Türkiye’deki flartlar m› yabanc› teknik
adamlar için uygun de¤il, yoksa onlar
m› buraya uyum göstermekte
zorlan›yor?
▲▲Bu sorun bence teknik adamlar›n
sorunu de¤il. E¤er o teknik adamlar

burada
baflar›s›z
addedilip
gittikleri
yerlerde
baflar›l›
oluyorsa
sorunun
cevab› da net
bellidir zaten.
Siz, kendinize
uygun
adamlar
bulmal›s›n›z.
Para vererek
baflar›
yakalanmaz.
Do¤ru iflleri
yaparak
baflar›l›
olabiliriz. 
Ama hak
edene de
karfl›l›¤›

verilmeli. Bak›n bir fley söyleyeyim,
iflini do¤ru yap›p baflar›l› olan hiçbir
antrenörün paras› artt›r›lmaz. ‹flleri
yanl›fl yap›p da gönderilen antrenörler
daha fazla ifl bulur. Böyle çarp›kl›¤›n
oldu¤u yerde nas›l baflar› bekleniyor?  
▼▼1996’da Millî Tak›m’a en çok
oyuncu veren tak›m
Trabzonspor’du. Son Hollanda
maç›nda da yine ayn› tabloyla
karfl›laflt›k. Teknik adamlar›n gurur
duyacaklar› baflar›lardan birisi de bu
olmal› diye mi düflünüyorsunuz? 
▲▲Ben ayn› fleyi Kore’de de yapt›m.
Üç tane 17 yafl›nda adam ald›m ve
Millî Tak›m’a gönderdim. Bunu beni
övsünler diye yapm›yorum. Ben
oyuncuyu yetifltirip gelifltirerek
yar›flt›rmal›y›m. Haz›r› yar›flt›rmak
kadar oyuncuyu tamamlamak da
önemli. Bunun benim görevim
oldu¤unu düflünüyorum. Benim için
tak›m›m›n flampiyonlu¤u kadar Millî
Tak›m’a oyuncu vermek de önemli,
Millî Tak›m’›n baflar›s› da önemli.
1996’daki Millî Tak›m’a 6 oyuncu
vermifltim. Beni o dönemde

saymad›lar ama bunun da bir önemi
yok. Ben ne yapt›¤›m› biliyorum ve
bununla da gurur duyuyorum. O
dönemde flampiyonlu¤u kaybettim ve
a¤z›m› açmad›m. Oyuncular seyahate
gidiyor, yoruluyor, sakat dönüyor.
Ama o gün hiç kimse, “fienol’un bu
ma¤duriyetleri var” demedi. Fakat ben
bugün de ayn› flekilde düflünüyorum,
“Yine de ayn›s›n› yapmal›y›m”
diyorum. Bugün de 6-7 oyuncum
Millî Tak›m’a gitsin, tak›m›m baflar›l›
olsun diye düflünüyorum. ‹flte
Barcelona tak›m›… Hem kendisi
büyüyor, hem ülkenin millî tak›m›n›
büyütüyor. Bunlar güzel örnekler. 
▼▼Herkes “fienol Günefl,
Trabzonspor’un Alex Ferguson’u
olsun” diye beklerken, Antalya’daki
seminerde “fiampiyon yap›p
b›rakaca¤›m” dediniz. 
Niyetiniz bu mu?
▲▲Alex Ferguson olmam, çünkü o
‹ngiltere’de. Ben fienol Günefl’im
(gülüyor). Trabzonspor’un teknik
anlamda toparlanmas› ve yar›flmas›n›
istiyorum. Bunun yan›nda altyap›,
kurumsal yap› ve bölge iliflkilerine de
katk› yapmak istiyorum. Ayn›
zamanda ülke futbolu için
yapabilece¤im bir fley varsa gücüm
yetti¤ince onu da yapar›m. Ama
flurada olay›m, bu makama geleyim
gibi dertlerim yok. Nerede oldu¤unuz
de¤il, ne bilgi verdi¤iniz önemli.
Görevimi b›rakmakla ilgili konuya da
aç›kl›k getireyim. Bir yemekte Suat
a¤abeyle otururken, “En çok kupay›
sen ald›n” demiflti. Ben de
flampiyonlu¤u kastederek, “Ne
diyorsun a¤abey, senin ald›¤›n
kupadan bir tanesini alsam
antrenörlü¤ü b›rak›r›m” cevab›n›
vermifltim. Türkiye’de teknik adam
olarak sadece lig flampiyonlu¤unu
görmedim. Onu da görürsem
tamamlam›fl olurum. Avrupa’da kupa
sahibi olmak ise uzun vadeli bir hedef
ve o kadar enerjim olaca¤›n›
sanm›yorum. Bu nedenle
flampiyonlu¤u kazan›rsam misyonum
biter diye düflünüyorum.
▼▼Ama biraz önce flampiyonluk
d›fl›nda baflka hedefler de sayd›n›z.
▲▲O baflka bir fley. Kulüp ad›na
görevim de¤iflir. ‹ki fley yapabilirim.
Bir, “Yoruldum” deyip b›rakabilirim.
‹ki, bilfiil tak›mla u¤raflmayay›m da
baflka ifller yapay›m diyebilirim. 
Ama sonuçta lig flampiyonlu¤unu elde
ettikten sonra teknik sorumlu olarak
ikinci bir flampiyonluk için yar›flmaya
gerek yok. Oyuncu olarak
yapabilece¤imi yapt›m, teknik adam
olarak da art›k tepeye geldim. Tak›m›
lig flampiyonu yap›p b›rakmam
normal say›lmal›. 
▼▼Avrupa’ya gitmek gibi bir
düflünceniz de yok yani.
▲▲Yok yok. Olursa bu dediklerim olur.
Trabzonspor’da, Türk futbolunda bir
fleyler yapabilmek için u¤rafl›r›m. 
Ama bugünkü kadar vaktim yok. 
Çok yorucu çünkü.
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‹flte en büyük sürprizin yafland›¤› grup. Kuralar çekildi¤inde
1 numaral› favori olarak gösterilen Fenerbahçe’nin grubu son maçta ald›¤›

tek galibiyet ve 3 puanla son s›rada bitirmesinden daha büyük bir sürpriz
olabilir mi? Üstelik sar›-lacivertli tak›m›n kupay› en son 1983 y›l›nda
kazand›¤›n› ve duydu¤u 28 y›ll›k hasreti de hesaba katarsak... ‹lk iki maçlar
sona erdi¤inde Bucaspor 6 puanla lider, Fenerbahçe puans›z olarak son
s›radayd›. Üçüncü haftada Bucaspor evinde Gençlerbirli¤i’ne yenilerek 
6 puanda kal›rken, rakibini de potaya soktu. Fenerbahçe ise 2. Lig temsilcisi
Yeni Malatyaspor’a yenilerek ikinci Pendik facias›n› yafl›yor ve hayallerine bir
kez daha veda ediyordu. Hemen ard›ndan Gençlerbirli¤i, Yeni Malatyaspor’u
yenerek gruptan ç›k›fl› büyük ölçüde garantiliyor, Ankaragücü ile Bucaspor
ise 1-1 berabere kal›yordu. Bucaspor maçlar›n› 7 puan ve art› 1 averajla
tamamlam›flt›. Gençlerbirli¤i son haftada Fenerbahçe’ye 2-0 yenildi¤i
takdirde averajla Bucaspor’un ard›nda kalacakt›. Ankaragücü’nün gruptan
ç›kmas› için ise son haftada Yeni Malatyaspor’u yenmesi gerekiyordu. 
Ancak bu maç 0-0 sona erdi ve Ankaragücü devre d›fl› kald›. 
Gençlerbirli¤i ise yedekleriyle oynayan
Fenerbahçe’ye 2-1 yenilmesine ra¤men
Bucaspor’la birlikte çeyrek finalist
olmay› baflard›. 

Sonuçlar

Ankaragücü-Fenerbahçe: 4-2 
Bucaspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Fenerbahçe-Bucaspor: 2-3
Gençlerbirli¤i-Ankaragücü: 1-1
Bucaspor-Gençlerbirli¤i: 1-2
Y. Malatyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Gençlerbirli¤i-Y.Malatyaspor:2-0
Ankaragücü-Bucaspor: 1-1
Fenerbahçe-Gençlerbirli¤i: 2-1
Y.Malatyaspor-Ankaragücü: 0-0

Geçti¤imiz sezonun
lig flampiyonu

Bursaspor’un favori,
‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor’un plase,
Kas›mpafla’n›n da
sürpriz oldu¤u grupta,
sürpriz gerçekleflti.
Grubun bafllang›ç
maç›nda Bursaspor’la
deplasmanda
berabere kalarak
sürpriz sinyalini veren
3. Lig temsilcisi
K›r›khanspor kalan üç
maç›nda bir daha
puanla tan›flamad›
ama Timsahlar›n kötü
sonuna sanki o
günden ›fl›k tutmufl
oldu. Yine de Ocak

ay›na girildi¤inde
Bursaspor maç
fazlas›yla liderlik
koltu¤unda
oturuyordu. 
Lâkin Kas›mpafla’n›n
K›r›khanspor’u,
Büyükflehir
Belediyespor’un da
Karfl›yaka’y› 2-0
yenmeleri ile maç
eksikleri
tamamlanm›fl, bu iki
tak›m grupta öne
ç›km›flt›.
Kas›mpafla’n›n
Karfl›yaka’y› 2-0
yendi¤i haftada
Bursaspor evinde
Büyükflehir
Belediyespor’a 82’de

Holmen’den
yedi¤i golle
boyun
e¤iyor ve

iddias›n› tüketiyordu.
Son hafta maçlar›
formaliteye
dönüflmüfl, Kas›mpafla
ve Büyükflehir
Belediyespor çeyrek
final biletlerini çoktan
ceplerine koymufltu.
Son haftada Karfl›yaka
K›r›khanspor’u 5-2
yenerek gruplar›n en
bol gollü skorunu elde
ediyor, Kas›mpafla ise
evinde Bursaspor’u 
3-1 yenerek grup
maçlar›n› firesiz
tamamlayan tek tak›m
oluyordu. 
Ayn› Kas›mpafla’n›n
ligde son s›rada
bulunmas› ise 
“Lig baflka, kupa
baflka” görüflüne
hakl›l›k pay›
ç›kart›yordu. 

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Kas›mpafla 4 4 0 0 9 2 12 
B. Belediyespor 4 3 0 1 4 3 9 
Bursaspor 4 1 1 2 4 5 4 
Karfl›yaka 4 1 0 3 5 6 3 
K›r›khanspor 4 0 1 3 3 9 1

Sonuçlar

Bursaspor-K›r›khanspor: 1-1
B. Belediyespor-Kas›mpafla: 1-3 
Karfl›yaka-Bursaspor: 0-2
K›r›khanspor-B. Belediyespor:0-1
Kas›mpafla-K›r›khanspor: 2-0  
B. Belediyespor-Karfl›yaka: 1-0  
Bursaspor-B. Belediyespor: 0-1
Karfl›yaka-Kas›mpafla: 0-1
K›r›khanspor-Karfl›yaka: 2-5  
Kas›mpafla-Bursaspor: 3-1

D GrubuD Grubu

ZZiirraaaatt  TTüürrkkiiyyee  KKuuppaass››
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Final maçı Kadir Has Stadı’nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası’nda grup maçları büyük sürprizlerle tamamlandı. Ligin ilk
üç sırasındaki Trabzonspor, Bursaspor ve Fenerbahçe’nin elendiği kupada son iki sıradaki Kasımpaşa ve Bursaspor’un yanı

sıra Bank Asya 1. Lig takımı Gaziantep BB çeyrek finale çıktı. 2 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde çift maçlı eliminasyon
sistemiyle oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının eşleşmeleri Beşiktaş-Gaziantep BB, Gaziantepspor-Galatasaray, 

İBB-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Bucaspor şeklinde gerçekleşti. Aynı gruptan çıkan takımların birbiriyle eşleşmesi ilginç bir
tesadüftü. Yarı finalde ilk iki eşleşmenin galipleri ile üçüncü ve dördüncü eşleşmenin galipleri karşı karşıya gelecek.

Yaprak dökümüYaprak dökümü

En az sürprizin yafland›¤› grup
A Grubu oldu. Gaziantepspor

grubu ilk s›rada bitirdi, Galatasaray da
ikinci olarak çeyrek finale yükseldi.
‹lk iki hafta sonunda Gaziantepspor
ile Galatasaray 4’er puana ulaflarak
kendilerine önemli bir avantaj
sa¤lam›fl, üstelik birbirleriyle
oynad›klar› maç› da geride b›rakm›flt›.
Ocak ay›n›n hesaplaflmalar›nda
Galatasaray, Ali Sami Yen’deki son
maç›nda Beypazar› fiekerspor’u
a¤›rlad›. Geriye düflen sar›-k›rm›z›l›
tak›m, zor anlar yaflad›¤› 90 dakikay›
3-1 önde tamamlayarak 7 puana

ulaflt›. Ayn› gün oynanan di¤er maçta ise  Gaziantepspor, Denizlispor’u
deplasmanda 1-0 yenmeyi baflararak puan›n› 7’ye yükseltti. Ancak
Galatasaray aç›s›ndan hâlâ her fley güllük gülistanl›k de¤ildi. Çünkü
sar›-k›rm›z›l› tak›m, son maç›n› Medical Park Antalyaspor’la oynayacak ve
kaybetti¤i takdirde grubu 7 puanla tamamlayacakt›. Antalyaspor ise bu
galibiyetle 4 puana ulaflacak ve son maç›nda Denizlispor’u yendi¤i takdirde
gruptan ç›kacak ikinci tak›m› averaj hesaplar› belirleyecekti. 18 Ocak günü
Mardan Antalyaspor Stad›’ndaki maç final havas›nda geçti. 
67. dakikada Serkan Kurtulufl’un k›rm›z› kart görmesiyle Galatasaray’›n 

10 kifli kalmas› heyecan dozunu iyice art›rm›flt› ancak sar›-k›rm›z›l› tak›m 90
dakikay› 0-0’a ba¤layarak
gruptan ç›kmay› garanti
alt›na ald›. Ayn› gün
Beypazar› fiekerspor,
Denizlispor’u 2-1 yenerek
4 puan ulaflm›fl ve 7
puanl› Gaziantepspor’la
oynayaca¤› son maça bir
ümit tafl›m›flt›.
Gaziantep’teki maç›
Beypazar› fiekerspor’un iki
farkl› kazanmas›, çeyrek
finale ç›kmas› anlam›na
gelecekti. Lâkin
Gaziantepspor böyle bir
sürprize izin vermedi,
Julio Cesar ve Alper
Akçam’›n golleriyle 2-0
kazan›p, gruptan lider
olarak ç›kt›. 
Denizlispor-MPAntalyaspor
karfl›laflmas› ise 2-2 sona
erdi. 

Sonuçlar

MP Antalyaspor-Gaziantepspor: 1-3   
Galatasaray-Denizlispor: 3-1
Gaziantepspor-Galatasaray: 1-1
Beypazar› fieker-MP Antalyaspor: 1-1
Galatasaray-Beypazar› fieker: 3-1
Denizlispor-Gaziantepspor: 0-1
Beypazar› fieker-Denizlispor: 2-1
MP Antalyaspor-Galatasaray: 0-0
Gaziantepspor-Beypazar› fieker. 2-0 
Denizlispor-MP Antalyaspor: 2-2

A GrubuA Grubu

‹flte bafltan sona büyük
sürprizlerin yafland›¤› grup.

Befliktafl ve Trabzonspor’un favori
oldu¤u grupta bir fleylerin
beklendi¤i gibi gitmeyece¤inin ilk
iflaret fifle¤i birinci maçlarda
at›lm›flt› asl›nda. Gruba Befliktafl’›
yenerek bafllayan Bank Asya 
1. Lig tak›m› Gaziantep 
B. Belediyespor, sonuçta çeyrek
finalist olmay› baflard› ve
geçti¤imiz sezonun kupa sahibi
Trabzonspor’u saf d›fl› b›rakt›. 
‹lk iki hafta maçlar› sonunda
grubun zirvesinde Gaziantep 
B. Belediyespor ve Konya Torku
fiekerspor oturuyordu. Belediye,
Befliktafl’› yendikten sonra,
Trabzon’dan son dakika golüyle
ç›kard›¤› beraberli¤in semeresini
ilerleyen maçlarda görecekti.
Üçüncü ve dördüncü hafta
maçlar›nda iki favori tak›m
Befliktafl ve Trabzonspor için çok
da zor olmad›. ‹ki tak›m da Konya
Torku fiekerspor ve Manisaspor’la
karfl›laflt› ve bu maçlardan
galibiyetle ayr›ld›. Gaziantep 

B. Belediyespor ise evindeki
Konya Torku fiekerspor maç›nda
yenilgiden kurtuluyor, yine bitime
yak›n att›¤› golle 2-2’lik
beraberli¤i buluyordu. ‹flte bu
beraberlik Belediye’yi son hafta
öncesi hayata ba¤l›yordu. 
Son haftaya girildi¤inde
Trabzonspor 7 puanla zirvede yer
al›yor, Befliktafl, 6, Belediyespor
ise 5 puanla bordo-mavilileri
izliyordu. Befliktafl-Trabzonspor
ve Manisaspor-Gaziantep 
B. Belediyespor maçlar› dü¤ümü
çözecekti. Belediyespor’un
Manisa’da mutlaka kazanmas›
gerekiyordu. Antep ekibi, yine
son dakikalarda buldu¤u golle 
2-1’lik galibiyeti yakalad›.
Befliktafl-Trabzonspor maç›na ise
bordo-mavililer ligi düflünerek
yedekleriyle ç›km›flt›. Befliktafl 2-1
kazan›nca lider olarak çeyrek
finale yükseliyor, Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor’un
Manisa’daki son dakika golü ise
Trabzonspor’u kupan›n d›fl›nda
b›rak›yordu. 

Sonuçlar

K. Torku fieker-Manisaspor: 2-1 
Gaziantep B.B-Befliktafl: 1-0  
Trabzonspor-Gaziantep B.B: 2-2 
Befliktafl-K. Torku fieker 3-2
K. Torku fieker-Trabzonspor: 1-3
Manisaspor-Befliktafl: 2-3
Gaziantep B.B-Torku fieker: 2-2 
Trabzonspor-Manisaspor: 3-1
Befliktafl-Trabzonspor: 2-1
Manisaspor-Gaziantep B.B: 1-2

B GrubuB Grubu

C GrubuC Grubu

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Befliktafl 4 3 0 1 8 6 9 
Gaziantep B.B 4 2 2 0 7 5 8 
Trabzonspor 4 2 1 1 9 6 7 
Konya Torku fieker 4 1 1 2 7 9 4 
Manisaspor 4 0 0 4 5 10 0

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Gaziantepspor 4 3 1 0 7 2 10 
Galatasaray 4 2 2 0 7 3 8 
Beypazar› fiekerspor 4 1 1 2 4 7 4 
M.P. Antalyaspor 4 0 3 1 4 6 3 
Denizlispor 4 0 1 3 4 8 1

Puan Durumu
Tak›mlar O G B M A Y P 
Gençlerbirli¤i 4 2 1 1 6 4 7 
Bucaspor 4 2 1 1 7 6 7 
Ankaragücü 4 1 3 0 6 4 6 
Yeni Malatyaspor 4 1 1 2 3 5 4 
Fenerbahçe 4 1 0 3 7 10 3



toplam, yerli futbolcu say›s› olan 228’den
daha fazla! Futbolun ana vatan›nda ortaya
ç›kan bu tablo asl›nda fazlas›yla flafl›rt›c›. 
Bu noktada ak›llara tak›lan en önemli soru,
“Kap›lar›n› bu kadar çok yabanc›ya açan
‘muhafazakâr’ ‹ngilizler, iflin pazarlama
taraf›n› düflündükleri için mi böyle
davran›yor?(**)” 
Böyle bir soruyu ortaya atarken, Arsenal’in
Frans›z Teknik Direktörü Arsene Wenger’in
birkaç y›l önce dile getirdi¤i, “‹ngiliz
futbolcular pahal›, dolay›s›yla ekonomik

olarak daha cazip olan yabanc›lar› tercih
ediyoruz” sözlerini de göz ard› etmemek
gerekiyor. Bu sezonun ilk 23 haftas› itibariyle
Arsenal’de süre alan 25 futbolcudan 21’i
yabanc› olurken, ‹ngiliz futbolcu say›s› 4’te
kald›. Premier Lig’de tak›mlar a¤›rl›kl› olarak
yabanc›lar› tercih ederken istisnalar da yok
de¤il. Örnek vermek gerekirse, Aston Villa ilk
23 haftada 29 futbolcu kullan›rken, bunlar›n

17’si ‹ngiliz oldu. Ayn› tablo Newcastle
(17/10), Blackpool (14/11) ve Sunderland
(14/13) için de geçerli.
‹thal isimlerin ‹ngiliz futbolunu domine
etti¤ini gösteren bir baflka veri de
fiampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan 
4 Ada kulübünün oyuncu kullan›mlar›.
Grup maçlar›nda Manchester United,
Arsenal, Chelsea ve Tottenham’da 95
futbolcu süre al›rken, bunlar›n 70’i
yabanc›, 25’i ‹ngilizdi. Oranlarsak,
yerlilerin yüzdesi sadece 26. Bir
karfl›laflt›rma yapmak gerekirse, bu oran
‹spanyollarda yüzde 55, Frans›zlarda
yüzde 50, Almanlarda yüzde 42 ve
‹talyanlarda yüzde 36. Avrupa’n›n 
5 büyük liginde ‹ngiliz Premier Lig
yabanc›lar için bir cennet görüntüsü
verirken, bu noktada di¤er 4 büyük ligle
Premier Lig aras›nda dikkat çekici
farkl›l›¤›n alt›n› çizmek gerekiyor. Alman
ve Frans›z liglerinde en fazla yabanc›
futbolcuyu Brezilyal›lar olufltururken,
‹spanya ve ‹talya’da bu unvan
Arjantinlilerin elinde bulunuyor.
‹ngiltere’ye ise en fazla yabanc› futbolcu
Fransa’dan gidiyor. Bu sezon itibariyle
Ada’da Fransa’dan 36 oyuncu bulunuyor. 
Yeri gelmiflken belirtmekte fayda var; Premier
Lig’deki yabanc› kontenjan›n› yüksek k›lan bir
baflka neden, Ada kulüplerinin ‹skoç,
‹rlandal›, Kuzey ‹rlandal› ve Galli futbolcular›
tercih etmesi. Ada’n›n yabanc› futbolcular›
s›ralamas›nda ‹rlanda 34, ‹skoçya 20 isimle
ikinci ve üçüncü s›ray› paylafl›yor.
‹spanya’daki gibi Almanya, ‹talya ve
Fransa’daki liglerde de yerlilerin oran›
yabanc›lar›nkinden fazla. Bu üç ligde yerli
futbolcular lehine ilginç ayr›nt›lar dikkat
çekiyor. Bundesliga tak›mlar›ndan 
St. Pauli’nin kadrosunda bir tek yabanc›
bulunuyor, o da Perulu. Serie A’da
Cagliari’nin 22 futbolcusundan 19’u ‹talyan,
sadece 3’ü yabanc›. Fransa’da ise zirve yar›fl›
yapan tak›mlardan biri olan Rennes’in
kulland›¤› 25 futbolcusundan 17’si yerli
s›fat›n› tafl›yor. Avrupa’n›n 5 büyük liginde

ortaya ç›kan
tabloya bak›p,
yerli
futbolcular›n
önünü açmak
için herhangi bir
s›n›rlaman›n
gerekli olmad›¤›
rahatl›kla
söylenebilir.
Tabii bu

çerçevede yerli isimlerin, pazar flartlar›n›n
kendilerini korumayaca¤›n›, formay›
kapman›n yolunun çok çal›flmaktan geçti¤ini
bilmeleri gerekiyor. Son söz olarak; futbolcu
yetifltirmenin en önemli koflulunun, rekabet
ortam› oldu¤unun alt›n› çizelim.  

(*) 2000’li y›llar›n bafl›ndan günümüze
‹spanya, U19’da 4 (2002, 04, 06 ve 07),
U17’de 2 (2007 ve 08) Avrupa fiampiyonlu¤u
kazand›. U17’de ‹spanyollar 3 defa da (2003,
04 ve 10) finalde kaybetti.
(**) Premier Lig’in yurtd›fl› TV yay›n gelirleri
y›ll›k 500 milyon euro civar›nda.
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995 y›l›nda yürürlü¤e giren
Bosman Kararlar›’n›n, Avrupa
futbolunda radikal

de¤ifliklikleri beraberinde getirdi¤i
bir gerçek. Geride kalan 15 y›ll›k
süreci de¤erlendirenlerin dikkat
çekti¤i en önemli olumsuzluk,
yabanc› futbolcular›n say›ca art›fl›.
Ortaya ç›kan bu yeni tabloya
bak›p, bir tak›m çevreler “Kulüpler
ekonomik nedenlerden dolay›
yabanc›lar› tercih ediyor, bu da
yerli futbolcular›n geliflmelerini
engelliyor” yorumunda bulunuyor.
Ne var ki yap›lan araflt›rmalar
sonucu elde edilen say›sal
de¤erler, bir üst sat›rda dile
getirilen yorumlar›n do¤rulu¤unu
tart›flmal› hale sokuyor.
Örneklendirmek gerekirse, 
2010-11 sezonu itibariyle
Avrupa’n›n 5 büyük liginin 4’ünde,
yerli oyuncu oran›, yabanc›

oyuncu oran›ndan daha yüksek.
Tak›mlar›n yap›lar›na bak›ld›¤›nda
ise baz›lar›n›n tercihlerini yerliler
lehine yapt›klar› gözlemlenirken,
baz›lar›n›n ise ithal isimlere
yöneldikleri görülüyor. ‹talya’da
ayn› kentin iki tak›m›ndan
Milan’da yerlilerin oran› yüzde
50’yken, bu oran Inter’de yüzde
23. Farkl›l›¤›n kulüp
politikalar›yla yak›ndan alâkal›
oldu¤u söylenebilir. 

‹spanya’n›n “yerli”leri

Avrupa k›tas›n›n 5 büyük ligi
içinde yerli futbolcular›n ön
plana ç›kt›¤› 1 numaral› ülke
‹spanya. 2010-11 sezonu
itibariyle La Liga’da oynayan 540
futbolcudan 354’ü ‹spanyol. 
Bu rakamlar yüzde 65’lik bir

oran› yans›t›yor. Herhangi bir
s›n›rlama olmaks›z›n yerli
futbolcular lehine ç›kan bu yüzde
65’lik oran gerçekten çok dikkat
çekici ve ciddi bir inceleme
gerektiriyor. Son 10 y›ll›k dönemde
‹spanyollar›n (*) altyap› millî
tak›mlar› seviyesinde çok baflar›l›
olmas›, bu yüzde 65’in en önemli
etkisi olarak aç›klanabilir.
Afla¤›dan gelen bu baflar›, do¤al
olarak hem kulüplere hem de millî
tak›ma yans›yor. Karfl›m›zdaki bu
say›sal veriler, Matadorlar›n neden
2008 Avrupa ve 2010 Dünya
Kupas›’n› kazand›¤› konusunda da
bir fikir veriyor. Bo¤alar›n
uluslararas› arenadaki
hegemonyas› sadece millî tak›mlar
düzeyinde de kalm›yor. 
Kulüpler baz›nda da ‹spanyollar›n
zirvede oldu¤u bir dönem
içindeyiz. ‹ki sezon önce
Barcelona fiampiyonlar Ligi’ni
kazan›rken, geride kalan sezonda
da Atletico Madrid Avrupa Ligi’nde
mutlu sona ulaflt›. Bu sezon ise
fiampiyonlar Ligi’nde Barcelona ve
Real Madrid, Avrupa Ligi’nde ise
Villarreal ve Sevilla zirve hesaplar›
yap›yor. Kendi liglerinde oldu¤u
gibi fiampiyonlar Ligi’nde de
‹spanyollar, a¤›rl›kl› olarak yerli
futbolcular›yla boy gösteriyor.
fiampiyonlar Ligi’nde son 16’ya
kalan tak›mlar içinde, grup

maçlar›nda en çok
yerli oyuncuyla
oynayanlar Kral’›n
çocuklar› oldu. ‹ki
maçta Bursaspor’a
tam 10 gol atan
Valencia, gruplarda
25 futbolcusuna
flans verirken,
bunlardan yüzde
60’› ‹spanyol’du.
Bu kategoride
Valencia’y› yüzde
58’lik oranla bir
baflka ‹spanyol,
Barcelona izliyor.
Real Madrid’de ise
bu oran yüzde 46.
Baflkent tak›m›
d›fl›nda ‹spanya’da
Almeria (14/10),

Sevilla (14/11) ve  Zaragoza’n›n
(14/8) kadrolar›nda da yabanc›lar
a¤›r bas›yor. 

Ada’n›n yabanc›lar›

‹spanyollar yetifltirdikleri yerli
oyunculara güven konusunda
önemli bir örnek teflkil ederken,

‹ngilizler ise tam tersi bir yöntemle
tercihlerini yabanc›lar lehine
yap›yor. ‹statistikler oldukça dikkat
çekici. Premier Lig’de 2010-11
sezonu itibariyle tam 349 ithal
isim top koflturuyor. Bu da yüzde
61’lik bir oran› yans›t›yor. 349
yabanc›dan 238’i Avrupa k›tas›
patentli olurken, bu 238’lik

En yerli lig ‹spanya’daEn yerli lig ‹spanya’da
Avrupa kıtasının 5 büyük ligi içinde yerli futbolcuların ön plana çıktığı 1 numaralı lig İspanya. 2010-11 sezonu itibariyle 

La Liga’da oynayan 540 futbolcudan 354’ü İspanyol. Bu rakamlar yüzde 65’lik bir oranı yansıtıyor. İspanyolların genç millî
takımlar seviyesinde çok başarılı olması, A takım düzeyinde ise hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğunu kazanması, 

bu yüzde 65’in en önemli etkisi olarak açıklanabilir. İspanyollar yetiştirdikleri yerli oyunculara güven konusunda önemli bir
örnek teşkil ederken, İngilizler ise tam tersi bir yöntemle tercihlerini yabancılar lehine yapıyor. 

Premier Lig’deki 349 ithal oyuncunun toplam içindeki oranı yüzde 61. 

Kulüp Yerli Yabanc›   Toplam    Oran
‹BB 19 5 24 79%
Bucaspor 20 8 28 72%
Antalyaspor 15 6 21 72%
Galatasaray 19 8 27 70%
Kas›mpafla 19 8 27 70%
Gençlerbirli¤i 18 8 26 69%
Sivasspor 17 8 25 68%
Karabükspor 15 7 22 68%
Kayserispor 14 7 21 67%
Trabzonspor 13 7 20 65%
Eskiflehirspor 16 9 25 64%
Manisaspor 16 9 25 64%
Konyaspor 17 10 27 63%
Befliktafl 17 11 28 61%
Gaziantepspor 14 9 23 61%
Bursaspor 14 9 23 61%
Fenerbahçe 14 9 23 61%
Ankaragücü 14 10 24 58%
TOPLAM 291 148(*) 439 66%

Spor Toto Süper Lig’de ilk
17 hafta itibariyle tak›mlar
439 futbolcu kulland›.
Bunlar›n 291’i yerli, 148’i
yabanc›yd›. Yerlileri tercih
edenlerin bafl›nda 20
oyuncuyla Bucaspor
gelirken, ‹zmirlileri 19
oyuncuyla üç ‹stanbul
tak›m› ‹BB, Galatasaray ve
Kas›mpafla izledi.
Toplamda en az yerli
futbolcu kullanan tak›m
ise 13 futbolcuyla
Trabzonspor oldu.
Yerli/yabanc›

oranlamas›nda ise
yerlilerin yüzdesi 66
olarak görülüyor. ‹lk
s›rada yüzde 79’luk
oranla ‹BB yer al›yor.
‹kinci ve üçüncü
basamakta yüzde 72’lik
oranla Bucaspor ve
Antalyaspor bulunuyor.
Yerli oran› en düflük tak›m
ise Ankaragücü. 6+2+2
kural›na ra¤men ilk
s›radaki ‹BB ile son
s›radaki Ankaragücü
aras›nda yüzde 21’lik bir
fark var. 

Spor Toto Süper Lig’de 2010-11 Sezonunda 
‹lk Yar›da Süre Alan Yerli-Yabanc›

Futbolcular›n Tak›mlara Göre Da¤›l›m›

Kulüp            Ülke           Yerli  Yabanc›  Toplam  Yüzde
Valencia ‹spanya 15 10 25 60%
Barcelona ‹spanya 14 10 24 58%
O.Lyon Fransa 11 8 19 58%
B.Munih Almanya 11 10 21 52%
AC Milan ‹talya 11 11 22 50%
R.Madrid ‹spanya 11 13 24 46%
S.Donetsk Ukrayna 8 11 19 42%
Marsilya Fransa 8 11 19 42%
Kopenhag Danimarka 7 10 17 41%
AC Roma ‹talya 9 15 24 38%
Schalke Almanya 7 15 22 32%
M.United ‹ngiltere 8 20 28 29%
Tottenham ‹ngiltere 6 15 21 29%
Chelsea ‹ngiltere 6 17 23 26%
Inter ‹talya 6 20 26 23%
Arsenal ‹ngiltere 5 18 23 22%
TOPLAM 143 214 357 %40
Bursaspor Türkiye 13 8 21 62%

fiampiyonlar Ligi’nde Son 16’ya Kalan Tak›mlar›n 
‹lk Tur Maçlar›nda Kulland›¤› 

Yerli-Yabanc› Futbolcu Oranlar›

Ülke Tak›m Yerli Yabanc› Toplam Oran
‹ngiltere 4 25 70 95 26%
‹talya 3 26 46 72 36%
Almanya 2 18 25 43 42%
Fransa 2 19 19 38 50%
‹spanya 3 40 33 73 55%

fiampiyonlar Ligi’nde Son 16’daki
Tak›mlar›n Ülkelerine Göre 

Yerli-Yabanc› Futbolcu Oranlar›

Ülke Toplam
Brezilya 118
Arjantin 100
Fransa 76
Uruguay 38
‹rlanda 36
Portekiz 35
Hollanda 35
Senegal 30
S›rbistan 29
‹sviçre 28

Avrupa’n›n 
5 Büyük
Ligi’nde
A¤›rl›kl›

Yabanc›lar›n
Ülkelere
Da¤›l›m›

Ülke Ligi Yerli Yabanc›
‹spanya 65% 35%
Fransa 59% 41%
‹talya 54% 46%
Almanya 52% 48%
‹ngiltere 39% 61%

Avrupa’n›n 5 Büyük Ligi’nde
Yerli-Yabanc› Futbolcu Oranlar›

Türkiye’deki yerli 
oran› yüzde 66

Dr. Cem Çetin



söyleyebilirim. 
▼▼Sen topa karfl› agresifsin. Oysa Volkan hakemler ve
rakip oyunculara karfl› daha agresif. Bunu neye
ba¤l›yorsun?
▲▲Ben de gençken böyleydim. Hakemlere karfl›
isyankârd›m. ‹ster istemez bu tarz bir yap›ya
bürünüyorsunuz. Kendinizi kaybetti¤iniz dönemler
oluyor. Her fley bir olgunluktur. ‹nsan zamanla baz›
fleylerin fark›na var›yor, yapt›¤› hatalar› görüyor. En
son Befliktafl maç›nda gördü¤ü k›rm›z› kart... Volkan’›n
o kart› hak etmedi¤ini düflünüyorum. Bu tarz fleyleri
tabii gönül ister ki yapmas›n ama bunlar› yaflayarak
zamanla kendini gelifltirece¤ini düflünüyorum. 
▼▼Tak›m içindeki gençlere tecrübelerini 
aktar›yor musun?
▲▲Tabii her zaman onlarla oturup konufluyorum.
Sonuçta ben 1996 y›l›nda futbola bafllad›m. 
Bu döneme gelinceye kadar 2011 y›l› oldu ve birçok
maç oynad›m. Çok say›da UEFA Kupas›, fiampiyonlar
Ligi maçlar› oynad›m. fiampiyonluk yaflayan bir
tak›mda forma giydim. Tabii ki tak›m arkadafllar›m da
bunu yaflad› ama onlarla di¤er tecrübelerimi sürekli
paylafl›yorum. 
▼▼Befliktafl Teknik Direktörü Schuster’in, “Türkiye’de
1960’l› y›llar›n futbolu oynan›yor” sözüne 
kat›l›yor musun?
▲▲Kesinlikle kat›lm›yorum. Türkiye, son 10 y›l içinde
Millî Tak›mlar baz›nda Dünya Kupas› üçüncüsü oldu.
Arkas›ndan Avrupa üçüncülü¤ü var. Galatasaray,
UEFA Kupas›’n› kazand›. fiampiyonlar Ligi’nde
Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’›n bir dönem baflar›s›
var. Ben Denizlispor ve Gençlerbirli¤i’nde oynarken
UEFA Kupas›’nda turlar geçtik. Schuster’in bu
görüflüne kat›lm›yorum ama bu da onun kendi
görüflüdür, sayg› duymak lâz›m. 

Futbolun nas›l oynanaca¤›n› 
Barcelona gösteriyor

▼▼Schuster’in kastetti¤i, Türkiye’de
futbolun sert ve defansif
oynanmas›… 
▲▲Türkiye’de sert ve defansif
futbol oynand›¤› fleklindeki
düflüncesi konusunda bir fley
söyleyemem. ‹spanya
futboluna bakt›¤›m›zda, bu
anlamda daha çok topla
oynamaya yönelik
oldu¤unu görüyoruz.
Daha ak›lc› ifller
yap›yorlar, bu bir
gerçek. Bizler zaman
zaman sadece
kuvvetimizle, koflu
kapasitemizle maçlar
oynuyoruz. fiu bir
gerçek ki, futbolun
nas›l oynanmas›
gerekti¤ini Barcelona
tak›m› bize gösteriyor.
Aç›kças›, Türk
futbolunun da bu noktalara
gelmesi gerekiyor, o da bir
gerçek.
▼▼Antalyaspor maç›nda yaflad›¤›n
talihsiz sakatl›ktan sonra futboldan
uzun süre ayr› kald›n. Bu süreçte
neler yaflad›n?
▲▲Samimi olmak gerekirse, yaflad›¤›m
olaylar beni ister istemez biraz

y›pratt›. Futbolumun en iyi dönemimde, Bursaspor’a
geldi¤imden itibaren iyi bir ç›k›fl yakalam›flt›m.
Antalyaspor maç›nda yaflad›¤›m sakatl›¤›n ard›ndan
gelen uzun ayr›l›k beni futboldan uzaklaflt›rd›¤› gibi
psikolojik olarak da y›pratt›. Bu dönemde zor günler
yaflad›m. Kendimi hep güçlü tutmaya çal›flt›m ve
akl›mdan hep seyretti¤im maçlarda taraftar›n bana
verdi¤i destek, tribünlerde ismimi söylemeleri geçti.
Bir an önce sahalara dönmem gerekti¤ini hissettim
tabii ki. Bunu anlatmak çok zor, yaflamak lâz›m.
Zaman zaman sakatl›k pozisyonundaki görüntülere
bakt›¤›mda, o pozisyondaki düflüflüm, arkas›ndan
hastaneden ç›k›fl›mdaki verdi¤im görüntülerdeki
yüzümün fliflli¤ini hiç unutamam. Oturup zaman
zaman a¤lad›¤›m günler de oldu. Yani, karfl›mdaki Ali
Tando¤an’› hiç bir flekilde böyle görmemifltim. Hiç bu
kadar duygu yo¤unlu¤u yaflamam›flt›m. Çok duygusal
bir döneme girdim. Bu da yaflad›¤›m sakatl›ktan dolay›
belki ama söyledi¤im gibi hep taraftar arkamda oldu.
Bursa halk› hep arkamdayd›. Onun için birçok insan›n

beni aray›p geçmifl olsun
dileklerini sunmalar›n›, bir
an önce sahalara
dönmemi istemelerini
unutamam. Türkiye’de
birçok teknik direktör
de aray›p sa¤l›¤›m›
sordu, geçmifl olsun
dedi. Bu da beni çok
mutlu etti gerçekten.
▼▼O dönemde
tak›m›n›n maçlar›n›

televizyondan izlemek
zor olsa gerek...

▲▲Tabii maçlar›
televizyondan

izliyordum. Tak›m
arkadafllar›m›n verdi¤i

mücadeleden de

gerekirse, hücum oynamak benim için daha büyük bir zevk.
▼▼Görev yapt›¤›n sa¤ çizgiyi Volkan fien’le, zaman zaman da
‹smail Haktan’la paylafl›yorsun. Onlar›n performans›n› nas›l
görüyorsun?
▲▲Volkan çok genç bir arkadafl›m›z ve çok yetenekli.
Yeteneklerini ön plana ç›kar›p, kafa olarak da kendini haz›r
hissetti¤i zaman çok iyi oldu¤unu düflünüyorum. Tabii biraz
daha zamana ihtiyac› var. Bireysel olarak çok yetenekli ama
Volkan’›n tak›m oyuncusu olarak kendisini biraz daha
gelifltirmesi gerekiyor. Bireysel olarak müthifl yeteneklere sahip
olmas›na ra¤men, oyuna ve tak›ma hükmetme, tak›m›
yönlendirme anlam›nda kendisini gelifltirmesi gerekti¤ini
düflünüyorum. ‹smail ise Volkan’dan çok daha genç. Zaman
zaman oynad›¤› dönemler oluyor. Çok iyi ifller yap›yor. O da
bireysel anlamda yetenekli ama ayn› fleyleri onun için de

▼▼Ligin en tecrübeli sa¤ beklerinden biri
olarak hücum mu, yoksa savunma
yönünü mü daha çok seviyorsun?
▲▲Futbola bafllad›¤›mda forvet
oyuncusuydum. Zamanla Denizlispor’da
sa¤ kanat oynad›m. 4-5 senedir de sa¤
bek oynuyorum. Bundan önceki
dönemlerde hücum oynayan bir oyuncu
oldu¤um için, tabii ki ofansif oynamak
her zaman benim için daha önemli.
Ancak bulundu¤um mevkie bakarsan›z,
defansif anlamda da etkili olmak
gerekiyor. Sorunuza cevap vermek

Volkan’ın takım oyuncusu
olarak kendini biraz daha
geliştirmesi gerekiyor. Bireysel
olarak müthiş yeteneklere sahip
olmasına rağmen, oyuna ve
takıma hükmetme, takımı
yönlendirme anlamında
kendisini geliştirmesi gerektiğini
düşünüyorum.

Bizler zaman zaman sadece
kuvvetimizle, koşu kapasitemizle
oynuyoruz. Şu bir gerçek ki,
futbolun nasıl oynanması
gerektiğini Barcelona takımı
bize gösteriyor. Açıkçası, Türk
futbolunun da bu noktalara
gelmesi gerekiyor.

Antalyaspor maçında
yaşadığım sakatlık beni çok
yıprattı. Sakatlık pozisyonumu
ve hastaneden çıkışımda
verdiğim görüntülerde yüzümün
şişliğini hiç unutamam. Oturup
zaman zaman ağladığım günler
de oldu. Ama taraftar ve Bursa
halkı hep arkamdaydı. 

Ben arkamda durulduğu zaman
bambaşka bir insan olurum.
Duygularıyla oynayan bir
futbolcuyum. Bursaspor taraftarı
bana inanılmaz destek verdi.
Her zaman arkamda durmaları,
Bursaspor’da ön plana çıkmamı
sağladı.

Oynadığım dört takımla da
başarılar yaşadım ama Millî
Takım’a bir kez çağırıldım.
Ersun Hoca sağ olsun bana bu
onuru yaşattı ama sadece 
5 dakika oynayabildim. 
Keşke kendimi gösterebilecek
bir süre şans bulabilseydim. 

Millî Takım’a çağrılırsam o
formayı üstüme giydiğimde
gururla taşıyacak bir insanım.
Çağrılmasam da arkadaşlarımı
bütün kalbimle alkışlarım. 
Şunu biliyorum ki, Ali
Tandoğan benim için her
zaman Millî Takım’a çağrılması
gereken bir futbolcuydu.

Ali TandoğanAli Tandoğan

Erhan Tamiş
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Duygular›mla oynuyorumDuygular›mla oynuyorum

Sa¤ kanad› bir makine
düzeninde harmanl›yor,

duran toplar› ustal›kla
kullan›yor. Formas›n›

giydi¤i dört tak›mla da
Avrupa kupalar›na

kat›lmay› baflard›. Üstelik
o dört tak›mdan üçü

Anadolu kulüpleriydi.
Kariyerinin zirvesine ise

Bursaspor’u tarihi
flampiyonlu¤a ulaflt›ran

kadronun temel
direklerinden biri olarak

ç›kt›. 34 yafl›n
tecrübesiyle konufluyor
ve Bursaspor’da yapt›¤›

patlamay› gördü¤ü ilgiye,
sevgiye, deste¤e ba¤l›yor. 
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gurur duydum. Onu
da söylemek isterim.
▼▼Süper Lig’de senin
gibi tam anlam›yla
profesyonel futbolcu
say›s› çok fazla de¤il
herhalde. 
▲▲O göreceli bir fley.
Onu kendim
de¤erlendirmeden
önce hocalar›m›z›n,
beni tan›yan
insanlar›n
de¤erlendirmesi daha
mant›kl› olur.

Arkamda sevgiyi
hissetmeliyim

▼▼Geldi¤in günden
itibaren Bursa’da çok
sevildin, hatta senin
için flark›lar bile
bestelendi. Taraftar›n
bu sevgisi seni nas›l
etkiliyor?
▲▲Bursa’ya gelmeden
önce bir aç›klama
yapm›flt›m. Daha önce
oynad›¤›m tak›mlarda
da bunu hep
söyledim. Ben
arkamda duruldu¤u
zaman, arkamda bu
sevgiyi hissetti¤im
zaman bambaflka bir
insan olurum. Ben
duygular›yla oynayan
bir futbolcuyum. 
Bunu söyledi¤im
zaman belki baflkalar›
önemsedi ama
Bursaspor taraftar›
bunu önemsedi¤ini
her seferinde gösterdi.
Bana inan›lmaz bir
destek verdiler. ‹yi ve
kötü oynad›¤›m›z
maçlar oldu ama hiç bir zaman bana
kötü bir tezahüratlar›n› duymad›m.
Bu anlamda her zaman arkamda
durmalar›, Bursaspor’da ön plana
ç›kmam› sa¤lad›.
▼▼Futboluna son noktay›
Bursaspor’da m› koymay›
düflünüyorsun?
▲▲Tabii gönlüm ister ki, futbol
hayat›m› Bursaspor’da bitireyim.
“Futbolu flu tarihte b›rakaca¤›m”
diyemiyorum. Oynayabildi¤im kadar
futbol oynamak istiyorum. Bursa
halk› ve Bursaspor taraftar›n›n bana
verdi¤i destek, beni bu kadar
sevmeleri nedeniyle burada bitirmek
isterim. Ancak futbol profesyonel bir
ifl. Oldu ki baflka tak›ma gitti¤imi
düflünürsek, Bursa’n›n yeri benim
için her zaman bambaflka bir
noktada, kalbimin hep bir köflesinde
kalacak. 
▼▼Bu sezon Bursaspor yine
flampiyonluk yar›fl›n›n içinde. Bu

yar›fl›n sonunda ikinci bir zafer daha
gelecek mi?
▲▲fiu andaki pozisyonumuza bakmak
gerekiyor. 10. s›rada bir tak›m
olsayd›k, bunu söylemek çok zordu.
Ama ikinci durumday›z ve ilk yar›
itibariyle Bursaspor tarihinin en
yüksek puan›n› toplad›k. Demek ki
çok iyi bir yerde ve iyi bir
konumday›z. ‹kinci yar›da
oynayaca¤›m›z futbol bizim yerimizi
belirleyecektir. Ancak flampiyon
de¤il de ikinci veya üçüncü olsak
bile Avrupa hedefi içinde olaca¤›z.
‹nsanlar›n bunu, Bursaspor yine
flampiyon olmufl gibi bir havayla
düflünmelerini istiyorum. 

Keflke bana flans verilseydi

▼▼Kariyerinde sadece bir kez A Millî
Tak›m’a ça¤r›lman› nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲▲Futbola bafllad›¤›mdan itibaren,

birçok kez baflar›l› oldu¤um
dönemler oldu. Denizlispor’la 
UEFA Kupas›’nda oynad›k.
Gençlerbirli¤i’ne gittim, orada da
UEFA Kupas›’nda oynad›m.
Befliktafl’a gittim, fiampiyonlar
Ligi’nde oynad›m. Bursaspor’a
geldim, flampiyonluk yaflad›m,
fiampiyonlar Ligi’nde oynad›m.
Demek ki bir futbolcunun dört
tak›mda oynay›p bu baflar›lar›
yakalamas›, bu futbolcunun iyi bir
durumda oldu¤unu gösterir. Ama
isim al›flkanl›¤› var Türkiye’de. ‹sim
al›flkanl›¤›n›n d›fl›na ço¤u zaman
ç›kam›yorlar. Belli isimler vard›r, 
o oyuncularla duygusal anlamda bir
ba¤ oluflur. Onlar›n d›fl›na
ç›kam›yorlar. Tabii ki her karara
sayg›l›y›m ve söylediklerimin yanl›fl
anlafl›lmas›n›, farkl› yerlere
çekilmesini istemem. Millî Tak›m’a
davet edilen arkadafllar›ma da sayg›
duyuyorum. Onlar›n da çok iyi

oyuncular
oldu¤unu
düflünüyorum.
Ancak Millî
Tak›m’da kendimi
gösterme flans›
bulamad›¤›m› da
söylemeliyim.
Denizlispor’da çok
baflar›l› oldu¤umuz
dönemde kadroya
davet
edilmemifltim.
Gençlerbirli¤i’nde
çok iyi oldu¤umuz
dönemde
Avustralya ile
oynad›¤›m›z özel
maç için kadroya
al›nd›m. Ersun
Hoca sa¤ olsun
bana bu onuru
yaflatt› ama sadece
5 dakika
oynayabildim.
Keflke kendimi
gösterebilecek bir
süre flans
bulabilseydim. 
E¤er bana güven
gösterilse ve
oynama flans›
verilse belki de flu
anda Millî Tak›m’›n
de¤iflmez oyuncusu
olurdum. Ama o
dönemde çok
üzerinde
durulmay›nca,
arkan›zda da bu
anlamda destek
ç›kan olmay›nca,
Millî Tak›m’da
kal›c› olman›z zor
oluyor.  
▼▼Bundan sonras›
için umudunu
kestin mi?

▲▲Art›k ben bu konuyla ilgili
konuflmaktan ya da bunun polemik
konusu yap›lmas›ndan s›k›ld›m.
Bunu söylemek bile istemiyorum.
Ça¤r›l›rsam o formay› üstüme
giydi¤imde, onu gururla tafl›yacak bir
insan›m. Ça¤r›lmasam da
arkadafllar›m› bütün kalbimle
alk›fllar›m. Ama bu anlamda tabii ki
k›rg›nl›k, üzüntü duydu¤um
dönemler olmad› m›? Birçok
dönemde oldu. Beni ça¤›rmad› diye
hoca ismi vermenin ve onlar› bu
anlamda suçlaman›n da bir mant›¤›
yok. O dönemlerde o insanlar›
ça¤›rm›fllar. Sayg› duymak lâz›m.
Ben flunu biliyorum ki, gitsem de
gitmesem de Ali Tando¤an benim
için her zaman Millî Tak›m’a
ça¤r›lmas› gereken bir futbolcuydu.
fiu an Ertu¤rul Sa¤lam Millî Tak›m’›n
bafl›nda olsayd›, kesinlikle beni
ça¤›r›rd›.
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F
ransa, 1900’lerin bafl›nda girdi¤i futbol
dünyas›nda çok h›zl› yükselemedi belki ama
50’lere gelindi¤inde çok iyi bir jenerasyon

yakalamay› baflarm›flt›. Raymond Kopa, Just
Fontaine ya da Jean Vincent gibi y›ld›zlar› izleyen
ve 1946’da kurulan France Football dergisinin 
10 y›l sonraki baflyazar› olan Gabriel Hanot,
Avrupa’da çal›flan meslektafllar›ndan y›l›n
futbolcusu adaylar›n› sunmalar›n›
istedi¤inde, nas›l bir futbol dünyas›n›n
bizleri bekledi¤ini öngörmüfl müydü
acaba? Ya da 1956’da bafllatt›¤›
gelene¤in 2011’de FIFA’yla ortaklafla
devam ettirilece¤ini? 
‹lk olarak Blackpoollu, ‹ngiliz oyuncu Stanley
Matthews’un kazand›¤› Ballon D’Or ödülünün
belirlenmesinde y›llardan beri süregelen format,
bu sene de¤ifltirildi ve ödülün sahibi olan isim,
asl›nda bambaflka aktörlerin devreye girmesiyle
flekillendi. Eski, yani orijinal formatta, say›lar›
2007’deki son genifllemelerle 96’ya yükselen
bas›n mensuplar›, yani jüri üyelerinden, dört
kritere göre befl kiflilik bir liste oluflturmalar›
istenirdi. Futbolcunun o y›lki performans›, “klas›”
yani yetene¤i ve fair play ruhuna uyup uymad›¤›,
kariyerinde kazand›¤› baflar›lar ve kiflili¤i kararda
rol oynayacakt›. Elbette, pratikte bu kriterlerden
hangilerinin ne denli dikkate al›nd›¤›, yaln›zca jüri
üyelerinin, ço¤unlukla gazetecilerin tercihlerine
b›rak›lm›fl durumda. Ödülü kazanan, her sene
Aral›k ay›nda, Paris’te aç›klan›rd›. 
FIFA’ysa 1991’de bafllatt›¤› kendi ödül da¤›t›m
gelene¤iyle, Ballon D’Or’a alternatif
oluflturmaktayd›. Yaln›z FIFA, France
Football’unkinden farkl› bir havuzdan jüri seçiyor,
not vermek üzere, millî tak›m teknik direktörleri ve
kaptanlar›n› davet ediyordu. Üstelik FIFA, yaln›zca
erkek de¤il, 2001’den sonra, kad›n oyuncular› da
onurland›rmay› ihmal etmiyordu. FIFA’n›n
takvimi, France Football’unkinden biraz sonraya
denk geliyor, ya Aral›k sonu ya da Ocak bafl›,
Zürih’teki Opera Salonu’nda “Y›l›n Futbolcusu”
ödülünün sahibi belirleniyordu. 
Bu çift bafll›l›k, iki yönde sürüp gidiyordu. 
Ayn› sene, iki ödülün farkl› oyuncular aras›nda
da¤›t›lmas› “Hangisi daha iyi oyuncu?” sorusunu
sorduruyordu. Di¤er taraftan, ödülleri tek bir
oyuncu kazansa, “Hangi ödül daha prestijli?”
sorusu futbolseverleri bekliyordu. Bizler bu yaz,
Güney Afrika’daki Dünya Kupas› coflkusunu
yaflarken, FIFA Baflkan› Sepp Blatter ve France
Football dergisinin sahibi olan Amaury Grubu’nun
bafl›ndaki Marie-Odile Amaury’nin aç›klamas›
geldi: “Önümüzdeki Ocak’tan itibaren, dünyan›n

en iyi oyuncusu için tek bir ödül verilecek.” 
Bu ortakl›¤›n finansal detaylar›na pek fazla
girilmedi; fakat futbolseverlerin karfl›s›nda bir
gerçek vard› ki, o da son befl y›l flayet her kim
Ballon D’Or’u alm›flsa, FIFA Y›l›n Futbolcusu
Ödülü’nün de sahibi oluyordu; Ronaldinho, Fabio
Cannavaro, Kaka, Cristiano Ronaldo ve de son

olarak Lionel Messi. 
Bu y›lki ödüller de FIFA’n›n 208 üyesinden
gazeteciler, teknik direktörler ve
kaptanlardan oluflan bir jüri

taraf›ndan da¤›t›lacakt›. Jüri
üyeleri, kendi

ülkelerinden
olmamak
kayd›yla, üç favori
adaylar›n› s›ralayacakt›.
Birinci s›raya koyduklar› aday 5, ikinci s›radaki 3
ve üçüncü s›radaki aday da 1 puan alacakt›. 
En fazla puan› alan da ödülün sahibi olacakt›.
Bunun yan› s›ra, en iyi teknik direktör ve dünyan›n
en iyilerinden oluflan 11 kiflilik bir kadro da
aç›klanacakt›. Bu yeni ödülün isminde, dünyadaki
profesyonel futbolcular› buluflturan FIFPro birli¤i
de geçiyordu. Da¤›t›lacak ödüller, bunlarla da
s›n›rl› de¤ildi; Ferenc Puflkafl Ödülü (Y›l›n Golü
Ödülü), FIFA Fair Play Ödülü ve futbol dünyas›
d›fl›nda olmas›na ra¤men, yine 2001’den beri
verilen FIFA Baflkanl›k Ödülü gibi ödüllerin de
kime gidece¤i merak konusuydu. 
Elbette bu yenilenmifl “Ballon D’Or” ödülünün ilk
sahibi olmak büyük bir ayr›cal›kt› ve “dünyan›n en
iyi oyuncusu” adaylar› da birer birer ortaya
at›lmaya baflland›. Tabii ki ‹spanya’y› flampiyon
yapan oyunculardan Barcelona y›ld›zlar›, Andres
Iniesta ve Xavi, herkesin dilindeydi. Bir önceki
ödüllerin de tak›mdafllar› Lionel Messi taraf›ndan
toplanm›fl olmas›, kâ¤›t üzerinde üçüncü bir zafer
için engel de¤ildi. Elbette farkl› fikirleri olanlar da
vard›. Örne¤in Manchester City’nin hocas›
Roberto Mancini, Inter’den transfer edilmesini
sa¤lad›¤› Mario Balotelli’ye o kadar büyük bir
inançla kefil oldu ki, Eastlands kulübüyle Ballon
D’Or bile kazanabilece¤ini aç›klad›. Di¤er tarafta
Jose Mourinho, Andres Iniesta’n›n Dünya
Kupas›’ndaki performans›ndan pek etkilenmemifl
gözüküyordu. Ona göre as›l aday, kendisiyle
beraber fiampiyonlar Ligi flampiyonlu¤u yaflayan,
Inter’in Hollandal› y›ld›z› Wesley Sneijder’di.  

Üç
Barçal›n›n en
iyisi Messi

6 Aral›k’ta, t›pk›
önceden planland›¤› gibi,
her kategorideki oylamalar
sonunda ayakta kalan üç
aday belli oldu. Geçen
sezonki müthifl performanslar›yla Barcelona’y› La
Liga fiampiyonlu¤u’na tafl›yan Xavi, Andres Iniesta
ve Lionel Messi üçlüsünü gören Sneijder hayranlar›
belki biraz üzüldü. Y›l›n teknik direktörü adaylar›,
son elemelerden sonra ‹spanya’y› Dünya Kupas›
fiampiyonu yapan Vicente Del Bosque,
Barcelona’yla kazand›¤› baflar›lar ve oynatt›¤›
futbolla herkesin dilindeki Pep Guardiola ve de
teknik direktörler dünyas›n›n fenomeni Jose
Mourinho olarak belirlendi. Kad›nlardaysa ola¤an
flüphelilerden ikisi yine son aflamaya kalm›flt›. 
‹ki kez ödülü almay› baflaran Alman y›ld›z Birgit
Prinz ve üst üste beflinci kez seçilip bir rekor
k›rmaya namzet gösterilen Brezilyal› Marta’ya
birlikte, yine Almanya tak›m› Turbine Potsdam’la
Avrupa flampiyonlu¤u yaflayan Fatmire Bajramaj,
heyecanl› bekleyifllerini sürdürdü. Kad›nlarda
Almanya Millî Tak›m› hocas› Silvia Neid ve U20
Millî Tak›m›’n› çal›flt›ran yurttafl› Maren Meinert’le
birlikte ABD’nin ‹sveçli teknik direktörü Pia
Sundhage mahflerin üç atl›s› gibi geldiler son
elemeye. 
Sonunda beklenen gün geldi çatt› ve 10 Ocak
günü, FIFA’n›n merkezinin bulundu¤u Zürih’te, her
zamanki gibi görkemli gecede krallar taçland›r›ld›. 
Ödüller flöyle da¤›t›ld›: 

BBaalllloonn  DD’’OOrr
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Y›l›n Erkek Futbolcusu: Lionel Messi
Y›l›n Kad›n Futbolcusu: Marta
Erkeklerde Y›l›n Teknik Direktörü: Jose Mourinho
Kad›nlarda Y›l›n Teknik Direktörü: Silvia Neid
En ‹yi 11: Iker Casillas-Maicon, Gerard Pique,
Lucio, Carles Puyol-Xavi, Wesley Sneijder, Andres
Iniesta-Cristiano Ronaldo, David Villa, Lionel
Messi
Y›l›n Golü: Hamit Alt›ntop
Fair Play Ödülü: Haiti U17 Kad›nlar Millî Tak›m› 
Baflkanl›k Ödülü: Archbishop Desmond Tutu
Oylar›n yüzde 22.65’ini alan Messi’nin bu
baflar›s›n›n ilk ad›m›, belki de 1995’te at›lm›flt›.
Bosman davas› ve akabindeki serbestleflme
rüzgâr›ndan m› bilinmez ama art›k Avrupal›
olmasa bile Avrupa’da oynayan yabanc›
oyunculara da bu onura nail olma flans› tan›nd›.
Geçmiflte, Pele, Maradona ya da Garrincha gibi
y›ld›zlara haks›zl›k edilmifl gibi gözükse de, “Rags
to Riches” yani yokluktan çoklu¤a hikâyelerinin

90’lar›n sonundaki Liberyal› temsilcisi George
Weah’›n seçilmesi, Afrika’ya bir iade-i itibard›.
Onun ard›ndan Ronaldo ve Rivaldo gibi Güney
Amerikal› Barcelona y›ld›zlar›n› Ronaldinho takip
etmiflti. 

Elefltiriler ve tart›flma

Ödülü üst üste alan Messi, Avrupa’n›n befl büyük
liginde en fazla gol atan oyuncu olmufltu.
Arjantinli y›ld›z, geride kalan sezonda ç›kt›¤› 
36 La Liga maç›nda rakip filelere 42 gol b›rakm›fl,
fiampiyonlar Ligi’nde yer ald›¤› 12 maç›n her
birine de ortalama 1 gol s›¤d›rmay› baflarm›flt›. 
Ne var ki, nispeten baflar›s›z geçen ve gol dahi
atamad›¤› Dünya Kupas›’ndan sonra bu ödülü
onun almas›, kendisini de flafl›rtt›¤› gibi,
tart›flmalara da yol açt›. Mesela, zaten Del
Bosque’nin Jose Mourinho’n›n gerisinde kalmas›na
içerleyen ‹spanyol bas›n›ndan AS gazetesi,

kendilerini büyük Dünya Kupas› zaferine erifltiren
y›ld›zlardan Xavi ve finaldeki galibiyet golünü atan
Iniesta’n›n da di¤er birçok ‹spanyol oyuncu gibi,
sadece en iyi 11’de yer alabilmesine biraz
bozuldu¤unu aç›k etti. Üstelik 1974’ten beri ilk
kez, Avrupa’dan bir tak›m›n Dünya Kupas›
kald›rd›¤› bir senede, o ülkeden olmayan bir
oyuncuya “Alt›n Top” veriliyordu. Mourinho da
ödülü de¤erlendirirken, “Milito ve Sneijder’den
biri de olabilirdi” demeyi ihmal etmedi. 
Tart›flmal› kararlar›, heyecanland›ran ya da
duygusallaflt›ran an›lar›yla ilk “FIFA Balon D’Or”
gecesi sona erdi. fiüphesiz ki bundan sonrakilerde
de ayn› hisler eksik olmayacak. Zaten iflin ta
bafl›nda, 1956’da ilk kez bu ödüle lây›k görülen
Blackpool’lu Stanley Matthews’un, harika
kariyerine ra¤men, ilk ve tek kupa zaferini
1958’deki FA Cup’la yaflamas›, bundan sonra
seçileceklerin de tart›flmaya aç›k olaca¤›n›
göstermiyor mu?

Uygar Karaca

FIFA ile France Football’un ödüllerinin birleştirilmesinin ardından ilk kez düzenlendiği
için farklı bir anlam taşıyan Altın Top’un sahibi Arjantinli Lionel Messi oldu. Barcelonalı

oyuncu, takım arkadaşları Xavi ve Iniesta ile yarıştığı finalde üst üste ikinci kez
birinciliği elde ederken tartışmalara da kapı araladı. Frenc Puşkaş adına verilen Yılın

Golü ödülüne Hamit Altıntop’un lâyık görülmesi ise Türkiye’nin büyük onuruydu. 

Alt›n Top, gümüfl ülkesine Alt›n Top, gümüfl ülkesine 

2009’dan beri takdim edilen Ferenc Puflkafl
gibi efsane bir oyuncunun ismini tafl›yan

“En Güzel Gol” ödülünü Hamit Alt›ntop’un
almas› epey manidard›. Hamit, herkesçe rahat
hat›rlanaca¤› üzere, Avrupa fiampiyonas› grup
eleme maçlar›n›n ilkinde, Kazakistan
deplasman›nda kornerden gelen topu
bekletmeden, harika bir vuruflla  gole çevirerek bu
onura nail oldu. 
Brezilya’n›n kad›nlar futbolundaki en büyük
y›ld›zlar›ndan Marta, ödülü üst üste beflinci kez
al›rken gözyafllar›na bo¤uldu. ‹sveç’te, Umea’yla
Avrupa fiampiyonlu¤u yaflayan, ard›ndan
Amerika’ya transfer olup, Los Angeles Sol’daki
oyunuyla ligin gol kraliçesi ve en de¤erli oyuncusu
seçildikten sonra FC Gold Pride’a giden ve burada

ayn› bireysel baflar›larla flampiyonluk tadan bir
oyuncu olarak, kapanma karar› alan kulübünün
durumuna m›, yoksa kulüpsüz kalan kendisine mi
üzülüyordu acaba? 
Milli formayla Avrupa fiampiyonluklar› yaflay›p,
2005’te de Almanya’n›n bafl›na geçen Silvia Neid
da ülkesinin Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapaca¤› seneye, “Y›l›n Kad›n Teknik Direktörü”
baflar›s›yla girmenin keyfini yaflad›. Millî tak›m›n
yükselen y›ld›z› Fatmira Bajramaj, belki bireysel
bir ödül alamad› ama teknik direktörü Neid’la
birlikte, ülkesini üst üste üçüncü Dünya Kupas›
zaferine götürmeye çal›flacak. 

Fair Play ödülünün sahibiyse, Haiti 17 Yafl Alt›
Milli Tak›m› oldu. Ocak 2010’da gerçekleflen ve
yaklafl›k 230 bin kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i, 
1 milyon kiflinin de evsiz kald›¤› depremde,
tak›mdakilerin birço¤u da aile fertlerini yitirdi.
Buna ra¤men, Costa Rika’daki CONCACAF
elemelerine kat›lan ekip, futbolun sadece futbol
olmad›¤›n› hat›rlat›r gibiydi. 
FIFA Baflkanl›k Ödülü de Güney Afrika’da
ayr›mc›l›¤a karfl› verdi¤i savafl›n yan› s›ra, insan
haklar›na gösterdi¤i hassasiyetle pek çok projede
aktif rol oynayan Nobel Bar›fl Ödülü sahibi, Güney
Afrikal› Baflpiskopos Desmond Tutu’nun oldu. 

Bu onur Hamit’inBu onur Hamit’in



ok de¤il yaklafl›k 7 sene önce
Borussia Dortmund’un
altyap›s›ndayken tak›m›n›n

Gençlik Evi’nde bulunan 15
metrekarelik bir odada yafl›yordu
Nuri fiahin. ‹çine sadece bir
yatak, masa, televizyon, dizüstü
bilgisayar ve telefonun s›¤abildi¤i
odas›na sadece dinlenmeye ve
uyumaya gidebiliyordu. Çünkü
Dortmund’un altyap›s›ndaki
e¤itim sistemi gere¤i ö¤leden
önce okula devam ediyor, daha
sonra bir ö¤retmen eflli¤inde ev
ödevlerini yap›yor, ö¤leden sonra
da antrenmanlara kofluyordu. 
‹flte genç yafl›na ra¤men böylesine
s›k› bir tempoda geçen yaflam›n›n
bofl zamanlar›nda ise aralar›nda
bugün Manisaspor’da oynayan
Nizamettin Çal›flkan’›n da
bulundu¤u Borussia Dortmund
Gençlik Evi’nden arkadafllar›yla
birlikte bilgisayar oyunlar›
oynuyordu. Nuri, bu mütevaz›
çocukluk y›llar›n› o dönemde

flöyle yorumluyordu: “Burada
bizimle oldukça yak›ndan
ilgileniyorlar. 
Ev arkadafllar›m›zla rekabet
halinde olmam›za ra¤men, çok iyi
anlafl›yoruz. Burada fl›marmak
kimsenin akl›na gelmez.”
Kendisinin de ifade etti¤i gibi hem
çocukken yaflad›¤› hayattan hem
de karakterinden ötürü fl›mar›kl›k
ve kibirden oldukça uzak bir
yap›ya sahip genç y›ld›z,
geçti¤imiz ay Almanlar›n dünyaca
ünlü futbol dergisi Kicker’in
Bundesliga’da forma giyen toplam
286 oyuncuyla yapt›¤› ankette,
Almanya’da ilk yar›n›n en iyi
futbolcusu seçildi. Oylar›n yüzde
32.6’s›n› almay› baflaran millî
oyuncumuz, böylece 4 gol ve 7
asistle sürdürdü¤ü 2010-2011
sezonuna yeni bir baflar› daha
ekledi. 
Üstelik s›ralamada ikinci olan
tak›m arkadafl› Japon Kagawa bile
neredeyse Nuri’nin yar›s› kadar oy

toplayabildi. 
Ancak istatistiklere bakarak
Nuri’yi yorumlamak ve onun
oyunu hakk›nda fikir yürütmek
oldukça yanl›fl olur. Çünkü millî
oyuncumuzu as›l ön plana
ç›karan fley, Borussia
Dortmund’un saha içindeki
maestrosu olmas›. Oldukça genç
bir tak›ma sahip olan sar›-siyahl›
ekibin tüm ataklar›n›n onunla
bafllamas› ve onun aya¤›na
topun de¤medi¤i bir hücumun
düflünülememesi. ‹flte bu
durum, Nuri fiahir’i çok özel
bir futbolcu haline getiriyor. Bu
sezon Bundesliga’da f›rt›nalar
estiren Jürgen Klopp
önderli¤indeki genç Dortmund
tak›m›n›n en vazgeçilmez ve en
ayr›cal›kl› oyuncusu Nuri fiahin.
Dortmund bu sezon tam
anlam›yla bir tak›m oyunu
sergilese de onlar› Nuri’siz
düflünmek ve baflar›l› olaca¤›n›
varsaymak imkâns›z neredeyse. 
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Bu yüzden geçen ay TamSaha’ya
röportaj veren Almanlar›n efsane
oyuncusu Lothar Matthaeus’un da
dedi¤i gibi, “O, mükemmel iflleyen
bir mekanizman›n en önemli
difllisi.”

“Hata yapma lüksüm var”

Milli oyuncumuz ise bu baflar›s›n›
flöyle yorumluyor: “Bu sonucu
yapt›¤›m çal›flmalara verilen de¤er
ve çal›flmalar›m›n tasdik edilmesi
olarak görüyorum. Kendilerine
karfl› oynad›¤›m ve durumu en iyi
de¤erlendirebilecek olan
meslektafllar›m taraf›ndan
seçilmem büyük bir onur. Umar›m

ileride oyunumu daha da iyi
yerlere getirebilirim. Çok

çal›flarak ve kendime
güvenerek hayallerime

ulaflmaya çal›fl›yorum. Bu
konuma gelmemdeki en

büyük pay da
kuflkusuz bana çok
güvenen hocam
Jürgen
Klopp’undur.
Onun bana saha
içinde verdi¤i
hata
yapabilme
lüksü
sayesinde

oyunum
olumlu
yönde
gelifliyor.” 
Nuri’nin de
belirtti¤i gibi
Klopp’un
kendisine saha
içinde tan›d›¤›
tolerans, genç
oyuncunun bu sezonki baflar›s›n›n
temel etkenlerinden. Daha önceleri
maçlarda verdi¤i ilk hatal› pas›n
kendisini iyi oynay›p oynamama
konusunda etkiledi¤ini ifade eden
Nuri, bu sorununu teknik direktör
Jürgen Klopp’la konufltu¤unu, daha
sonra hatal› paslar verdi¤inde
Klopp’la göz göze geldi¤i zaman
hatal› pas› hemen unuttu¤unu da
sözlerine ekleyerek bu durumu
daha da aç›kl›¤a kavuflturuyor.
Böylece üzerinde bask›
hissetmeyerek, hatal› pas yapsa
bile gözlerin onun üzerinde
olaca¤› hissini düflünmeyerek saha
içinde daha farkl› bir role
bürünüyor millî y›ld›z. Alman
hocayla beraber savunma yönünü
de oldukça güçlendirdi¤ini belirten
Nuri fiahin, ikili mücadele
yetene¤inin de giderek geliflti¤ini
sözlerine ekliyor. Bu arada
Klopp’un da Nuri’nin birinci
oldu¤u Kicker dergisinin
futbolcular aras›nda yapm›fl oldu¤u
ankette Bundesliga’n›n ilk yar›daki
en baflar›l› teknik adam› seçildi¤ini
vurgulayal›m.

Unvana doymuyor

Nuri’nin bu sezon için lây›k
görüldü¤ü ödüller sadece bununla
da s›n›rl› kalmad›. Geçti¤imiz
günlerde bir di¤er ünlü Alman spor
dergisi Bild, Nuri’yi, Stuttgart’ta
oynayan Serdar Taflç› ile birlikte
Bundesliga’n›n en önemli 18
oyuncusu aras›nda gösterdi. Bu
ödülde baflar›l› oyununun yan› s›ra
Borussia Dortmund’da en fazla
topla buluflan ve kaleye en fazla
flut çeken oyuncu olmas›n›n da
büyük pay› var. Bu veriler de onun
oyun içinde ne kadar aktif
oldu¤unu kan›tl›yor asl›nda. Alman
Millî Tak›m oyuncular› Manuel
Neuer, Philipp Lahm, Lukas
Podolski ile Diego, Gekas,
Salihovic gibi önemli oyuncular›n
da bulundu¤u bu listede yer
almak, hiç kuflku yok ki hem millî
oyuncumuz hem de Türkiye için
büyük mutluluk kayna¤›.
‹flte böyle bir alt›n sezon yaflayan
Nuri fiahin, son demeçlerinde
Borussia Dortmund’da ve tüm
Almanya’daki insanlar› mutlu
ettiklerini ve gelecekte de bunu
sürdüreceklerini ifade ediyor. 
Her fleyi 2010 y›l›nda yapt›klar›
gibi yapmaya devam edeceklerini
belirten Nuri fiahin, kulüp
otobüsünde yan›nda oturan tak›m
arkadafl› Dede’den Dortmund’un
elde etti¤i son flampiyonlukla ilgili
birçok hat›ra dinledi¤ini ve bu

flekilde motive oldu¤unu
sözlerine ekliyor. Ama bir
taraftan da tak›m içinde
kimsenin flu an için
flampiyonluk hayali
kurmad›¤›n›, çünkü bunun
kendilerine olumsuz bir
flekilde yans›yaca¤›n›
düflündü¤ünü söylüyor. 
Nuri’nin bu baflar›s›n›
anlat›rken, Dortmund
kulübünün son y›llarda
idari anlamda yakalad›¤›
ivmeye de de¤inmek gerek.
Çok de¤il birkaç y›l önce
borç bata¤›nda yüzen
kulüp, idari menajerlik
pozisyonuna ifladam› Hans
Joachim Watzke’yi
getirdikten sonra yavafl
yavafl bu krizden ç›kmaya
bafllad›. Dortmund’un eski
ünlü oyuncular›ndan
Michael Zorc sportif
direktör, Jürgen Klopp ise
teknik direktörlük
görevinde altyap›
anlam›nda kulübün
toparlanmas›na yard›m etti. 
Bu üçlü zamanla Dortmund
için vazgeçilmez hale geldi.
Watzke’nin mali anlamda
bafllatt›¤› yükselifli, Zorc ve
Klopp da sportif anlamda
devam ettirdi. 

Böylece ortaya iki yönden de
mükemmel idare edilen bir kulüp
ç›kt›. 
Son dönemlerde elinde yetenekli
oyuncu kalmayan ve yüksek
maliyetlere hatal› transferlere imza
atan sar›-siyahl›lar, kadrosunu
ucuz maliyete yapt›¤› genç

transferler ve Nuri gibi altyap›dan
yetifltirdi¤i yeteneklerle toparlad›. 
Bu isimlere Dede, Weidenfeller
gibi senelerce Bundesliga tecrübesi
yaflam›fl futbolcular› da ekleyince
ortaya mükemmel bir harman ç›kt›.
‹flte flu an Bundesliga’n›n en genç
tak›m› olan Dortmund’un y›ld›z›
Nuri’yi anlat›rken, Watzke, Zorc,
Kloop üçlüsünün etkilerini
unutmamak gerek.
Borussia Dortmund, Almanya’da
son sürat flampiyonlu¤a kofluyor.
Efsane tak›m y›llar sonra özledi¤i
baflar›lar› tekrardan yakalamaya
her geçen gün giderek daha da
yaklafl›yor. Bu baflar›n›n saha
içindeki merkezinde de bir Türk
oyuncu var. 
Nuri fiahin, oynad›¤› her maçta
de¤erini bir kat daha artt›r›rken,
yavafl yavafl da dünya y›ld›zlar›
listesine göz k›rp›yor. 
Geçmiflteki idolü Fernando
Redondo, flimdi örnek ald›¤›
futbolcu ise Xavi olan genç y›ld›z,
öncelikle Bundesliga’da
flampiyonluk yaflad›ktan sonra
fiampiyonlar Ligi’nde boy
göstermek istiyor. Hayallerinin
peflinden böyle koflarken de, “Cep
telefonu melodimi fiampiyonlar
Ligi müzi¤i olarak belirledim. Bir
gün bu statta bu müzikle sahaya
ç›kmak istiyorum” diyor. Daha çok
flampiyonluklar ve fiampiyonlar
Ligi müzi¤i eflli¤inde Avrupa
maçlar› oynayaca¤› kaç›n›lmaz bir
gerçek olan millî y›ld›z›m›z› bu
oyununu devam ettirdi¤i sürece
ileride dünyan›n say›l› futbol
starlar› aras›nda görece¤imizden
kuflku yok.

Aydın Güvenir
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Borussia Dortmund bu
sezon Almanya’da son

sürat şampiyonluğa koşuyor.
Efsane takım yıllar sonra

özlediği başarıları tekrardan
yakalamaya her geçen gün

giderek daha da yaklaşıyor. İşte
bu başarının saha içindeki merkezinde
de bir Türk var. Profesyonel futbola ilk

adım attığı zaman Bundesliga’da
oynayan ve gol atan en genç futbolcu

olan ve bu rekorları hâlâ elinden tutan
millî oyuncumuz Nuri Şahin, bu

sezonun ilk yarısında da Alman Ligi’nin
en iyisi seçilmeyi başardı. 

Nuri ŞahinNuri Şahin
Ç

O art›k bir
dünya
markas› 

O art›k bir
dünya
markas› 



S
iyah beyaz görüntülerini
izleyerek nostalji yapt›¤›m›z
eski maçlarda sanki hiç

de¤iflmeyen bir unsur var. ‹simleri
ekranda yazmasa hep ayn›
tak›mlar›n oynad›¤›n›
düflünebilirdik zira forma renkleri
ço¤u zaman ayn›yd›. Beyaz taraf›n
karfl›s›nda ço¤unlukla k›rm›z› veya
mavi renkli koyu taraf... Hatta
Britanya’da renktafl kulüpler
aras›nda forma paylafl›m› bile s›k
görülürdü. Tabii tüm bunlar, bir
kumafl parças›ndan ibaret olan
formalar›n ticari metaa
dönüflmesinden çok zaman
önceydi.
1960’l› y›llara kadar futbolcular›n
üzerinde kulüp logosunu tafl›yan
sade formalar gördük. Çünkü ülke
federasyonlar› ve TV kanallar›,
sponsorluk konusunda bir nebze
olsun esneklik göstermeyecek
kadar muhafazakâr düflünüyordu.
Hatta 1967’de Almanya 2. Ligi’nde
iflâs›n efli¤ine gelen Wormatia

Worms, çözüm olarak Caterpillar
markas›yla forma sponsoru olarak
anlaflsa da federasyon taraf›ndan
engellendi ve bir süre daha
darbo¤azdan ç›kamad›. Ne var ki
kurallar, en nihayetinde delinmek
için konmufltu. Bir baflka Alman
ekibi olan Eintracht Braunschweig,
içki firmas› Jagermeister’›
formas›na koyabilmek için
logosunu onunkine benzeterek
de¤ifltirdi. Art›k armadaki k›rm›z›
aslan›n yerinde bira markas›n›n
geyi¤i yer al›yordu. 1973’e
gelindi¤inde ise federasyonun
buzlar› çözülmeye bafllad› ve
sponsorluk yasal hale geldi. 
O mavi formada büyük harflerle
yazan Jagermeister, bilinen ilk
gö¤üs reklam› unvan›n› ald›.
Ayn› y›l içinde bir baflka önemli
ad›m, ‹ngiltere’nin Leeds flehrinde
at›l›yordu. O ana dek futbol
kulüpleri, kendilerine ekipman
sa¤lamas› için spor giyim
markalar›na para ödüyordu. Suyun

ak›fl›n›
de¤ifltiren ise
Leeds
United’›n
devrimci
hocas› Don
Revie oldu.
Admiral ile
anlaflan
Revie’nin
tak›m›, para
karfl›l›¤›nda
firman›n
üretti¤i
formalar›
giyerek bu
konuda
öncülü¤e
soyundu.
Madenin
zenginli¤ini
geç
kalmadan
keflfeden
Liverpool ise
bir y›l sonra
Umbro ile
iflbirli¤ine
giderek

tüneli geniflletti. 
Ne var ki gö¤üs reklam›
Ada’da halen yasakt›.
Leeds ve Liverpool’un
açt›¤› yoldan giden
Hibernian, 1977’de bir
baflka giyim firmas› olan
Bukta ile el s›k›flt›. Ancak
markan›n ad›n› forman›n
önüne koca harflerle
yazd›¤› anda yay›nc›
kanallar›n ambargosuna
tak›ld›. Yine lokomotifin
hemen ard›nda yer alan Liverpool
ise lobi yapma konusunda
Hibernian’dan öndeydi. Nitekim
K›rm›z›lar, ertesi sezon Japon
elektronik devi Hitachi’yle forma
sponsorlu¤u konusunda anlaflarak
Britanya’da bir ilki gerçeklefltirdi.

Liglerde sponsor yar›fl›

Orta Avrupa ülkelerinde küçük
mebla¤larla da olsa yayg›n olan
forma sponsorlu¤u kavram›,
‹ngiltere’nin dâhil olmas›yla
birlikte önem kazand›. 80’lerde
tüm Avrupa’da yayg›nlafl›rken,
90’l› y›llardan bugüne dek her
sezon daha da bol s›f›rl›
anlaflmalar göze çarpt›. Örne¤in
Manchester United, 1982 y›l›nda
el s›k›flt›¤› Sharp’tan forma
sponsorlu¤u için 5 y›lda sadece
500 bin pound ald›. United’›n
bugün AON ile olan anlaflmas› ise
kulübe y›lda 20 milyon pound
kazand›r›yor.
Peki, ligler baz›nda gö¤üs
reklamlar›ndan maksimum verim
alma yar›fl› ne durumda? Almanya
kökenli bir araflt›rma firmas› olan 
Sport + Markt’a göre Premier
Lig’deki 
20 kulüp, bu sezon
toplamda elde etti¤i y›ll›k
128 milyon euro
de¤erindeki forma
sponsorlu¤u ile adeta bir
m›knat›s görevi görüyor.
Önceki sezona göre tam 45
milyon euro art›fl gösteren
bu rakama Manchester
United ile Liverpool’un

katk›s› büyük. Zira iki kulüp, y›lda
toplam 48 milyon euroyu kasas›na
koyuyor. ‹ngiltere’yi yak›ndan takip
eden Almanya’n›n toplam forma
reklam bedeli ise 118 milyonu
buluyor. Bundesliga’da 18 tak›m›n
mücadele etti¤ini düflünürsek
kulüp bafl›na düflen gelir Premier
Lig’den fazla. Ancak Bayern
Münih’in y›lda tek bafl›na 28
milyon euro kazanmas›, düzeyli
rekabet konusunda örnek olan
Bundesliga’n›n bunu gelir
da¤›l›m›na tam yans›tamad›¤›n›
gösteriyor.
Avrupa’n›n di¤er büyük ülkeleri,
forma reklam› konusunda ‹ngiltere
ve Almanya’n›n bir hayli gerisinde.
Serie A’daki toplam rakam 
66 milyon euroda kal›rken, onu 
59 milyonla Ligue 1 takip ediyor.
Son s›radaki La Liga’n›n sponsor
geliriyse 58 milyon euro ve bunun
23 milyonunu Real Madrid
formas›ndaki Bwin oluflturuyor.
Ancak önümüzdeki sezon
Barcelona’n›n Qatar Foundation ile
olan 30 milyon euro de¤erindeki
anlaflmas› bafllad›¤›nda ‹spanya bir
anda s›ralamada üçüncülü¤e
yerleflebilir. Real Madrid’in bu

Onu giyen futbolcu için 90 dakika boyunca dünya üzerindeki en kutsal varlıktır forma.
Önceleri sadece kulüp armasını barındıran bu bez parçası, bir sektör olarak zamanla
futbolun merkezine doğru yol aldı. Özellikle son 50 yılda forma kutsallığına yeni bir

boyut katan sponsorlar, artık endüstriyel futbolun vazgeçilmezleri arasında.

Mustafa Akkaya

hamleye cevaps›z kalmayaca¤›n›
varsayarsak La Liga’n›n yak›n
zamanda Serie A’y› yakalamas›
flafl›rt›c› olmayacakt›r.
Forma sponsorlu¤undan 
42 milyon euro elde eden
Hollanda Ligi’ni de katarsak,
Avrupa’n›n 6 büyük liginin bu
kalemdeki toplam geliri 471
milyona dayan›yor. Geçti¤imiz
sezona göre yüzde 18 büyüyen bu
tutar içindeki en büyük pay,
ekonomik krizden hiç
etkilenmemiflçesine finans ve
sigorta flirketlerine ait. Toplamda
113 milyon euro de¤erinde forma
sponsorlu¤una imza atan bu
sektörü, 79 milyon euro ile bahis
flirketleri takip ediyor.

En “kutsal” formalar

Barcelona’n›n Qatar Foundation
ile 5 y›ll›¤›na yapt›¤› 150 milyon
euroluk anlaflma, bu konuda
tafllar› yerinden oynataca¤a
benziyor. 111 y›ll›k kulüp,
‹spanya’da gö¤üs reklamlar›n›n
yayg›nlaflmaya bafllad›¤› 80’li
y›llardan beri forma sadeli¤ini
korumufltu. 1982’de Real
Madrid’in Zanussi, 84’te
Valencia’n›n Edesa, 89’da Atletico
Madrid’in Mita ile iflbirli¤ine gitti¤i
süreçte onlar spor giyim firmas›
Meyba ile sadece forma üretimi
konusunda anlaflm›flt›. ‹spanya’da
bu yeni ak›m›n bafllad›¤› andan
itibaren yaklafl›k 30 y›l armas›n›n
alt›na reklam almayan Barcelona,
önümüzdeki sezondan itibaren
forma sponsorundan en fazla

kazanan kulüp olacak.
Katalan ekibinin hemen
arkas›nda, Deutsche Telekom
ile anlaflmas›n› Kas›m ay›nda
yenileyen ve y›lda 28 milyon
euroyu cebine koyan Bayern
Münih yer al›yor. ‹ngiltere’nin
en pahal› formalar›na sahip
olan Manchester United ve
Liverpool, sezon bafl›nda
s›ras›yla Aon ve Standard
Chartered ile yeniledikleri
forma reklamlar›ndan 24’er
milyon euro kazan›yor. 
Bwin ile Eylül ay›nda yeniden
el s›k›flan Real Madrid ise 
20 milyon euroluk geliri ile
flafl›rt›c› biçimde 5. s›rada 
yer al›yor.
Pahal› forma sponsorlu¤u
konusunda en ilginç ve ak›lc›
anlaflma Tottenham’a ait. 
Kuzey Londra ekibi, geçti¤imiz
yaz bir yaz›l›m firmas› olan
Autonomy ile sadece lig
maçlar›nda geçerli olacak
flekilde y›ll›k 12 milyon euro
de¤erinde sözleflme
imzalam›flt›. Ancak bununla
yetinmedi ve 3 milyon euro
karfl›l›¤›nda Avrupa kupalar›nda
formas›na Investec’i ekledi. 
Bu flekilde kazanc›n› maksimize
eden Tottenham; Chelsea,
Milan, Manchester City,
Juventus ve Inter gibi devleri
sollamay› baflard›.

Reklam savafllar›

Forma sponsorlar› iyice popüler
hale gelip u¤urlar›nda ciddi
paralar dönmeye bafllad›¤› anda,
olay sadece ticari boyutta
kalmaktan ç›kt›. Kimi zaman
taraftarlar›n yeme içme zevkleri
üzerinde etkili olurken, bazen de
kimi inançlara z›t gelerek tepkiyle
karfl›laflt›. Rekabetin futbol
s›n›rlar›n› kilometrelerce aflt›¤›
Boca-River derbisi bu duruma
güzel bir örnek. 2001 yaz›nda
Pepsi’nin Boca Juniors formas›nda
yer almaya bafllamas›, Buenos
Aires’in River Plate’li k›sm›n› 
Coca Cola’ya yöneltmeye yetmiflti.
Ayn› flekilde formas›n› 1982’den
beri Adidas’tan temin eden River
Plate’in taraftarlar›, 1996’da
Boca’n›n Nike ile iflbirli¤ine
gitmesi sonucu bu markay› da
Pepsi’nin yan›na kara listeye

ekleyivermiflti.
Arjantin’deki sponsor rekabetinin
benzerini Celtic ve Rangers
aras›nda da görebilirdik. Ancak
‹skoç kulüpleri, böyle bir
manzarayla karfl›laflmamak ad›na
uzlaflma yolunu tercih etti. 
Zira taraftarlar›n rakip
tak›m›n
sponsorundan adeta
kaçmalar› kulüpleri
zora sokuyordu.
Böylece iki ekip,
1999 y›l›nda bir
telekomünikasyon
firmas› olan NTL ile 
4 y›ll›¤›na ortak
anlaflma imzalad›.
Çözümden gayet
memnun olan Old
Firm kulüpleri, 
2003 y›l›nda
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Futbol Ekonomi

Befl Büyük Ligin Forma Reklam Gelirleri 

Ülke Lig       Y›ll›k Tutar 
Milyon Euro

‹ngiltere Premier Lig 128
Almanya Bundesliga 118
‹talya Serie A 66
Fransa Ligue 1 59
‹spanya La Liga 58

Forma Gelirlerinde Top 10 Kulüp

Kulüp Sponsor Y›ll›k Tutar Euro m.
Barcelona Qatar Foundation 30
Bayern Münih Deutsche Telekom 28
Manchester United Aon 24
Liverpool Standard Chartered 24
Real Madrid Bwin 20
Tottenham Investec&Autonomy 15
Chelsea Samsung 12
Milan Fly Emirates 12
Manchester City Etihad Airways 9
Juventus Betclic 8

sözleflme süresi doldu¤u anda yeni
sponsor bulmak üzere tekrar bir araya
geldi. ‹ki taraf masadan kalkt›¤› andan
itibaren 7 y›l boyunca yeflilli ve
mavili formalar› art›k bir bira markas›
olan Carling süsleyecekti. Son olarak
geçti¤imiz sezondan bu yana iki
tak›m›n formas›nda yine bir bira
üreticisi olan Tennent’s yer al›yor.
Bahis flirketlerini son y›llarda tak›m
formalar›nda s›kl›kla görür olduk. 
Bu duruma en çok ses getiren tepkiyi
Sevilla formas› giyen Müslüman
oyuncu Kanoute verdi. Malili
futbolcu, inançlar›na ters düfltü¤ü için
formas›nda yer alan 888.com
logosunun üzerini bantlayarak
maçlara ç›kt›. Ancak flirket yönetimi,
‹slamî bir hay›r kurumuna hat›r›
say›l›r miktarda ba¤›fl yap›nca
Kanoute de “fleytana uydu” ve bant
protestosundan vazgeçti.
Bu konuda en güncel örnek ise
Fransa’dan geldi. 2009 yaz›nda
Betclic firmas›yla anlaflan Olympique
Lyon, ülke kanunlar›na göre bu
sitelerin reklam› yasak oldu¤u için
federasyonun engeline tak›ld›.
Böylece 5 ay boyunca Fransa
s›n›rlar›ndaki maçlara reklams›z
ç›kmak zorunda kalan Lyon, yar›m
sezonlu¤una Playstation ile el s›k›flt›.
Bu sezon bafllamadan evvel
yürürlükten kalkan yasak sonucu
Betclic tekrar Lyon formas›ndaki
yerini ald›.
1970’lerde futbolun gelece¤ine bir de
ticarî gözle bakmay› deneyen kifliler
taraf›ndan temeli at›lan forma
sponsorlu¤u, engeller ve evrimlerle
dolu bir süreç sonucu sektördeki
önemini kan›tlam›fl durumda. Öyle ki
birço¤umuz Carlsberg’i Liverpool,
Pirelli’yi Inter, Teka’y› Real Madrid,
Sharp’› da Manchester United ile
özdefllefltiriyoruz. Armas›n›n de¤erini
baflka bir markayla paylaflmamak için
uzun süre direnen Barcelona bile
biriken borçlar›ndan ötürü de olsa
kalesini terk etti. Bakal›m bu
noktadan sonra forma
sponsorlu¤unun yolu nerelerden
geçecek…

Dünden bugüne forma    reklamlar›Dünden bugüne forma    reklamlar›



B
ir lig düflünün; 10. s›ras›ndaki
tak›m play-off hesaplar›n›n
ortas›nda, zirveye ise çok

uzak de¤il. Liderle aras›ndaki puan
fark› sadece 8. Küme düflecek
sadece iki tak›m var ve bir
ma¤lubiyet tak›m› atefle atabilir. 
Bu lig Bank Asya 1. Lig. Bank Asya
1. Lig’de bu sezon dengeler
birbirine çok yak›n. Tüm tak›mlar
sezonun ikinci yar›s›na bu bilinçle
girdi. Bu sezonun kazanan ve
kaybedenleri çok ufak farklarla
belirlenecek. Avrupa’n›n çok
konuflulan liglerinde bile
bulunmayan heyecan, Türkiye’nin
bir alt liginde yaflan›yor.
Ligin zorluk derecesi her geçen
hafta yükselecek. K›r›lma anlar›nda
gücünü ortaya biraz daha fazla
koyabilen tak›mlar büyük avantaj
elde edecek. Bu nedenle de ikinci
yar›da kadro gücü ve derinli¤i
büyük önem kazanacak. Ligdeki
17 tak›m da (asl›nda s›k›nt›l› günler
geçiren Diyarbak›rspor’u dâhil
etmeyebiliriz) devre aras›ndaki
transfer dönemini bu bilinçle
geçirdi.
Zirveden bafllayal›m; ligin ilk
yar›s›n› lider olarak sonland›ran
Denizlispor ilk yar›n›n son
haftalar›nda üst üste puan kay›plar›
yaflam›flt›. Son 7 maç›n 6’s›nda
sahadan puan kayb›yla ayr›lm›fl,
buna ra¤men önce liderli¤i
kaybetse de son hafta yeniden
liderlik koltu¤una oturmufltu. 
Yeflil-siyahl› tak›m, kötü gidifl
esnas›nda 5 futbolcuyla yollar›n›
ay›rm›flt›. Okan Koç, Burak
Aky›ld›z, Engin Memifller, ‹zzet
Akgül ve Musa Sinan Y›lmazer
sezonun ikinci yar›s›nda kadroda
yok. Bu 5 futbolcudan Engin
Memifller, Musa Sinan Y›lmazer ve
Burak Aky›ld›z futbol yaflant›lar›na
Akhisar’da devam edecek. ‹zzet

Akgül’ün ise ad›
Samsunspor ile
an›l›yor.
Denizlispor’un
gerçekleflen transferleri
ise Süper Lig tecrübesi
olan futbolculardan
oldu. Geçen sene Bank
Asya 1. Lig’i mutlu
sonla bitiren iki
tak›mdan;
Konyaspor’dan 
32 yafl›ndaki sa¤ bek
Emrah Eren ve
Karabükspor’dan Fatih
Ceylan Denizlispor’la
sözleflme imzalad›.
Eskiflehirspor’un ve
Antalyaspor’un iki
genç y›ld›z› Adem Sar›
ve Musa Nizam ise kiral›k olarak
yeflil-siyahl› formay› giyiyor. 
Her transfer döneminde ad›ndan
s›kça söz ettiren Çaykur Rizespor,
bu mevsimde de flafl isimlere imza
att›rd›. Geçen sezon Kardemir
Karabükspor ile 1. Lig
flampiyonlu¤u yaflayan sa¤ kanat
oyuncusu Sertan Vardar’›
Erciyesspor’dan transfer eden
Karadeniz ekibi, ayn› pozisyonun
oyuncusu olan, Galatasaray,
Fenerbahçe, Befliktafl geçmiflli
Mehmet Yozgatl›’y› da renklerine
ba¤lad›. 29 yafl›ndaki Semavi
Özgür ise Manisaspor’dan Çaykur
Rizespor kadrosuna dâhil oldu. 
27 yafl›ndaki ‹BB’li forvet Gökhan
Kaba da bu sezonu mavi-yeflilli
tak›mda sonland›racak. Kadrodan
ise iki önemli futbolcu ayr›ld›. ‹ki
sezon önce Diyarbak›rspor’u Süper
Lig’e ç›karan kadronun bel kemi¤i
olan stoper Ulafl Ortakaya, bundan
sonra Karfl›yaka formas› giyecek.
Süper Lig’de 255 maça ç›kan,
2000 senesinden beri ülkemiz
tak›mlar›n›n formas›n› giyen ve bu

sezonun bafl›nda Çaykur
Rizespor’a transfer olan M›s›rl› orta
saha oyuncusu Ayman Abdelaziz
ise ailevi sorunlar› nedeniyle
tak›mdan ayr›ld› ve ülkesine
döndü. Osman Merto¤lu ile Macit
Arabac› Pazarspor’a, A2 tak›m
kaptan› Ramazan Tok da
Pursaklarspor’a giderek, Çaykur
Rizespor’dan ayr›lan di¤er isimler
oldu.
Orduspor devre aras›nda iki
tecrübeli futbolcu ile yollar›n›
ay›rd›. Tak›m›n kaptan› Volkan
Arslan ve eski Befliktafll› Ümit
Bozkurt’un sözleflmeleri karfl›l›kl›
olarak feshedildi. 23 yafl›ndaki
savunma oyuncusu Taner Ar› ise
Tavflanl› Linyitspor’a transfer oldu.
Genç oyunculardan Hüsamettin
Tut tak›mdan kiral›k olarak ayr›ld›.
Hüsamettin, ikinci yar›da Spor
Toto 2. Lig tak›mlar›ndan Tarsus
‹dman Yurdu’nun formas›n›
giyecek. A2 tak›m›n›n stoperi 
20 yafl›ndaki An›l Palavar da
Kastamonuspor’a transfer oldu.
Orduspor’un tek transferi ise iki

sezon önce Hacettepe’de oynad›¤›
futbolla dikkat çeken ve
Sivasspor’a transfer olan, fakat bu
tak›mda bekleneni veremeyen
forvet ‹brahim fiahin’di. ‹brahim
fiahin ilk maç›nda Erciyesspor
karfl›s›na ç›kt› ve oynad›¤› futbolla
taraftarlar›n be¤enisini kazand›.
Buna ra¤men maç›n son
dakikalar›nda k›rm›z› kart görerek
ilginç bir “ilk maç” yaflad›.
Uzun y›llardan sonra zirve yar›fl›na
dâhil olan Samsunspor, transfer
dönemini hareketli geçirdi.
Samsunspor’da parlayan ve daha
sonra Anadolu kulüplerinde forma
giyen Cenk ‹fller, bu sezonun
bafl›nda Samsunspor’a geri
dönmüfltü. Tecrübeli golcünün
kariyerindeki 3. Samsunspor
maceras› sadece 1 devre ve 
10 maç sürdü. Süper Lig 100’ler
kulübünün üyelerinden biri olan
Cenk, sezonun ikinci yar›s›nda
Süper Lig’de Bucaspor formas›n›
giyiyor. Samsunspor altyap›s›ndan
A tak›m›na yükseldi¤inde, Cenk,
Celil, Serkan gibi efsane isimlerin

aras›na girmesine kesin gözüyle
bak›lan Sercan Temizyürek için
de Samsunspor maceras› 23
yafl›nda sona erdi. 2010 y›l›nda
sadece 1 maçta forma giyen
orta saha oyuncusu, yeni y›lda
Samsunspor’da yok. Geçen
sezon devre aras›nda
Samsunspor’a dâhil olan hücum
oyuncusu Savafl Esen ve stoper
Sezer Sezgin de
Samsunspor’dan ayr›l›p
Kartalspor’a transfer oldu.
Samsunspor’dan ayr›lan di¤er
isimler ise An›l Tafldemir, 
Can Özgür Arslantafl, Emre
‹ncemollao¤lu ve Jonathan
Quertey. Samsunspor kadrosuna
dâhil olan en dikkat çekici isim,
sezonun ilk yar›s›nda Süper
Lig’de Gençlerbirli¤i formas›
giyen Billy Mehmet oldu.
Londra do¤umlu ‹rlanda as›ll›
forvet, 27 yafl›nda. West Ham
United altyap›s›nda futbola
bafllad›ktan sonra ‹skoçya
tak›mlar›nda forma giyen Billy
Mehmet, bu sezonun bafl›nda
ilk defa Türkiye’de oynamaya
bafllad›. Diyarbak›rspor’dan
Ufuk Bayraktar ve
Manisaspor’dan Dilaver Güçlü
de Karadeniz ekibine kat›lan di¤er
futbolcular.
Yaz dönemlerinin transfer
flampiyonu Boluspor, devre aras›n›
hareketsiz geçirdi. Sezon bafl›nda
Eskiflehirspor’dan ayr›lan ama
kendisine tak›m bulamayan 
30 yafl›ndaki Murat Önür, ‹sveç
Ligi tak›mlar›ndan Syrianska’n›n 
24 yafl›ndaki Türk forveti Ayd›n
Ünsal ve Makedonya Ümit Milli
Tak›m›’nda 15 maça ç›kan orta
saha oyuncusu Oliver Peev,
Boluspor’un yeni transferleri.
K›rm›z›-beyazl› tak›m, Emrah Kol,
Do¤an Alt›nkaya ve Gökhan
Sinano¤lu’nu kiral›k olarak baflka
tak›mlara gönderdi.
Ligin ilk yar›s›nda gösterdi¤i
performansla dikkat çeken Tavflanl›
Linyitspor, ‹shak Topçu’yu
Band›rmaspor’a, Sezai Yüksel’i
Ad›yamanspor’a, Emre Kahraman
ve Bar›fl Bak›r’› ‹skenderun
Demirçelikspor’a, Hasan Küçük’ü
Telekom’a gönderdi.
Sakaryaspor’dan 30 yafl›ndaki
Ercan Güneri’yi, Orduspor’dan ise
Taner Ar›’y› transfer eden Ege
ekibi, ayn› zamanda
Makedonya’n›n Teteks Titevo

tak›m›nda forma giyen 22
yafl›ndaki Milan Ristovski ile
sözleflme imzalad›
Ligin en az yenilen ve en çok
berabere kalan tak›m› olarak ilk
yar›y› noktalayan Kayseri
Erciyesspor, eski futbolcusu Emre
Toraman’› Süper Lig’den transfer
ederek dikkat çekti. Kayseri
Erciyesspor formas›yla Türkiye
Kupas›’nda final oynayan Emre
Toraman, mavi-siyahl› tak›m küme
düfltükten sonra Çaykur Rizespor,
Eskiflehirspor, Kas›mpafla ve
Konyaspor’da futbol oynam›flt›.
Erciyesspor’un Konyaspor’dan
transfer etti¤i bir di¤er isim ise 
Eser Ya¤mur oldu. Daha önce
Bursaspor ve Konyaspor
formalar›yla Süper Lig’e yükselme
sevinci yaflayan Befliktafl altyap›s›
ç›k›fll› Eser, uzun boyu ve güçlü
yap›s›yla Bank Asya 1. Lig’e kolay
adaptasyon sa¤layabilecek bir
forvet olarak görünüyor. Sezona
Giresunspor formas› alt›nda iyi bir
ç›k›flla bafllayan Ümit Tütinci de
t›pk› Eser gibi Erciyesspor’un
hücum hatt›na yeni bir güç
katacak. Geçen sezon Bucaspor
formas› giyen Veli K›z›lkaya, 

1. Lig’e geri döndü. 26 yafl›ndaki
Veli, bu sezon Süper Lig’de sadece
iki maçta forma giyebildi. Bundan
sonra Erciyesspor’un baflar›s› için
ter dökecek. Transfer döneminin
en büyük hamlesi, Erciyesspor ile
Yusuf fiimflek’in biraraya gelmesi.
Befliktafl ile 2009 y›l›nda,
Fenerbahçe formas›yla da 2001
y›l›nda Süper Lig flampiyonlu¤u
yaflayan, Avrupa kupalar›nda ve
milli maçlarda forma giyen,
“telefon kulübesinde çal›m atan
adam” Yusuf fiimflek,
Erciyesspor’un transfer etti¤i
isimlerden biri oldu. Süper Lig’de
288 maça ç›kan Yusuf ilk defa 36
yafl›nda Bank Asya 1. Lig’de
mücadele edecek. Sezonun ilk
devresinde Erciyesspor formas›
giyen iki forvet, Mehmet
Türkmehmet ve Ömer Yalç›n ise
ikinci yar›da TFF 2. Lig’de
mücadele ediyor. Ömer, Konya
fiekerspor ile sözleflme imzalarken,
Kerkük do¤umlu Mehmet’in yeni
tak›m› fianl›urfaspor oldu. 
‹lk on birin önemli isimlerinden
Sertan Vardar ise Çaykur Rizespor
ile sözleflme imzalad›. Stoper
Adem Dursun’un yeni tak›m› ise

Adana Demirspor oldu.
Devre aras›nda oynanan Türkiye
Kupas› maçlar›nda Süper Lig
tak›mlar›na çelme takarak herkesin
be¤enisini kazanan Gaziantep BB
Spor, transfer döneminde yine her
zaman oldu¤u gibi çok fazla
de¤iflikli¤e gitmedi ve iskelet
kadrosunu korudu. fiehrin “a¤abey
tak›m›” Gaziantepspor’dan ‹brahim
Ferdi Coflkun’u kadrosuna katan
mavi-beyazl›lar, Diyarbak›rspor’dan
da Zafer fiakar’› transfer etti. U¤ur
Erdo¤an, U¤ur Yan›kdemir, Recep
Yaflar ise tak›mdan ayr›ld› ve Yeni
Malatyaspor’a gitti.
Süper Lig’de 362 maça ç›kan
Erman Özgür, yeni y›lda Mersin
‹dman Yurdu formas›n› giyecek.
Teknik futbolu ve k›vrak
çal›mlar›yla oldukça fazla hayran
say›s›na sahip olan Erman,
kariyerinde ilk defa Bank Asya 
1. Lig’de mücadele edecek. 
34 yafl›ndaki Erman’›n tek s›k›nt›s›
bu sezon sadece 1 maçta oynam›fl
olmas›. ‹kinci yar›n›n ilk maç›nda
Çukurova derbisinde Adanaspor
karfl›s›nda forma giyen Erman’›n
maç eksi¤i hissedildi ama
tecrübesiyle bu aç›¤› çabuk
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Yeni heyecan, yeni   yüzler...Yeni heyecan, yeni   yüzler...
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Takımların yarısı şampiyonluk adayı, diğerleri
ise kümede kalmak için kıyasıya yarışıyor. 
Bank Asya 1. Lig bu görüntüyle rekabet
açısından hiçbir lige benzemiyor. Kimin hedefe
ulaşacağını nüanslar belirleyecek. İşlerini şansa
bırakmak istemeyen takımlar ara transfer
döneminde gereken takviyeleri yaptı. Bu yazıda
Bank Asya 1. Lig takımlarının giden ve
gelenlerine göz atacağız. 

Kutay Ersöz
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Mazlum Uluç

kapatacakt›r. Süper Lig, Avrupa
Kupas›, Türkiye Kupas› finali gibi
tecrübelere sahip olan ‹lhan Özbay
da Mersin ‹dman Yurdu’na transfer
olan isimlerden. 29 yafl›ndaki
futbolcu en son TFF 2. Lig’de
Sakaryaspor formas› giyiyordu.
K›rm›z›-lacivertli tak›m›n
kadrosuna katt›¤› bir di¤er
tecrübeli isim ise Mehmet Polat
oldu. Savunmada oynayan
Mehmet, geçen sezonun devre
aras›nda Bucaspor’a kat›lm›fl ve
sar›-lacivertli tak›mla Süper Lig’e
ç›kma sevinci yaflam›flt›.
Ankaragücü’nden Tonia Tisdell
(geçen sezon Karfl›yaka formas›
giymiflti), Manisaspor’dan Adem
Büyük, Konyaspor’dan Burak
Karaduman, Diyarbak›rspor’dan
Eren fien de k›rm›z›-lacivertli
tak›m›n di¤er transferleri oldu. 
‹lgar Gurbanov, Musa Kufl,
Mehmet Budak, Sertaç fiahin, Birol
Parlak ve Nezih Özer ise Mersin
ekibinden ayr›ld›. As›l önemli
kay›p ise “gol makinas›” Yunus
Altun’un Karfl›yaka’ya transfer
olmas›yd›. Sezonun ilk yar›s›nda
15 maça ç›kan ve 5 gol atan
Yunus, bir di¤er forvet fiehmus
Özer’le iyi bir ikili oluflturmufltu.
34 yafl›ndaki futbolcu, iki sezon
önce de Karfl›yaka formas› giymiflti.
Karfl›yaka’n›n iki sezon önce 
play-off finali oynayan kadrosunun
önemli isimlerinden biriydi Yunus
Altun. O sezonun sonunda
Bucaspor’a giden ve ‹zmir tak›m›n›

Süper Lig’e ç›karan tecrübeli
futbolcunun yolu bu sezonun
bafl›nda Mersin’e uzanm›flt›. Devre
aras›nda eski kulübü Karfl›yaka’ya
geri dönen golcünün neler
yapabilece¤i merak konusu. 
Yunus 2008-09 sezonunda
Karfl›yaka’da 29 maça ç›k›p 4 gol
atm›flt›. Yunus’un Karfl›yaka
formas› giydi¤i 2008-09
sezonunda Süper Lig’e yükselen
Diyarbak›rspor’un o sezon en
baflar›l› isimlerinden biri olan
stoper Ulafl Ortakaya, 1.5 sezonluk
Çaykur Rizespor maceras›n›
sonland›rd› ve Karfl›yaka’ya transfer
oldu. Bu, Ulafl Ortakaya’n›n
Karfl›yaka’ya üçüncü transferi.
Daha önce 2004-05 ve 2006-07
sezonlar›nda yeflil-k›rm›z›l› formay›
giyen Ulafl, Karfl›yaka’dan
ayr›ld›ktan sonraki sezonlarda
Eskiflehirspor ve Diyarbak›rspor ile
Süper Lig’e ç›kma sevinci
yaflam›flt›. Geçen sezon
Karabükspor ile flampiyonluk
yaflayan ve bu sezon Süper Lig’de
forma giyen Engin Aktürk,
Karfl›yaka’ya transfer olarak Bank
Asya 1. Lig’e geri döndü. Sa¤ bek
oynayan Engin, geçen sezon duran
toplarda sürpriz ileri ç›k›fllar›yla 
6 gol kaydederek dikkat çekmiflti.
‹rlandal› 1987 do¤umlu Vincent
Faherty de Karfl›yaka’n›n bir baflka
yeni ismi. St. Patrick Athletic
tak›m›nda geçen sezon 33 maçta
forma giyen Faherty, 8 gol
kaydetti. Genç forvetin ‹zmir’de

neler
yapaca¤›,
Bank Asya 
1. Lig
izleyenleri için
merak konusu.
Karfl›yaka,
Sivasspor’dan
kaleci Ak›n
Vardar’› da
transfer ederek
“1 numara”
pozisyonu da
güçlendirdi.
Kaleci Okan
Karabulut, sa¤
bek Feridun,
sezon bafl›nda
kiral›k olarak
kadroya dâhil
olan Yaser ve
Aykut
tak›mdan
ayr›ld›. Bu
arada bir not;
Karfl›yaka’y›
ikinci yar›da
eski teknik
direktörü
Turgut Uçar
çal›flt›racak.
Geçen sezon
Süper Lig’i
averajla

kaç›ran Adanaspor, sezona
flampiyonluk parolas›yla bafllam›flt›
ama ilk yar› sonunda oluflan tablo,
turuncu-beyazl›lar›n bu hedefin
uza¤›nda kald›¤›n› gösteriyor.
Devre aras›nda transfer ata¤›na
giriflmesi beklenen tak›m sadece
üç futbolcuyu kadrosuna katt›.
Kas›mpafla ve Konyaspor ile Bank
Asya 1. Lig tecrübesi yaflayan
Haluk Tanr›seven ve 25 yafl›ndaki
‹smail Özeren, Bugsaflspor’dan
transfer edildi. Adanaspor’un eski
futbolcular›ndan Emre Aktafl da
tak›m›na geri döndü. 
Turuncu-beyazl› tak›m 5
futbolcuyla ise yollar›n› ay›rd›.
Metin Tu¤lu ve Efecan Karaca
flehrin di¤er tak›m›na, ezeli rakip
Adana Demirspor’a transfer oldu.
Mustafa Karabulut Telekomspor’a
giderken, büyük umutlarla transfer
edilen Ahmet Dursun ve 1.5
sezondur Adanaspor formas› giyen
Onur Acar da Eyüpspor’un yolunu
tuttu.
Yaz dönemini hareketli geçiren
Altay da Adanaspor gibi,
kadrosuna takviye yapmazken
birçok futbolcusu baflka tak›mlara
gitti. Sezon bafl›nda Karfl›yaka’dan
transfer edilen Fuat Eraslan, Spor
Toto 2. Lig tak›mlar›ndan
Tokatspor’a transfer oldu. Altyap›
ç›k›fll› Burhanettin Çak›refe ve ‹sa
Akgöl kiral›k olarak Tepecik
Belediyespor’un yolunu tuttu. 
34 yafl›ndaki Mehmet Deliorman
ise Dardanelspor ile sözleflme

imzalad›. 
Bu sezon Bank Asya 1. Lig’de ilk
sezonunu geçiren Akhisar
Belediyespor, TFF 2. Lig’e geri
dönmemek için transfer dönemini
hareketli geçirdi. Sezon bafl›nda
tak›ma kat›lan yabanc› futbolcular
Tarek Amer ve Maxvell Ofuyah’›n
yan› s›ra, Hakan Bayraktar, Ahmet
Yararl›, Caner Tezel, Hasan
Özcan, Murat Kahraman ve 
Azmi Polat tak›mdan ayr›ld›.
Samsunspor’dan An›l Tafldemir,
Denizlispor’da kadro d›fl› kalan
Engin Memifller, Burak Aky›ld›z ve
Musa Sinan Y›lmazer,
Eyüpspor’dan Taylan Uzuno¤lu
tak›ma dâhil oldu. ‹ki sezon önce
Karfl›yaka’da forma giyen ve
sonras›nda Adana Demirspor’a
transfer olan orta saha oyuncusu
Timuçin Aflç›gil de Manisa
temsilcisi ile sözleflme imzalad› ve
1. Lig’e geri döndü.
Ligin küçük bütçeli tak›mlar›ndan
Güngören Belediyespor transfer
dönemini sessiz geçirdi.
Boluspor’dan Emrah Kol’u ve
Kas›mpafla’dan ‹sa Kaykun’u
kiralad›. Salih Kardeflgiden ise
Telekom’a transfer oldu.
Giresunspor transfer döneminde
yeni transferlerini gençlerden
seçerken, yafll› oyuncular› ile
yollar›n› ay›rd›. Altan Aksoy, Tolga
Seyhan ve Fevzi Tuncay gibi Millî
Tak›m geçmiflli futbolcular ikinci
yar›da yeflil-beyazl› formay›
giyemeyecek. Ümit Tütünci ve
Merter Yüce de tak›mdan ayr›ld›.
Fatih Baydemir ve Bayram Nezihi
ise tak›ma kat›lan yeni isimler
oldu.
Kartalspor ligin ilk yar›s›nda
sadece 4 gol atarak gündeme
oturmufltu. Baflar›l› savunmas›na
ra¤men gol yollar›nda s›k›nt› çeken
‹stanbul ekibi, transfer döneminde
takviyeleri hücum hatt›na yapt›.
Samsunspor’dan Sezer Sezgin ve
Savafl Esen, Diyarbak›rspor’dan
Önder Çengel ve U¤ur Akdemir,
Eskiflehirspor’dan Caner Celep
Kartalspor’un yeni isimleri oldu.
Tak›m kaptanlar›ndan stoper
Serkan Özsoy, Adana Demirspor
ile anlaflma imzalad›. Tak›m›n
di¤er eskilerinden Muhammed
Türkmen, Süper Lig tak›mlar›ndan
Ankaragücü’ne gitti. ‹ki sezondur
forma flans› bulamayan Mesut
Kumcuo¤lu ile ligin bafl›nda
transfer olan Debola, Cemre
Atmaca ve Hac› Kal›n’›n Kartalspor
günleri 2011 itibariyle son buldu.
S›k›nt›l› günler geçiren
Diyarbak›rspor ise Baflkan Çetin
Sümer’in istifas›yla sars›ld›. 
Ligin son s›ras›na demir atan 
tak›m tam 20 futbolcu ile yollar›n›
ayr›ld›. Yeflil-k›rm›z›l›lar sezonun
ikinci yar›s›na A2 tak›m› ile devam
ediyor.
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önceki son direnifl noktas› stoperler. Dolay›s›yla
burada yan yana oynayan iki oyuncunun
birbirleriyle uyumu büyük önem tafl›yor. Ben bu
uyumun de¤erini en iyi bilen oyunculardan birisi
oldu¤umu düflünüyorum. Çünkü Hacettepe’de
‹lhan a¤abeyle tam befl sezon birlikte oynad›k.
Öyle ki art›k hangimizin hangi pozisyonda nas›l
davranaca¤›n› ya da topu nas›l kullanaca¤›n›
ezberlemifltik. Bu uyum Hacettepe tak›m›na da
çok olumlu yans›d›. fiimdi de 2.5 sezondur
Egemen a¤abeyle birlikte oynuyoruz ve ikimiz de
birbirimizin ne zaman ne yapaca¤›n›n son derece
fark›nda. Zaten savunma blo¤umuz Cale d›fl›nda
Türk oyunculardan olufluyor. Cale de uzun süredir
bizimle birlikte oldu¤u için çok uyumlu bir
savunmaya sahibiz.
▼▼Türk oyuncular›n bir arada oynamas›ndan söz
ettin. Yani ayn› dili
konuflmak önemli mi sence?
▲▲Elbette önemli. Burada
sadece ayn› dili konuflmak
de¤il söz konusu olan. Ayn›
kültürün, ayn› duygular›n
insanlar›y›z ve bu da
aram›zdaki iletiflimi en üst
seviyeye yükseltiyor.

Uygun oyun 
tarz›n› bulduk 

▼▼Egemen de sen de topu
fliflirmemeye, rastgele
oynamamaya özen
gösteriyorsunuz. Bu oyun
tarz›n›z tak›m takti¤inin de
bir gere¤i galiba. 
▲▲Evet. fienol Hoca
Trabzonspor’un bafl›na
geldi¤i günden bu yana
bizden topa sahip olarak ve
pas yaparak oynamam›z›,
kontrolü sürekli elimizde
tutmam›z› istiyor. Aç›kças›
bu oyun tarz› tak›m›n
oyuncu profiline de son
derece uygun. Zaten
baflar›n›n da bu sayede
geldi¤ini düflünüyorum. Bu
oyun tarz› içinde ben de
Egemen a¤abey de topu
fliflirmeden oynamaya,
olumlu paslar kullanmaya
çal›fl›yoruz. Bazen uzun
vurmam›z gerekti¤inde de

tak›m arkadafllar›m›z›n
kalabal›k oldu¤u
bölgeyi tercih ediyoruz. 
▼▼Bu yeni tarz, sizin de
oyundan daha fazla
keyif alman›z› sa¤l›yor
san›r›m.
▲▲Kesinlikle öyle.
Geçmiflte Umut’a do¤ru
fliflirilen paslarda dönen
toplara sahip olmak
üzerine kurulu bir oyun
tarz›m›z vard›. O
dönemde daha çok
rakibi kovalayan bir
tak›md›k. fiimdi biz
oynuyoruz ve
rakiplerimiz bizi

koval›yor. Bu tarz, oyuncunun da oynarken keyif
ald›¤› bir tarz gerçekten. 
▼▼Sezon bafl›nda transfer edilen Glowacki de
iyileflti ve tak›ma döndü. Bundan sonras› için
forma rekabetini nas›l görüyorsun?
▲▲Sadece Glowacki de¤il, Tayfun Cora da iyileflti
ve aram›za döndü. Ayr›ca o bölge için Mustafa
Yumlu da var. Yani iki forma için befl futbolcu
mücadele edecek. Aç›kças› ben rekabetin kaliteyi
getirece¤ini düflünüyorum. Trabzonspor’da forma
giyen hiçbir oyuncunun bu saatten sonra “Ben
oynamad›m, o oynad›” diye kapris yapma hakk›
yok. Sonuçta sezon sonunda hepimiz için
“flampiyon tak›m›n oyuncusu” olmak gibi bir
hedef var. Kim oynarsa oynas›n hepimiz onun
yan›nda olmak zorunday›z. 
▼▼‹kinci yar›n›n nas›l geçmesini bekliyorsun?

‹çeride yendi¤iniz üç ‹stanbul tak›m›yla bu kez
deplasmanda oynayacaks›n›z.  
▲▲Evet, deplasmanda gerçekten de zorlu rakiplerle
oynayaca¤›z. Ancak Trabzonspor’un ilk yar›
performans›na bakarsan›z d›fl saha maçlar›nda
daha baflar›l› oldu¤umuzu görürsünüz. Ben ilk
yar›daki tak›m ruhumuzu, birlik ve beraberli¤imizi
korudu¤umuz takdirde ikinci yar› maçlar›nda da
baflar›m›z› sürdürece¤imizden eminim. 

Selçuk çok ekstra bir oyuncu

▼▼Ligimizde en be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲▲Selçuk ‹nan’› çok be¤eniyorum. Bu sezon
savunman›n önünde oynuyor ve onun ne kadar
yararl› bir oyuncu oldu¤unu daha iyi
gözlemliyorum. Savunma oyuncular›, orta
sahadaki arkadafllar›n›n kendisini göstermesini,
bofla ç›k›p top almas›n›, ald›¤› topu olumlu
kullanmas›n›, rakip ataktayken de topu kesmesini
ister. Selçuk bunlar›n hepsini yap›yor. Hem
savunma hem de hücum anlam›nda çok etkili bir
oyuncu. Ben Selçuk’u Türkiye için çok ekstra bir
oyuncu olarak görüyorum. Ona gerçekten
hayran›m. Herkes yabanc› oyuncular› konufluyor
ama biraz da yerli oyuncular›m›za bakmam›z ve
onlar›n de¤erini bilmemiz gerekiyor. Bir de gerçek
kapasitesini ortaya koydu¤u zaman Yattara çok
özel bir oyuncu. Dilerim ikinci yar›da o da tak›ma
büyük katk›da bulunur.
▼▼Yeni dönemde Honduras maç›n›n Millî Tak›m
kadrosuna ça¤›r›ld›n ancak ondan sonra resmi
maçlar›n kadrolar›nda yer alamad›n. 
Millî Tak›m’la ilgili bundan sonraki süreçte
beklentilerin neler?

▲▲Bugüne kadar ikisi
Hacettepe’de, birisi de
Trabzonspor’da olmak
üzere üç kez kadroya davet
edildim ama oynama
f›rsat›n› hiç bulamad›m. Bir
kere Millî Tak›m benim için
çok özel. Millî maçlar›
televizyon karfl›s›nda
izlerken bile yerimde
duramam. O kadar
heyecanlan›yorum yani.
Hedefim Millî Tak›m’a
gitti¤im zaman
oynayabilmek. 26 yafl›na
geldim ve art›k bir yerden
bafllamam gerekiyor. Yoksa
Millî Tak›m kariyerim
bafllamadan bitmek üzere.
Kendime güveniyorum ve
oynad›¤›m zaman kimseyi
yan›ltmayaca¤›m›
biliyorum. Gelecek daveti
hasretle bekliyorum. 
▼▼Bu sezon ‹stanbul’da
Büyükflehir Belediyespor
maç›n› yaklafl›k 50 bin
taraftar›n›z›n önünde
oynad›n›z. Türkiye’de
‹stanbul d›fl›ndan gelecek
bir baflka tak›m›n bunu
baflarmas› söz konusu de¤il.
Böyle bir seyircinin önünde
oynamak, arkan›zda böyle
bir gücü hissetmek sizin
için ne ifade ediyor?
▲▲Biliyorsunuz, ben daha
önce Hacettepe tak›m›nda

Stoper denildiği zaman, sert ve agresif oyuncular
akıllara geliyor. Ama ben sadece futbolumu

oynamaya bakıyorum. Yerde kaldığımda annemin,
ablamın neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Aynı

şey rakip oyuncu için de geçerli. Bunu düşünerek
daha sakin ve temkinli oynuyorum.

Eski takım arkadaşım Mehmet Çakır’ın Süper Lig
kariyerinde 50’ye yakın golü var. Üstelik orta

sahada, kanatlarda ya da forvet arkasında
oynarken attı bu kadar golü. Burak gibi bir çıkış
yapacağını ve Trabzonspor’a çok şey katacağını

düşünüyorum.
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▼▼Trabzonspor’da üçüncü sezonunu
geçiriyorsun ve giderek ilk on bire oturan, Millî
Tak›m kadrosu için düflünülen bir oyuncu
oldun. Trabzonspor’a gelmeden önce de
Hacettepe formas›yla ay-y›ld›zl› kadroya
seçilmifltin. O dönemin popüler oyuncular›ndan
biri olarak transfer teklifleri aras›ndan
Trabzonspor’u tercih etmenin gerekçesi neydi?
▲▲Hacettepe’de oldukça baflar›l› ama bir o kadar
da zorlu bir süreçten geçmifltim. Tak›m›n 3.
Lig’den Süper Lig’e ç›k›fl›nda ilk on birin
de¤iflmez oyuncular›ndan birisiydim ve
performans›mla oldukça dikkat çekmifltim. O
sezon pek çok transfer teklifi alm›flt›m ve art›k
bir s›çrama yapmam gerekti¤inin fark›ndayd›m.
Beni isteyen tak›mlar aras›nda en ciddisi
Trabzonspor’du. Benimle çok yak›ndan
ilgilendiler. O kadar ki, Trabzonspor yöneticisi
Necmettin Aytekin’in bürosu evimin hemen
karfl›s›ndayd› ve sabah kahvalt›lar›n› birlikte
yap›yorduk. Baflkan›m›z ‹lhan Cavcav istersem
bir sezon daha tak›mda kalabilece¤imi
söylemiflti. Ancak bir sonraki sezonda
sözleflmem bitiyordu. Bana 8 yafl›ndan beri
emek veren Hacettepe’ye para kazand›rmadan
gitmek istemiyordum. Bunu da baflkan›m›za
söyledim. Bana hangi tak›ma gitmek istedi¤imi
sordu¤unda da Trabzonspor’da oynamak
istedi¤imi belirttim. Trabzonspor’u seçmemin bir
baflka nedeni ise flehrin yap›s›n›n benim hayat
tarz›ma uygun olmas›. Ben futbol için yaflayan
bir oyuncuyum ve Trabzon da bu tip oyuncular
için son derece avantajl›. Anadolu’dan
‹stanbul’a giden pek çok oyuncunun oradaki
hayat tarz› nedeniyle kaybolup gitti¤ine flahit
oldum. Bu nedenle Trabzonspor’u tercih ettim
ve bu seçimimden de son derece memnunum. 
▼▼Trabzonspor’daki ilk döneminde bir süre
Rigobert Song’un yede¤i olarak bekledin ama
sonras›nda Song’u futbolu b›rakma noktas›na
getirdin. Aran›zdaki o rekabetten söz eder
misin biraz?

▲▲Benim için bafllang›çta yedek kalmak hiç de
kolay olmad›. Çünkü yedekli¤in ne oldu¤unu
bilmiyordum. Hacettepe’de A tak›mda aral›ks›z
5 sezon oynam›flt›m. Trabzonspor’da yedek
beklerken elbette sorun ç›karan birisi olmad›m
ama kenarda içim içimi yiyordu. Çünkü sahip
oldu¤um özelliklerle tak›ma faydal›
olabilece¤imi düflünüyordum. Katk›
sa¤layamad›¤›m için üzülüyordum. Bu süreçte
çal›flmaktan hiç vazgeçmedim ve gelecek
f›rsat› bekledim. Bu f›rsat geldi¤inde de iyi
kulland›m. Bu arada Song’dan da biraz söz

etmek gerekirse gerçekten de örnek al›nmas›
gereken, çok büyük bir profesyoneldi. Bütün
tak›m arkadafllar›m›za oldu¤u gibi bana da
tecrübelerini aktararak çok yard›mc› oldu. 
▼▼Bugün ligimizdeki pek çok tak›m›n savunma
ikililerinde en az bir oyuncunun yabanc›
oldu¤unu görüyoruz. Trabzonspor’da ise iki
sezondur sen ve Egemen iyi bir ikili
oluflturdunuz. ‹ki stoperin uyumunda hangi
faktörler öne ç›k›yor sence?
▲▲Bir tak›m›n gol yememesi için kaleciden

‹K‹ ANI
“Sizin yüzünüzden

yeme¤im yand›”
Bir keresinde al›flverifl merkezinde otururken

yan›m›za bir teyze geldi ve “Sizin yüzünüzden
yeme¤im yand›” dedi. “Niye teyze, biz senin
yeme¤ine ne yapt›k?” diye sorduk. “Mutfakta
oca¤›n üzerinde yeme¤im vard› ama ben içeri
geçmifl maç› seyrediyordum. ‘Tak›m gol atana
kadar mutfa¤a gitmeyece¤im’ dedim ve sizin
yüzünüzden yeme¤im yand›” cevab›n› verdi.
Bir keresinde de çok duyguland›¤›m bir olay

yaflad›m. Cuma namaz›na gitti¤imizde caminin
avlusunda bir cenazeyle karfl›laflt›k. Tabutun
bafl›nda da 16-17 yafllar›nda çok üzgün bir
çocuk duruyordu. Namazdan ç›kt›¤›m›zda

çocukla göz göze geldik. Beni tan›d› ve
gülümsemeye bafllad›. Karfl›l›kl› selamlaflt›k.

A¤lamak üzere olan bir insan› gülümseten fley
Trabzonspor’a duydu¤u sevgiydi. O an›

hat›rlad›¤›mda tüylerim diken diken oluyor.  

Trabzonspor’daki hiçbir oyuncunun bu
saatten sonra “Ben oynamadım, o
oynadı” diye kapris yapma hakkı yok.
Sonuçta sezon sonunda hepimiz için
“şampiyon takımın oyuncusu” olmak gibi
bir hedef var. Kim oynarsa oynasın
hepimiz onun yanında olmak zorundayız. 

Trabzonspor’un ilk yarı performansına
bakarsanız dış saha maçlarında daha
başarılı olduğumuzu görürsünüz. Ben ilk
yarıdaki takım ruhumuzu, birlik ve
beraberliğimizi koruduğumuz takdirde
ikinci yarı maçlarında da başarımızı
sürdüreceğimizden eminim. 

Savunma oyuncuları, orta sahadaki
arkadaşlarının boşa çıkıp top almasını,
aldığı topu olumlu kullanmasını, rakip
ataktayken de topu kesmesini ister. Selçuk
bunların hepsini yapıyor. Onu Türkiye
için çok ekstra bir oyuncu olarak
görüyorum. 

Millî maçları televizyon karşısında izlerken
bile yerimde duramam. 26 yaşına geldim
ve artık bir yerden başlamam gerekiyor.
Yoksa Millî Takım kariyerim başlamadan

bitmek üzere. Kendime güveniyorum ve
oynadığım zaman kimseyi

yanıltmayacağımı biliyorum. 

Kolbastı yaparken taraftarlarla aynı
şarkıyı söylüyor, aynı oyunu oynuyoruz ve

adeta bütünleşiyoruz. Bazı maçlardan
önce “Kazanalım da bir kolbastı

oynayalım” ya da “Yenelim de orta
sahada tribünlere üçlü çektirelim” diyoruz.

Bu da bizim için bir motivasyon oluyor. 

8 yıldır oynuyorum, bugüne kadar ne bir
kişiyle kavga ettim ne de bir rakibimi
sakatladım. Bu benim özellikle önem

verdiğim bir konu. Oyuncu
arkadaşlarımızla sürekli bir araya

geliyoruz ve ben hepsinin yüzüne gönül
rahatlığıyla bakabiliyorum.



forma giyiyordum ve hep bombofl
tribünler önünde oynamaya
al›flm›flt›m. Hatta maç öncesinde
“Merdiven boflluklar›na oturmay›n”
diye anons yap›l›r, biz de “Orada
oturacak kim var?” diye tribünlere
bakard›k (Gülüyor). Taraftar gücüne
sahip bir tak›mda oynamaktan büyük
gurur duyuyorum. Hele bu tak›m
Trabzonspor gibi çok güçlü bir
taraftar kitlesine sahipse duydu¤um
gurur daha da art›yor. Belediyespor
maç›nda o kalabal›¤› ve coflkuyu
gördü¤ümüzde hepimizin akl›ndan
geçen “E¤er kötü bir sonuç al›rsak
mahcup oluruz” düflüncesiydi.
Dolay›s›yla böyle bir tablo karfl›s›nda
ekstra bir motivasyonla sahaya
ç›k›yorsunuz.  

Kolbast›da taraftarla
bütünlefliyoruz

▼▼Trabzon’un farklar›ndan birisi de
kazan›lan maçlar›n ard›ndan
kolbast› oynanmas›. Tak›mda
Trabzonlu oyuncu neredeyse yok
gibi ama sanki hepiniz kolbast›
yaparken o flehirle
özdefllefliyorsunuz. O anlarda
tribünle aran›zda nas›l bir duygu
ak›fl› oluyor?
▲▲Taraftarlarla birleflti¤imiz an iflte 
o an. Onlarla ayn› flark›y› söylüyor,
onlarla ayn› oyunu oynuyoruz ve
adeta bütünlefliyoruz. Bundan da
büyük keyif al›yoruz. Baz›
maçlardan önce “Kazanal›m da bir
kolbast› oynayal›m” ya da “Yenelim
de orta sahada tribünlere üçlü
çektirelim” diyoruz. Bu da bizim için
bir motivasyon oluyor. ‹nsanlar da
bu görüntüleri seviyor, internette
birbirleriyle paylafl›yor. Herkes
bizden maçtan sonra bu flovu
bekliyor. Yani Trabzonspor maçlar›
90 dakikada bitmiyor, flov devam
ediyor. 
▼▼Rakibine sert bir faul yapsan da
bunun üzüntüsünü yaflad›¤›n›
hissettiriyor ve hemen özür

diliyorsun. Saha
içindeki elektrikli
anlarda yat›flt›r›c›
bir rol
üstleniyorsun. Rakip
taraftarlar› ajite
edici davran›fllardan
kaç›n›yorsun. Bu
asl›nda özledi¤imiz
futbolcu tipi. Bu
davran›fllar›n
kayna¤› ne?
▲▲Bu bir kiflilik ve
yetifltirilme meselesi.
8 y›ld›r profesyonel
olarak futbol
oynuyorum, bugüne
kadar ne bir kifliyle
kavga ettim ne de
bir rakibimi
sakatlad›m. Sadece

bu sezon Emenike ile talihsiz bir
pozisyonumuz var ama onda da ben
yere düfltü¤ümde aya¤› alt›mda
kald›. Allah’tan önemli bir sakatl›k
olmad›. Sadece maçlarda de¤il,
antrenmanlarda bile arkadafllar›ma
karfl› ne sert bir hareketim ne de
kötü bir sözüm vard›r. Bu benim
özellikle önem verdi¤im bir konu.
Bak›n, oyuncu arkadafllar›m›zla
maçlarda, kamplarda veya
baflka bir yerde sürekli
bir araya geliyoruz ve
ben hepsinin yüzüne
gönül rahatl›¤›yla
bakabiliyorum. Stoper denildi¤i
zaman, sert, agresif hatta biraz da
kabaday› oyuncu tipleri ak›llara
geliyor. Ama ben sadece futbolumu
oynama bak›yorum. Bazen sert
müdahaleler de yap›yorum ama
rakibime karfl› asla kas›tl› bir
harekette bulunmamaya özen
gösteriyorum. Faul yapt›¤›mda da
yüzde 99 özür dilemiflimdir. 
▼▼Yani kazanmak için her fley
mubah olmamal› de¤il mi?
Bunun da bir s›n›r›
bulunmal›…
▲▲Hepimiz bu iflten
ekmek yiyoruz. Ben
oyun s›ras›nda bir
faule maruz kal›p
yere düfltü¤ümde
annemin, ablam›n
neler hissetti¤ini,
maçtan sonra beni
nas›l arad›¤›n› çok
iyi biliyorum.
Ayn› fley rakip
oyuncu için de
geçerli. Onlar›n
da anneleri ya
da bir aileleri
var. Bunu
düflünerek

daha sakin ve temkinli oynuyorum.
▼▼Bundan sonraki hedeflerin neler?
Futbol kariyerinde neler
bekliyorsun? 
▲▲Trabzonspor’la sözleflmem bu
sezonun sonunda bitiyordu. 
3 y›ll›k yeni bir sözleflme yapt›m. Bu
üç y›lda mutlaka bir flampiyonluk
görmek istiyorum. Trabzonspor’un
flampiyonluk için çok bekledi¤ini
düflünüyorum ve yaflanacak
flampiyonlu¤a katk›da bulunmak
istiyorum. Bunun yan›nda Millî
Tak›m’da oynamak ve e¤er bir
transfer yapacaksam da yurtd›fl›na
gitmek istiyorum. 
▼▼Ankara’da BESYO’da okuyordun.
Mezun
olabildin
mi? 

▲▲Trabzon’a
gelince
okuldaki
kayd›m› dondurdum.
Halen 
4. s›n›f ö¤rencisiyim.
fiimdi Trabzon’da da ayn›

bölüm aç›ld›. Önümüzdeki
y›l oraya geçifl yapmay›

düflünüyorum. 
▼▼Trabzon’daki hayat›nda
neler var? 
▲▲Bekâr›m ve yaln›z
yafl›yorum ancak annem

ve ablam sürekli yan›ma
geliyor, benimle kal›yorlar.

Trabzon’daki en iyi arkadafl›m ise
Ceyhun Gülselam. Sinemaya
gidiyoruz, arada yeme¤e ç›k›yoruz,
evde playstation oynuyoruz. fiimdi
Mehmet Çak›r da Trabzonspor’a
geldi. O da benim Oftafl’tan 10 y›ll›k
arkadafl›m. 
▼▼O zaman Mehmet Çak›r’› da sana
soray›m. Çak›r, 2005-2006
döneminde Ümit Millî Tak›m’da
yer alm›fl ve büyük umut ba¤lanm›fl
bir oyuncu. Ancak sonras›nda
beklenen patlamay›
gerçeklefltiremedi. Sen Mehmet’ten
Trabzonspor’da nas›l bir
performans bekliyorsun?
▲▲Mehmet Çak›r’›n Süper Lig
kariyerinde 50’ye yak›n golü var.
Üstelik bir santrfor da de¤il. 
Orta sahada, kanatlarda ya da forvet
arkas›nda oynarken att› bu kadar
golü. Ben Trabzonspor’a çok fley
kataca¤›n› düflünüyorum. 
Asl›nda böylesine oturmufl bir
tak›ma transfer olmak ve flans
bulmak çok zor ama ben Çak›r’›n bu

flans› bulaca¤›n› düflünüyorum.
Mehmet Çak›r’›n da Burak gibi

bir ç›k›fl yapaca¤›ndan
eminim.

▼▼Lâf birlikte
oynad›¤›n eski

arkadafllar›ndan
aç›lm›flken

‹lhan
Eker’den de
söz edelim.
‹lhan,

Fenerbahçe’de
fazla oynama
flans› bulamad›
ve elefltirilen
bir oyuncu
haline geldi.
Befl sezon yan
yana oynam›fl bir

oyuncu olarak
‹lhan hakk›nda
neler söylersin?
▲▲‹lhan a¤abey çok iyi ve çok
karakterli bir oyuncu. Bu sezon
Lugano’daki gerilemeyi de göz
önüne al›rsan›z bence ‹lhan

a¤abey Fenerbahçe’nin elindeki
en iyi stoper. Bir forma flans›
yakalad› ama talihsiz bir sakatl›k

geçirdi. 
O sakatl›¤› yaflamasayd›

formay› asla
b›rakmayaca¤›ndan

emindim. 
Ancak biraz
sabredilir ve

forma flans›
verilirse ‹lhan
a¤abeyin
yeteneklerini
gösterece¤inden
kuflku
duymuyorum.
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Polonyal›lar ço¤unlukta

Geçen sezonki gibi bu sezon da
ara transferin rekortmenleri ligin
son s›ralar›na demir atanlar oldu.
Bu noktada çok ilginç bir tesadüf
ortaya ç›k›yor. Geçen sezonun en
aktifleri ligin 15, 16 ve 17.
s›ralar›ndayd›. Bu sezon da tablo
de¤iflmedi! ‹lginç de¤il mi? 
15. s›radaki Sivasspor alt›, 
16. s›radaki Konyaspor befl ve 
17. s›radaki Bucaspor da dört
yabanc› oyuncuyu renklerine
ba¤lad›. Bu üçlüyü üçer ithal
futbolcuyla Befliktafl, Galatasaray
ve Kayserispor izledi. Bu noktada
dikkat çekici bir baflka istatistik
daha var. Ligin ilk 5 s›ras›ndakiler
9 yabanc› futbolcuyla anlafl›rken,
son 5’tekiler için bu toplam 
18 oldu. Elde edilen bu veriler
çerçevesinde, ak›llara tak›lan en
önemli soru, “Sezon bafl›nda
do¤ru yabanc›lar› bulamayan
kulüpler, sezon ortas›nda daha
s›n›rl› bir zaman diliminde
ihtiyaca cevap verecek ithal
oyunculara ulaflabilir mi?”
Son olarak ara transfer
döneminde kulüplerin yabanc›
tercihlerine bak›ld›¤›nda, ilginçtir,
ilk s›ray› Polonyal›lar›n ald›¤›

görülüyor. Üç Süper Lig kulübü
ara transfer döneminde tam 5
Polonyal›y› renklerine ba¤lad›.
Böylece Türk futbolunun 
1 numaral› organizasyonunda top
koflturan Polonyal› futbolcu say›s›
8’e ç›kt›. Bu arada yeri gelmiflken
bir veri daha aktaral›m; 30’un
üzerinde yeni yabanc›ya
kap›lar›n› açan kulüplerimiz, 
bir o kadar yabanc› futbolcuyla
da yollar›n› ay›rd›!

(*) Diyarbak›rspor’un küme
düflmesinden sonra Tjikuzu ve
Bebbe 2010-11 sezonunu
Kas›mpafla’da açt›. 
(**) Ara transfer döneminde
Gaziantepspor’la anlaflan
Litvanyal› kaleci, sakatl›¤›
nedeniyle sezonun son
maçlar›nda forma giyebildi. 
Bu sezonun ilk yar›s›nda ise 
17 maç›n 16’s›nda yer ald›.

F
utbolda ara transfer dönemi
ihtiyaca karfl›l›k veriyor
mu? Bu soruya “Evet”

cevab› verenler oldu¤u kadar
“Hay›r” diyenler de var.
Olumsuz cevap verenler,
“Sezon devam ederken, do¤ru
futbolcuyu bulmak kolay de¤il”
tezini savunurken, ara transfere
s›cak bakanlar ise “‹yi
gitmeyen bir tak›m fleyleri
de¤ifltirmek için f›rsat”
görüflünü dile getiriyor. 
Kimin hakl› kimin haks›z
oldu¤unu söylemek çok kolay
de¤il. Ancak say›sal veriler, ara
transfer döneminde yap›lan
oyuncu al›flverifllerinin yaz
dönemindeki kadar verimli
olmad›¤›n› gösteriyor.
Örneklendirirsek, geride
b›rakt›¤›m›z sezon devre

aras›nda Türkiye’ye gelen
yabanc›lardan sadece 6’s›
kendilerine güvenenleri haks›z
ç›karmad›. Ço¤unlu¤u ise ülke
s›n›rlar›ndan çoktan ayr›ld›. 
Bu Ocak ay›nda ise Spor Toto
Süper Lig tak›mlar› geçen
sezona oranla daha aktifti.
Yurtd›fl›ndan 30’u aflan yeni
oyuncu ithal edilirken, baz›
yabanc›lar da Türkiye’de
kalarak tak›m de¤ifltirdi.

Risk faktörü yüksek

Geride b›rakt›¤›m›z sezon
Süper Lig’de mücadele den 
17 tak›mdan 12’si ara transfer
döneminde en az 1 yabanc›
futbolcuyu renklerine ba¤lad›.
Toplamda ise bu say› 27 oldu.
En aktif tak›mlar 5’er yeni

yabanc›yla kadrolar›n› takviye
eden Ankaragücü ile sezon
sonunda küme düflmekten
kurtulamayan
Diyarbak›rspor’du. Bu ikiliyi 
4 ithal oyuncuyla Sivasspor
izledi. Ara transferin yüzde
50’sinden fazlas›n›
gerçeklefltiren bu üç tak›m›n
ortak özelli¤i, ilk 17 hafta
sonunda ligin son s›ralar›na
demir atmalar›yd›.
Diyarbak›rspor 14, Ankaragücü
15 ve Sivasspor da 16.
basamaktayd›. Sezon bitti¤inde
bu üçlüden Diyarbak›rspor
s›ralamada iki basamak (16)
afla¤›ya inip küme düflen taraf
olurken, Sivasspor (15) k›l pay›
farkla Süper Lig’de kalma
mutlulu¤unu yaflad›.
Ankaragücü ise 12. s›raya
kadar t›rmanm›flt›. 
Bu tak›mlar›n sportif
performans›nda transfer edilen
yabanc›lar›n rolü oldukça
büyüktü denilebilir.
Ankaragücü 5 yabanc›s›n›
maçlar›n büyük bölümünde
kullan›p, sezon sonunda her
hangi bir kâbus yaflamazken,
Diyarbak›rspor ve Sivasspor’un
ithal oyuncular› forma flans›
bulmakta fazlas›yla zorlan›p,
beklenen katk›y› sa¤layamad›. 
Ara transferde Diyarbak›rspor
ve Sivasspor’a gelen dokuz
futbolcudan befli sezon
sonunda Türkiye’den
ayr›l›rken, ikisi (*) ülke s›n›rlar›
içinde kalarak baflka tak›mlara
gitti. Baflkent’in ithal
isimlerinden üçü (Vittek,
Sapara, Rajnoch) kariyerlerini
Ankaragücü formas› alt›nda
devam ettiriyor.
Ara transfer döneminde gelen
27 yabanc›dan sadece 6’s›
yoluna devam ediyor. 
Bu da yüzde 22’lik bir oran›
yans›t›yor. Do¤rusunu
söylemek gerekirse oldukça
düflük ve düflündürücü bir
oran. Ortaya ç›kan bu tablo,
ara transfere s›cak
bakmayanlar› büyük ölçüde
hakl› ç›kart›yor. Ancak do¤ru
tercih yapanlar› da göz ard›
etmemek gerekiyor. Az da olsa

bu k›sa sürede do¤ru futbolcular da bulunabiliyor. Örneklendirirsek;
Ankaragücü’nün üç baflar›l› ismi d›fl›nda ara transfer döneminde gelen
Lucas Neill (Galatasaray), Zydrunas Karcemarskas (Gaziantepspor) (**),
Suleyman Keita (Sivasspor) tak›mlar›nda kalmay› baflard›. Bu ara transfer
döneminde ise (25 Ocak itibariyle) 31 yeni yabanc› Türkiye’nin yolunu
tutarken, sezon aç›l›fl›n› ülke s›n›rlar›m›z içinde yapan 
4 oyuncu ise tak›m de¤ifltirdi. 
Geçen sezona oranla ara transferde ciddi bir hareketlili¤in yafland›¤› ileri
sürülebilir. Spor Toto Süper Lig’deki 
18 tak›mdan 15’i bu süreçte en az 1 yabanc› oyuncuyu kadrolar›na
dâhil etti. Bu sürece dâhil olmayan tak›mlar ise 
25 Ocak itibariyle Fenerbahçe, Antalyaspor ve Eskiflehirspor’du. Bu
noktada cevap bekleyen en önemli soru, transfer edilen yabanc›lar›n
performans verip veremeyecekleri. 
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Arada gelen yabanc› 
ne kadar yararl›?

Arada gelen yabanc› 
ne kadar yararl›?

SSppoorr  TToottoo  SSüüppeerr  LLiigg

İkinci transfer dönemi kimi takımlar
için kötü giden işleri düzeltmek,
kimisi için ise aksayan bölgelere
takviye yapmak ve daha da
güçlenmek için bir fırsattır. Ancak
elimizdeki veriler Türkiye’de ikinci
transfer döneminde alınan yabancı
oyunculardan pek de verim
sağlanamadığını gösteriyor.
Geçtiğimiz sezon ara transferde 
27 yabancının alındığını ancak
bunların sadece 6’sının takımlarında
kalabildiğini söylersek, ne demek
istediğimiz daha iyi anlaşılır.

Dr. Cem Çetin

ÖZÜR
TamSaha’n›n Ocak say›s›nda

yay›nlanan Spor Toto Süper Lig
de¤erlendirmesinde Konyaspor
sehven yer almam›flt›r. Bu hata
için okuyucular›m›zdan özür

dileriz.

Diyarbak›rspor (5)
Bruce Djite 9 326 36 0 Gitti
Razundara Tjikuzu 10 812 81 0 Gitti
Milan Martinovic 8 547 68 0 Gitti
Goran Stankovski 7 282 40 0 Gitti
Gustave Bebe 14 1163 83 3 Gitti
Ankaragücü (5)
Jerome Rothen 12 970 81 0 Gitti
Robert Wittek 12 983 82 5 Kald›
Marek Sapara 13 1057 82 1 Kald›
Jan Rajnoch 13 1102 85 1 Kald›
Geremi Nijitap 12 1080 90 2 Gitti
Sivasspor (4)
Lucien Aubey 9 784 87 0 Gitti
Elrio van Heerden 6 470 79 0 Gitti
Nabil Taider 8 410 51 0 Kald›(*)
Souleymane Keita 14 1092 78 0 Kald›
G.Saray (3)
Lucas Neill 14 1243 89 1 Kald›
Joao Alves 13 793 61 3 Gitti
Giovani dos Santos 14 941 67 0 Gitti
Gaziantepspor (2)
Stepjan Tomas 4 279 70 0 Gitti
Zydrunas Karcemarskas 3 268 90 0 Kald›
Manisaspor (2)
Gabriel de P.Limeira 5 217 44 0 Kald› (*)
Jacques Momha 5 263 53 0 Kald› (*)
Trabzonspor (1)
Teofile Gutierrez 11 427 39 0 Kald› (*)
G.Birli¤i (1)
Jurica Vranjes 13 954 74 0 Gitti
Denizlispor (1)
Souleyman Youla 14 1113 80 3 Kald›
Kayserispor (1)
Mohammed Shawky 11 902 82 0 Gitti
Bursaspor (1)
Leanardo Iglesias 9 181 20 0 Gitti
Eskiflehirspor (1)
Jaycee J.Okwunwanne 12 654 55 2 Kald› (*)
(*) Sezon ortas›nda tak›mlar›ndan ayr›ld›lar.

Transferler
Maç 
Say›s›

Gol 
Say›s›

Oynad›¤›
Maçta

Ortalama
Dakika

Oynad›¤›
Dakika Durumu

2009-10 Sezonunda Ara Transferde Gelen Yabanc›
Futbolcular›n Sportif Performanslar›



B
ir Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapmak... Pek çok defalar kimileri
sevindi, kimileri üzüldü bu yolda.

Baz› ülkelere hiç nasip olmazken bu
mutluluk, baz›lar›na iki defa tafl›nd›
futbol kalabal›klar›. Geçti¤imiz Aral›k
ay›n›n en önemli konusu, hiç flüphesiz,
yeni ev sahibi seçimleriydi. 2014’te K›fl
Olimpiyat› düzenleyecek Rusya, 2018
yaz› için de futbol mabedi olma
hakk›n› elde edip, Brezilya’n›n
Olimpiyat-Dünya Kupas› dublesini
tekrarlamay› baflard›. 2022’yse malûm,
Katar’›nd›. Baz›lar› yak›flt›ramad›
Arabistan Yar›madas›’na kupay›,
baz›lar›ysa “Do¤ru olan bu” dedi. Peki,
bir Dünya Kupas› a¤›rlamak gerçekten
bu kadar de¤erli mi? Nedir ülkeleri bu
kadar çeken? ‹ktisadi anlay›fl d›fl›nda,
kolayca “prestij” diye yan›tlanabilecek
bu soruya, baflka taraflardan da yan›t
vermek bu denli basit mi?

Dünya Kupas› 
ekonominin ilac› m›?

2018 Dünya Kupas›’n› kazanmak,
Rusya için çok mühim olmal›yd›. 
Öyle ki, Baflbakan Vladimir Putin,
“Gerekirse Zürih’e giderim” demiflti ve
zaferi orada kutlamaya karar verdi.
Putin, bir TV kanal›na konuflurken,
sözkonusu ev sahipli¤inin ülke
ekonomisine yapaca¤› katk›dan
bafllam›flt› sözlerine. “Ülke için
kesinlikle müthifl bir iktisadi katk›
olacak” öngörüsünde bulunurken, 
bu büyük organizasyon sayesinde
altyap›y› gelifltirmenin, yollar ya da
havalimanlar› yapman›n
kolaylaflaca¤›n› söylüyordu. 
Böylece Rusya, ekonomik krizin
etkilerinden ve durgun görüntüsünden
kurtulacak, hatta 2012’in ilk yar›s›nda,
kriz öncesindeki seviyesine geri
dönebilecekti. 
Arabtimes gazetesinde 18 Aral›k’ta
ç›kan bir haber, Dünya Kupas›’n›n
sonu gelmez faydalar›ndan bahsederek
Katar ekonomisinin bu iflten çok
yüksek kârlarla ayr›labilece¤ini
öngördü. Makalede bir sürü sorunla
karfl›lafl›lan 4 milyar dolarl›k 
Katar-Bahreyn geçidi projesinin bile 
bu vesileyle tamamlanabilece¤i öne

sürülüyordu. Tabii yeni stadyum
inflalar›yla canlanacak sektör,
harcamay› ya da GSMH’y› pekâlâ
tetikleyebilirdi.
Bu tarz bir bak›fl aç›s›n› en temelden
anlamak için takvimlerimizi bir
anl›¤›na 1920’lerin sonuna ve
1930’lara döndürmemiz, insano¤lunu
derinden yaralayan ve tarihe “Büyük
Bunal›m” olarak geçen iktisadi
fenomene bakmam›z gerekiyor. 
Elbette görünmez elle uzun vadede
ifllerin yoluna girece¤inden kimsenin
flüphesi olmasa da, “Bu gidiflle uzun
vadede hepimiz ölü olaca¤›z” diye
karamsarl›¤a kap›lan John Maynard
Keynes, devletin, kalbi duran hastaya
elektroflok uygulamas› misali müdahale
etmesi gerekti¤ini düflünüyordu.
‹ktisadi felsefeyi derinden etkileyecek,
onu arz yönünden talep yönüne
döndürecek bir dizi öneri, devlet eliyle
yap›lacak harcalamalar›n semeresinin
kat be kat fazla tüketimle al›naca¤›n›
öngörüyordu. Literatüre “Çarpan etkisi”
olarak geçen düflünce, daha sonra
popülerli¤ini yitirse de dünyay› sarsan
son krizle yeniden gündeme geldi.
Putin’in bahsetti¤i olumlu etki

beklentisi, belki de kupa vesilesiyle
harcanacak paralar›n, ülkeye ekstradan
yiyecek ekmek, giyecek k›yafet,
gezecek turist, k›sacas› kazan›lacak
iktisadi de¤er olarak dönecek etki. 
Asl›nda Dünya Kupas›’ndan önce, 
ev sahiplerinin bu iflten elde edece¤i
pay›n kaç s›f›rl› oldu¤unu konuflmak,
eski adetlerden. Özellikle gazetelerde
köfle yazarlar›, hatta konu üzerine
çal›flma yapmaya cesaretlendirilen
akademisyenlerin öngörüleri, genellikle
olumlu olmufltur. Tabii bu tarz
çal›flmalar›n, bilhassa istatistiklerin
güvenilir bilgi bankalar›ndan gelen
verilerin ifllenmesinden sonra
yayg›nlaflt›¤›n› düflünürsek, ancak
Amerika 94 ve sonras›ndaki Dünya
Kupalar›n›n etrafl›ca masaya
yat›r›labildi¤ini söyleyebiliriz. Örne¤in
1993’ün Aral›k’›nda, Washington
Post’ta yay›mlanan bir makalede,
Washington DC’deki RFK
Stadyumu’nun ev sahipli¤i yapaca¤›
maçlardan sonra, 94 ila 340 milyon
dolar aras› bir gelir ortaya ç›kaca¤›
yaz›l›yordu. Buna ek olarak, iki
Californiyal› iktisatç›n›n yapt›¤› analiz
detaylar›na da yer verilmifl, 240 milyon

dolarl›k getirinin yan› s›ra, parayla
ölçülemeyecek de¤erler elde
edilebilece¤i müjdelenmiflti. 90’lara
kadar büyümesini sürdürdükten sonra
durulan Japonya, 2002’de Asya
kaplanlar›ndan Güney Kore’yle birlikte
Dünya Kupas› düzenleme heyecan›n›
yaflad›. Organizasyonun kâr-zarar
durumunu hesap eden Dentsu
Enstitüsü, yaklafl›k 24 milyar dolarl›k
bir getiriden bahsediyor ve ülkede,
1964 Tokyo Olimpiyat›’ndan sonra
bafllayan mucizevi büyümenin
nostaljik hat›ralar› canlan›yordu.
2005’te %10’u aflan iflsizlik oranlar›na
çare bulamayan Almanya, futboldan
medet ummaya bafllam›fl, tak›m›n
teknik direktörü Jürgen Klinsmann bile,
“Turnuva ekonomimize katk› yapacak”
diye konuflmufltu. Herkesçe malûm
Güney Afrika da tek ama çok kültürlü,
bir o kadar da ayr›mc›l›k yapmayan
yeni, ekonomik bir güç oldu¤unu tüm
dünyaya hayk›r›rken, ülkedeki gelir
eflitsizli¤iyle birlikte önemli bir
k›sm›n›n fakirlik s›n›r›nda yaflad›¤›
halk›, bu Dünya Kupas› etkisiyle
çekebilece¤i sermayeyle aya¤a
kald›rmak istemiflti belki de. Peki tüm
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bu öngörülere ra¤men istenilen
hedeflere ulafl›labildi mi?

Bofla ç›kan beklentiler

Öyle gözüküyor ki, konuya e¤ilen ve
nispeten daha yeni yeni makaleleri
dikkate al›nan spor iktisatç›lar›, büyük
organizasyonlar›n yaratt›¤› ekonomik
katk›ya epeyce flüpheli bak›yor. 
Brian Sturgess ve Chris Brady’nin
World Economics dergisinde, 2006

Uygar Karaca
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Dünya Kupası düzenlemek pek çok ülkenin hayali. Yeni organizasyonun kime verileceğinin belirlenme sürecinde ülkeler
arasında adeta kıran kırana bir savaş yaşanıyor. Peki, bir Dünya Kupası ağırlamak gerçekten bu kadar değerli mi? 

Nedir ülkeleri bu kadar çeken? İktisadi anlayış dışında, kolayca “prestij” diye yanıtlanabilecek bu soruya, 
başka taraflardan da yanıt vermek bu denli basit mi?

Hayalin içinde hayal mi var? Hayalin içinde hayal mi var? 

Aral›k’›nda ç›kan makalesi, pek çok
fleyi say›larla özetliyor. Örne¤in
Amerika 94’ün ard›ndan yap›lan bir
çal›flma, kupa sonras› ülke
ekonomisindeki hareketlilik
seviyesinde ciddi bir de¤iflim
olmad›¤›n› ortaya koyuyor. Ayn› etkiyi
inceleyen Amerikal› akademisyenler
Robert Baade ve Victor Matheson’a
göre, e¤er söz konusu organizasyon
düzenlenmeseydi, ayn› y›lda, 2.55’lik
büyüme oran›n›n 2.45’e düfltü¤ünü
izleyecektik. Spor iktisad› üzerine
yazd›¤› yaz›larla literatüre epeyce katk›
yapan Stefan Szymanski de konuya bir
hayli elefltirel bakanlardan. Cass
Business School’da görev yapan iktisat
profesörünün 2002’de kaleme ald›¤›
makalede, Japonya ve Güney Kore’nin
Dünya Kupas› için bir sürü altyap›
yat›r›m›yla beraber infla etti¤i
stadyumlar›n getirdi¤i canl›l›k,
istatistiksel anlamda ihmal edilecek
düzeyde. Dünya Kupas›’n› iki defa,
1974’te ve 2006’da düzenleyen
Almanya’da da üniversiteler bofl
durmad›. Florian Hagna ve Wolfgang
Maennig, 2008 Eylül’ünde ve 2009
Aral›k’›ndaki makalelerde her iki

organizasyonu da inceleyerek, “Acaba
onca e¤lencenin sonunda iflsizlik,
say›larla azald› m›?” diye merak edip
farkl› farkl› metodlarla ölçümler
yapt›ktan sonra, ciddi bir etki
bulunamad›¤› yazd›. 
Geçti¤imiz yaz düzenlenen Dünya
Kupas›’n›n sosyal, kültürel hatta politik
yans›malar› zaten epeyce tart›fl›ld› fakat
kriz ortam›nda inflalar› zaman zaman
kesintiye u¤rayan, zorlukla haz›rlanan
tüm o tesis ve stadyumlar›n flimdi ne
yap›laca¤› herkesin a¤z›ndaki soru.
Henüz tam olarak getiri-götürü hesab›
yapmak için erken bir evredeyiz fakat
Stellenbosch Üniversitesi’ne mensup iki
ö¤retim üyesi, Stan Du Plessis ve
Cobus Venter’in geçen Ekim’de
yay›mlanan ilk de¤erlendirmelerinde,
turnuva öncesi harcamalar›n›n
beklenenin alt›nda ama yine de en
az›ndan bir derece etkili oldu¤u
anlat›ld›. Uzun vadedeki getirilerden
umudunu da kesmeyen ikili, yine de
elde edilecekler konusunda bir kesinlik
olmad›¤›n› eklemeyi de ihmal etmedi. 
Geride kalan organizasyonlar gösterdi
ki, iktisadi beklentilerle gerçekler
aras›nda ciddi farkl›l›klar var. 
Bunun için getirilen pek çok aç›klama
olmas›na ra¤men en s›k rastlanan
aç›klama metodunu, üç ana bafll›kta
toplayabiliyoruz. Birincisi, ikame etkisi.
Bir flehir hayal edin ki, Dünya Kupas›
maç› oynanacak. Bir de, o günlerde
flehirde yaflayanlar›n genel tüketim
çizgisi var ortal›kta. ‹kame etkisine
göre, “Dünya Kupas› düzenliyoruz”
kafa yap›s›na giren halk, normalde
tüketece¤i mallar›, formayla, devre
aras› yiyece¤iyle de¤ifltiriyor. Sinemaya
gitmek yerine, maça gidiyor. 
Bu durumda da asl›nda piyasada artan
bir talep oluflmuyor, sadece talebin
içeri¤inde farkl›l›k var. 
Bir di¤er aç›klama yoluysa d›fllama
etkisi. Büyük flehirlerde yaflayan
insanlar›n s›k s›k karfl›laflt›¤› bu durumu
da flöyle özetleyelim. Örne¤in 4 kiflilik
bir ‹ngiliz aile, her yaz›n›, düzenli
olarak Katar’da, Doha’da geçiriyor
olsun. Peki, 2022 geldi¤inde de
planlar›na sad›k kalacaklar m›?
Milyonlarca kiflinin ak›n ak›n gitti¤i bir
flehre, “Ya yetersiz arz varsa, ya bilet
bulamazsak, ya param›zla aç kal›rsak”
diye düflünüp de gitmekten
vazgeçebilirler. Bu da öngörülen konuk
say›s›na bir darbe indirir elbet. 
Üçüncü ve çok tart›fl›lan bir di¤er
sebep de bu “Dünya Kupas›”
pastas›ndan pay alan yerel sat›c›lar›n,
pek de fazla say›da olmad›¤›. 
Art›k kupaya ev sahipli¤i yapacak
flehirlerdeki otellerin, restoranlar›n,
giyim ma¤azalar›n›n ve yahut al›flverifl
merkezlerinin sahibi, flehirde
yaflayanlar de¤il. Onlar yaln›zca bir
zincirin parças› olarak yaflamlar›n›
sürdürüyor. E¤er bir gelir art›fl›

sa¤lan›yorsa, o da nispeten daha
zengin mal sahiplerine gidiyor. 
Buradan yola ç›karak flu soruyu da
sorabiliriz. Bir Dünya Kupas›’n›n
gerçek kazananlar› kimlerdir? 
Ev sahibi flehirlerde yaflayan esnaf m›,
att›¤› gollerle yurttafllar›n› coflturan ve
ülkenin tan›t›lmas›n› sa¤layan
futbolcular m›, yoksa flampiyon
yapt›klar› ülkeleri mi? 
E¤er bunlar de¤ilse -yine Syzmanski’nin
haftal›k ‹ngiliz dergisi Newstatesman’a
geçen Haziran’da yapt›¤› tespitini
aktaracak olursak- geriye bir tek 
TV gelirleri ve sponsorlardan önemli
pay alan FIFA kal›yor. 

Ev sahipli¤i hevesi 
ve dolayl› getiriler

Elbette ev sahipli¤ine aday olan
ülkelerin, ortaya koyulan bunca
rapora ra¤men yine de Dünya Kupas›
düzenlemeye bu denli hevesli
olmas›n›n önemli sebepleri olmal› ve
yaz›n›n bafl›nda de¤indi¤imiz katsay›
etkisinden faydalanmak, bunlardan
sadece biri. Adaylar› cesaretlendirici
ve yönlendirici di¤er faktörleri k›sa,
orta ve uzun vadedeki beklentiler
olarak ay›rmak mümkün. Asl›nda
turnuva öncesi yap›lacak ve bizim
“stadyum inflas›” olarak sembolize
etti¤imiz bir sürü altyap› haz›rl›¤›,
kara ya da trenyollar›n›n
düzenlenmesi, ulafl›m a¤›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› veya otel
say›s›ndaki art›fl, k›sa vadede önemini
hissettirmeye aday hamleler. 
Altyap› gelifltirmenin, istihdam
yaratman›n d›fl›ndaki yüzü, orta ya da
uzun vadede de etkili olmaya aday.
Söz konusu vesileyle, ev sahibi
flehirlerde yaflayanlar›n ister istemez
faydalanabilece¤i, futboldan
ba¤›ms›z, halk›n yarar›na iflleyecek
birçok geliflmenin gerçeklefliyor
olmas›. Özellikle ulafl›m a¤›n›n
yayg›nlaflt›r›lmas› buna güzel bir
örnek. Bir di¤er gelir kap›s›, flöyle
güzel bir yaz ay› için temas›n› futbol
olarak seçen, gezmeye ve para
harcamaya merakl› turistlerin ülkeye
düzenleyece¤i ak›nlar. Örne¤in 1994
Dünya Kupas› Organizasyon
Komitesi, yaklafl›k 1 milyon insan›n
ülkeye gelece¤ini ve bununla da 
4 milyar dolar gelir elde edece¤ini
öngörmüfltü. Almanya 2006’daysa
beklenen turist say›s›n›n çok üzerine
ç›k›ld›. Tabii turnuva düzenlenecek
ülkede insanlar›n, bu onura eriflmenin
yarataca¤› öforiyle normali aflacak
harcamalar yapmas› da k›sa vadede
ülke ekonomisine bir katk› gibi
gözüküyor. Fakat bunlar›n çok
d›fl›nda, k›sa dönemleri kapsayan
iktisadi incelemelerin istatistik
kullanarak varacaklar› ç›kar›mlar›

yetersiz k›labilecek bir etki daha var
ki, o da ancak uzun vadede etkisi
hissedilebilecek bir yönü Dünya
Kupas›’n›n; yap›sal de¤iflim. Asl›nda
Dünya Kupas›’n› düzenlemek, pek
çok ülke için, “Biz de futbolda var›z,
biz de organizasyon düzenleyebilecek
kadar güçlüyüz”ün ilân›. Bu ilâna
kulak veren halk›nsa futbola olan
ilgisini biraz daha art›rmas›n›
beklemek, stadyumlara daha s›k
gelmesini ummak çok yanl›fl
olmayaca¤› gibi, dünyan›n dikkatini,
daha da fazlas› TV’leri, sponsorlar›
yerel lige çekmek, ülkedeki futbol,
hatta spor anlay›fl›n› bir basamak
daha yukar›ya götürecek düflünceler. 
Sturgess ve Brady’nin “FIFA Dünya
Kupas›’na Ev Sahipli¤i Yapmak”
isimli, Aral›k 2006 tarihli makalesinde
de belirtildi¤i gibi, Fransa Ligi’ndeki
izleyici say›s›, ülkenin 1998’deki
Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
yapaca¤› belli olduktan sonra gözle
görülür derece art›fl yaflam›flt›.
Almanya, Euro 2004’ün tats›z
an›lar›n› 2 y›l sonraki ev sahipli¤iyle
silmifl, ayr›ca organizasyon yapma
konusundaki hünerlerini Avrupa’ya
bir defa daha sergilemiflti. Yörelinin
futbola “soccer” dedi¤i ABD’de, ilk
MLS (Kuzey Amerika Büyük Futbol
Ligi) maç› ABD 94’ten 2 y›l sonra
gerçekleflmifl, her ne kadar beklenen
ilgi tam olarak elde edilemese de,
David Beckham Amerika’da futbol
oynam›fl, millî tak›msa
Konfederasyonlar Kupas› finaline
gidecek kadar ilerlemiflti. 
Özetlemek gerekirse, bugüne kadar
ortaya koyulan akademik çal›flmalar,
Dünya Kupas› düzenleyen ülkelerin,
makroekonomik göstergeler
anlam›nda, iflten çok da kârl›
ç›kmad›¤›n› ortaya koyuyor. Olumlu
ya da olumsuz ama kesinlikle gerçek
olan etkileri anlamak için zaman flart.
Ne var ki, bir kültürü parayla sat›n
alman›n da imkâns›z oldu¤u
düflünülürse, “Futbolu bir ülkede
yayman›n en iyi yollar›ndan biri
Dünya Kupas› düzenlemektir” fikri de
öne sürülebilir. Kim bilir, belki de
Asya fiampiyonlar Ligi’nde Güney
Kore ve Japonya tak›mlar›n›n 95’ten
bafllayan üstünlü¤ü -ki 2002 ev
sahipli¤ini 96’da kazand›lar-
kazançlar›n kupa sonras› kadar,
öncesinde de kendisini göstermesine
bir örnek teflkil ediyordur. Bundan
sonra gözler, son 30 y›ldaki en büyük
iktisadi büyümesini gösteren
Brezilya’yla, eski günlere farkl› bir
sistemle dönmeyi hedefleyen
Rusya’da olacak. Her ikisinin de
olimpiyat da düzenleyecek olmas›,
iflleri ilginçlefltiriyor. Katar 2022’yse
bambaflka bir ad›m. Fakat bu kendi
küçük, ekonomik etkisi büyük ülke,
daha çok tart›fl›laca¤a benziyor.



sorunlar› azaltm›fl, altyap› olarak
ihtiyac›n› sa¤lam›fl ve mali olarak da
fleffaflaflm›fl, prestijini koruyan kulüpler
yaratmak ya da kulüplerimizi bu noktaya
getirmek istiyoruz” ifadelerini kulland›. 
Futbol ailesi olarak kriterlerin yerine
getirilmesi konusunda tereddütlerinin
bulunmad›¤›n› vurgulayan TFF 1.
Baflkanvekili, “Futbol paydafllar›yla her
fleyi paylaflt›k. Kulüplerimiz bu anlay›flla
yola girdikleri için k›sa sürede baflar›l›
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‹
lk olarak 2003-2004 sezonunda
kulüp lisans sistemi ile karfl›laflan
Türk kulüpleri, UEFA

müsabakalar›na kat›labilmek için
gerekli lisans› almak üzere
baflvuruda bulunuyor ve belirli
kriterlere göre denetlendikten
sonra uygun görülmesi halinde bu
lisans› elde etmeye hak
kazan›yordu. Ancak geçti¤imiz
Ocak ay›ndan itibaren her fley
de¤iflti. Art›k UEFA kriterlerinin
bile üstünde olacak flekilde 
“Ulusal Kulüp Lisans Sistemi”
hayata geçirildi. Türk futbolu için
bir milat olan ve önümüzdeki
y›llarda önemini daha da çok
anlayaca¤›m›z bu sistem,
öncelikli olarak UEFA’n›n
afla¤›da belirtilen tüm üye
federasyonlarda kulüp lisans
sisteminin kurulmas›na iliflkin
belirledi¤i flu hedeflerden yola
ç›k›larak oluflturuldu:
● Kulüplere daha fazla mali
disiplin ve kontrol getirmek.  
● Kulüplerin maafl/transfer
bask›s›n› azaltmak ve futbolun
içerisindeki enflasyonu
s›n›rlamak.
● Kulüplerin gelir-gider
dengesini sa¤lamak.
● Kulüplerin fiziki altyap›s›na ve
genç futbolcular›na uzun vadeli
yat›r›m yapmalar›n› sa¤lamak 
● Kulüplerin yükümlülüklerini
zaman›nda karfl›lamalar›n›
sa¤lamak.
Geride b›rakt›¤›m›z y›l sonunda,
UEFA’ya üye olan toplam 53
federasyon aras›ndan “Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi”ni
uygulamayan sadece 6 ülke
vard›. Bu ülkelerden biri de
Türkiye’ydi. Ancak Ocak ay›nda
bu 6 federasyondan 3’ü sisteme
geçmeyi baflard›. 2004-2005
sezonundan itibaren UEFA
Kulüp Lisans Sistemi’ndeki
talimatlar› uygulayan Türkiye’de
bugüne kadar var olan durum
flöyleydi: 

Tabloda da görüldü¤ü üzere,
bugüne kadar lisans almak için
baflvuran ve lisans alabilen kulüp
say›s›n›n oldukça az oldu¤u Türk
futbolunda, art›k Spor Toto Süper
Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto
2. Lig’de yer alan toplam 72
kulübümüz, 2011-2012 sezonu
itibariyle bu sisteme geçecek.
2011-2012 sezonu için lisans
baflvurular›n›n en geç 31 Mart
2011 tarihine kadar yap›lmas›n›n
gerekti¤i bu sistemle birlikte art›k
en üst üç profesyonel ligde yer
alan tüm kulüpler “Hukuki, Sportif,
Altyap›, Personel ve Mali” kriterler
bak›m›ndan denetlenerek, uygun

görüldükleri takdirde lisans alma
hakk› kazanacak.

3 y›ll›k geçifl süreci

Avrupa’da bu sistemi uygulayan
federasyonlara yap›lan ziyaretlerde
onlardan al›nan tavsiyeler
sonucunda, Türkiye’nin de bu

sistemi sa¤l›kl› uygulayabilmesi
için 3 y›ll›k bir geçifl sürecinin
olmas› gerekti¤ine karar verildi ve
flöyle bir mekanizma oluflturuldu: 
Her bir ligin kriter seviyesi ayr› ayr›
olmakla beraber, bu 3 y›ll›k geçifl
süreci içerisinde her bir ligin kriter
seviyesi kademe kademe
artt›r›lacak. Sonuç olarak 
2014-2015 sezonu itibariyle
konulan hedef, kriter bak›m›ndan
en üst seviyeye ulaflacak. 

Türk futbolu alt›n 
döneme giriyor!

Hiç kuflku yok ki,
hayata geçen bu
sistemle birlikte Türk
futbolunda yeni bir
ç›¤›r aç›l›yor. Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi
hakk›nda bilgi veren
Türkiye Futbol
Federasyonu 
1. Baflkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, daha önce
uygulad›klar› sistemde
UEFA’n›n
organizasyonlar›na
kat›lan tak›mlarda
bunu zorunlu
tuttuklar›n› belirterek,
“Günümüze kadar
UEFA kupalar›na
kat›lan tak›mlar›m›z,
oluflturulan Kulüp
Lisans Sistemi’ne
uymak zorundayd›.
fiimdi art›k bunu
ulusal bazda
uygulayaca¤›z. 
Bu sürecin sonunda
Türk futbolunun alt›n
bir döneme girece¤ini
düflünüyoruz”
fleklinde konufltu. 
Uzun zamand›r bu
konu için çal›flt›klar›n›
belirten Ar›bo¤an,
“Bu süreçte
kulüplerimizle

birlikteydik. Federasyonumuzun
uzman profesyonelleri, yönetim
kurulu üyeleri ve kulüplerin
uzmanlar›ndan oluflan bir çal›flma
grubu kurduk. Son 2-3 ayda da bu
ekip 10’un üzerinde Avrupa
ülkesini gezdi, sistemleri inceledi.
53 UEFA ülkesi içinde 47 ülke bu
sistemi uyguluyor. Son 6 içinde

kalm›fl olmak Türk futbolu için
övünülecek bir fley de¤il. Zaten bir
an önce uygulanmas› gerekiyordu.
Yapt›¤›m›z çal›flma UEFA’n›n da
takdirini kazand›” dedi. 
Sistemin belli kriterlerden
olufltu¤una dikkati çeken Lutfi
Ar›bo¤an, “Kulüp Lisans Sistemi,
sportif, idari, hukuki, altyap› ve
özellikle mali kriterlerden oluflan
bir sistem. Standardizasyon
getiriliyor. Kulüplerle iyi diyalog
neticesinde bunu oluflturduk. 
Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 
1. Lig ve Spor Toto 2.  Lig’de yer
alan 72 kulüpte uygulayaca¤›z. 
Bu sezondan bafllayarak 3 senelik
bir geçifl süreci planlad›k” diye
konufltu. 3 y›ll›k sürecin sonunda 
2014-2015 sezonundan itibaren
kulüp lisans sistemine uymayan
kulüpler, bulunduklar› liglerde yer
alamayacak. Hayal ettikleri bir
Türk futbolunun oldu¤unu
kaydeden Ar›bo¤an, “Liglerin
seyredilebilirli¤i, kulüplerin
uluslararas› alanda rekabeti
yönünden çok önemli katk›lar
getirecek. Uluslararas› düzeyde
rekabet edebilen bir Türk futbolu
yaratmay› hedefliyoruz. ‹dari
olarak kurumsallaflm›fl,
profesyonelleflmifl ve hukuken

Kulüp lisans devrimiKulüp lisans devrimi
Türkiye Futbol Federasyonu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı Kulüp Lisans Sistemi Talimatı geçtiğimiz ay

yayınlandı. Bu sistem kapsamında, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig’de yer alan kulüpler
UEFA sisteminde de olduğu gibi “Hukuki, Sportif, Altyapı, Personel ve Mali Kriterler” üzerinden ulusal bazda

denetlenerek, mali yapılarının uygunluğuna göre lisanslanacak.

2004-05 30 7
2005-06 22 9
2006-07 25 11
2007-08 25 14
2008-09 24 7
2009-10 28 8
2010-11 29 7

Sezon Lisans AlanLisans ‹çin Baflvuran

olacaklard›r. Zorlu dönemler
yaflanacakt›r. Bu sürecin sonunda Türk
futbolu alt›n bir ça¤a girecektir. Türk
futbolu bu alt›n ça¤› hak ediyor.
Gecikmifl kriterleri hak ediyor. ‹nflallah
bunu hep birlikte yarataca¤›z. Türkiye’de
profesyonel kulüp say›s› Avrupa
standartlar›na göre çok fazla. 
Ama olmas› gereken amatör kulüp say›s›
da uluslararas› standartlara göre az
gözüküyor. Hakikaten 3. Lig’in, sürecin
sonunda fikirlerin olgunlaflarak gerçekçi
bir platforma oturaca¤›n› düflünüyoruz”
dedi. 

‹lk sene ceza yok, e¤itim var!

Ulusal Kulüp Lisans Sistemi’ndeki
kriterlerin efektif olarak uygulanabilmesi
için de bir ceza sistemi oluflturuldu.
Ancak t›pk› kriterler seviyesinde oldu¤u
gibi, kendilerinden istenen kriterleri
yerine getiremeyen kulüplerin
karfl›laflaca¤› cezalar da bu 3 y›ll›k geçifl
süreci içerisinde kademe kademe
a¤›rlaflacak. Dolay›s›yla 2011-2012
sezonu tüm kulüpler için bir ö¤renim y›l›
olmufl olacak. TFF Hukuktan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemeno¤lu
da bu sistemin tan›t›lmas› s›ras›nda ilgili
kulüplere ve medya mensuplar›na yapt›¤›
sunum ve aç›klamalar›nda flu ifadeleri
kulland›: 

“Kulüplerin ve dolay›s›yla futbolumuzun
kurumsallaflmas›n› sa¤layaca¤›n› düflündü¤ümüz bu
sistemin temeli ceza vermek de¤il, tam tersi lisans
vermek üzerine kurulu. Bu flekilde kulüplerimizin bu
kriterlerle ilgili konularda disipline olmas› amaçlan›yor.
Bu yüzden de sistemi uygulamaya bafllayaca¤›m›z 
2011-2012 sezonunda ceza de¤il, e¤itim verece¤iz.” 
Ancak burada ilk sezon dahi olsa 2011-2012
sezonu 31 Mart 2011’e kadar lisans
baflvurusu yapmayan ya da geç lisans
baflvurusu yapan kulüplere para cezas›n›n
uygulanacak olmas›n› önemle vurgulamak
gerek. 
Avrupa’daki federasyonlarda yap›lan
araflt›rmalar ve TFF içindeki
de¤erlendirmeler sonucu düzenlenen
denetleme sisteminde ise TFF, ba¤›ms›z ve
uluslararas› bir denetim flirketiyle anlaflarak,
kulüplerin sunaca¤› denetleme belgelerine
iliflkin mali dosyalar› inceleyecek.
Federasyonun anlaflt›¤› ba¤›ms›z denetleme
flirketi, kulüplere de dan›flmanl›k hizmeti
sunacak. Kulüpler de kendi iç denetimlerini
uluslararas› ba¤›ms›z denetim flirketleri,
Serbest Mali Müflavirler ya da Yeminli Mali
Müflavirlere yapt›racak. 
Hangi kategorideki kulüplerin hangi tür
denetimlerden geçece¤i de kademeli olarak
belirlendi. 
Özellikle kulüpler için yeni bir sürecin
bafllayaca¤› bu sistemin Türk futboluna
getirece¤i faydalar ise flöyle: 

● Mali kriterlerde yer alan
kriterler uygulanarak
kulüplerin mali durumlar›
ile ilgili daha dikkatli ve
hassas davranmalar›
sa¤lanacak.
● Kulüplerin transferlere
iliflkin vadesi geçmifl borç
bulundurmalar› önlenerek,
borçlar›n seviyesinin
kontrol alt›nda tutulmas›

sa¤lanacak.
● UEFA kriterleri ile paralellik tafl›yan
ulusal kriterlere uyan kulüpler, UEFA lisans›
için gereken kriterlere daha kolay ulaflacak.

Tüm kulüplerin y›ll›k mali
tablolar›n› sunmalar› sayesinde, Türk
futbolunda mali fleffafl›k ad›na önemli



▼▼Ay-y›ld›zl› formay›
giydi¤inde 15 yafl›ndayd›n ve o günden

bugüne de Genç Millî Tak›mlar›n ayr›lmaz bir
parças› oldun. 60 kez genç millî olan Berkin’i
futbola bafllad›¤› günden bu yana daha yak›ndan
tan›mak istiyoruz.  
▲▲3 fiubat 1992’de Mu¤la’n›n Milas ilçesinde
do¤dum. Babam futbolcuydu. Milasspor’a transfer
olunca biz de ailece oraya tafl›nm›fl›z. Ben de
orada dünyaya gelmiflim. Sonra babam
Nazillispor’a transfer olunca biz de yeniden
Nazilli’ye döndük. Zaten dedemler orada
oturuyordu. Futbola da 8 yafl›nda Nazillispor’da
bafllad›m. 14 yafl›nda Ege bölge karmas›yla
Antalya’ya gelmifltik. Bir maçta 4 gol at›nca 
30. dakikada oyundan ald›lar ve direkt Genç Millî
Tak›mlara seçtiler.

▼▼Orada biraz dural›m
istersen. San›r›m
baban›n futbolcu
olmas› senin de bu

mesle¤i seçmende önemli bir etken
de¤il mi? Baban hangi düzeyde futbol oynad›?
▲▲Babam Mahmut Arslan 13 y›l profesyonel futbol
oynad›. R›dvan Dilmen gibi o da futbola
Sümerspor’da bafllam›fl. Amcam da futbolcu ve 
o da R›dvan Dilmen’le futbol oynam›fl. 
Babam sa¤ bek, amcam ise benim gibi sol aç›kt›.
Ben de adeta futbolun içinde do¤dum diyebilirim.
2 yafl›ndayken futbol sahas›nda foto¤raflar›m var.
Babam›n antrenmanlar›na gidip sahada top
oynuyormuflum. 
▼▼O halde futbolculuk kariyerini çizmende de
baban›n rolü olmufltur de¤il mi? 
▲▲Elbette oldu. Babam futbolcu olmam› çok istedi.
15 yafl›na geldi¤imde büyük tak›mlardan transfer
teklifleri almaya bafllad›m. Babam, “O¤lum
oynayacak olan sensin, hangi tak›ma gitmek
istiyorsun?” diye sordu. Ben o dönemde
merdivenleri yavafl yavafl ç›kmak istiyordum, bir
anda büyük bir kulübe gitmek beni korkutuyordu.

O nedenle Gençlerbirli¤i’nin teklifini kabul ettim.
Ancak sonras›nda üç ‹stanbul kulübü devre girdi.
Ben yine de bir Anadolu kulübüne gitmekten
yanayd›m. Ancak babam, “Henüz yafl›n küçük.
Büyük kulüplere gitsen bile sonuçta altyap›dan
bafllayacaks›n. Bo¤ulursan da büyük denizde
bo¤ul” diyerek bana yön gösterdi. Bunun üzerine,
“Baba Galatasaray’a gitmek istiyorum” dedim.
Zaten Galatasaray taraftar›yd›m. Bir yandan da
Galatasaray altyap›s›ndan çok say›da oyuncu
ç›k›yordu. Bu iki faktör tercihimde etkili oldu.
▼▼Genç Millî Tak›mlara Nazilli Belediyespor’da
oynad›¤›n dönemde seçildi¤ini biliyoruz. 
O dönemde kadro daha çok Süper Lig
tak›mlar›n›n oyuncular›ndan oluflurken senin
Nazilli Belediyespor’dan seçilmen ilginç. 
▲▲Zaten benim dikkat çekmemdeki en önemli
sebeplerden birisi de Nazilli Belediyespor’dan
gelip Genç Millî Tak›m’da yer almamd›. Büyük
kulüplerin ilgisi de bu farkl›l›ktan do¤du.
▼▼Genç Millî Tak›m’dan ilk davet ald›¤›nda neler
hissettin?
▲▲Ege karmas›nda yer al›yordum ancak
Nazillispor’da oynayan bir oyuncu olarak

kendime güvenim de fazla de¤ildi.
Yeteneklerimin fark›nda olsam da Genç Millî
Tak›mlarda daha büyük kulüplerin
oyuncular›n›n yer alaca¤›n› düflünüyordum.
“Onlar daha kalitelidir, daha iyi antrenmanlar
yap›yordur” diye akl›mdan geçiriyordum. Ancak
oynad›kça kendime güvenim artt› ve o günden
bu yana sürekli Genç Millî Tak›m kadrolar›nda
yer alan bir oyuncu oldum.
▼▼Futbola bafllad›¤›nda idollerin var m›yd›?
▲▲Çocuklu¤umdan beri Kaka’dan baflka hiçbir
oyuncuyu be¤enemedim. Sürekli onun maçlar›n›
izliyordum. En be¤endi¤im yönü topu eveleyip
gevelemeden direkt kaleye gitmesi. Ben de öyle
oynamay› seviyorum. Hem driplinglerimde hem
de pas tercihlerimde dikine oynuyorum. 
▼▼Futbolculuk karakterinizi antrenörleriniz de
flekillendiriyor. Sana neler söylüyorlar, hangi
özelliklerini be¤eniyor, hangi yönlerinin eksik
oldu¤unu düflünüyorlar?
▲▲Hocalar›m birebir kald›¤›mda benim bir
flekilde rakibimi geçece¤imi biliyor. Oyun
görüflümü ve süratimi be¤eniyorlar. Zaten
genellikle benden defans arkas›na koflular

yapmam› istiyorlar. Ancak
her hücum oyuncusu gibi
defansif görevlerime biraz
daha a¤›rl›k vermem ve
fiziksel aç›dan da biraz
daha güçlenmem
gerekti¤ini söylüyorlar.
▼▼15 yafl›nda ailenden
ayr›l›p ‹stanbul’a
yerlefltin. Senin için zor
bir dönem olmal›. Bu
süreçte neler yaflad›n?
▲▲Buna en çok annem
karfl› ç›kt›. Babam kendisi
de futbolcu oldu¤u için
bunun normal bir süreç
oldu¤unun fark›ndayd›.
Annem ise okumam›
istiyordu. O dönemde 
7. s›n›fa gidiyordum ve
futbola o kadar a¤›rl›k
veriyordum ki derslerde
aksamaya bafllam›flt›m.
Sonuçta ‹stanbul’a geldim
ve hem e¤itimimi
sürdürdüm hem de
futbolumu gelifltirme f›rsat›
buldum. Benim bir
avantaj›m da
Galatasaray’a Millî
Tak›mlarda oynayarak
gitmifl olmamd›.
Dolay›s›yla arkadafllar›m
beni aralar›na kabul
etmekte zorlanmad›. E¤er
hiç tan›masalard› belki bu
süreç daha zor geçebilirdi.
Bir de transfer olmadan
önceki son maç›m›
Nazillispor formas›yla
Galatasaray’a karfl›
oynam›flt›m ve oradan da
aflinal›¤›m›z vard›.
Galatasaray’a geldi¤imde
hocalar›m›z da bana çok
sahip ç›kt› ve hiç
yabanc›l›k hissetmedim.
15 yafl›ndan beri
‹stanbul’da yafl›yorum,
ailem ise Nazilli’de. ‹zin

dönemlerimde yanlar›na gidiyorum. Bazen de
ailem ‹stanbul’a geliyor ve maçlar›m› izliyor. 
▼▼Galatasaray’›n son dönemde Genç Millî
Tak›mlara çok say›da oyuncu verdi¤ini
görüyoruz. Bunu neye ba¤l›yorsun? Galiba
oyuncu seçiminde oldukça isabetli
davran›yorlar.
▲▲Bence burada iki faktörü bir arada görmek
gerekiyor. Öncelikle oyuncu tercihlerinde çok
seçici davran›yorlar, di¤er yandan oyuncunun
yetifltirilmesinde büyük ustal›k gösteriyorlar.
Yetenekleri k›s›tl› bir oyuncu nerede oynarsa
oynas›n baflar› sa¤layamaz. Ama yetenekli
oyuncunun gelifliminde yapt›¤› antrenmanlar›n
büyük önemi var. Galatasaray altyap›s›nda bu
anlamda oyunculara büyük katk› sa¤land›¤›n›
düflünüyorum. 
▼▼15 yafl›ndan beri ay-y›ld›zl› formay›
giyiyorsun ve 60 kez millî oldun. 
Bu durum sana bir ayr›cal›k, bir özgüven
kazand›r›yor mu?
▲▲Millî Tak›m oyuncusu olmak futbolun
d›fl›ndaki hayata da daha genifl aç›dan bakmam›
sa¤l›yor. Millî Tak›m oyuncusu olmasam, sadece

Nazillispor’da oynayan bir oyuncu
olarak kendime güvenim de fazla

değildi. Genç Millî Takımlarda daha
büyük kulüplerin oyuncularının yer

alacağını düşünüyordum. Ancak
oynadıkça kendime güvenim arttı. 

Kaka’dan başka hiçbir oyuncuyu
beğenemedim. Sürekli onunu maçlarını

izliyordum. En beğendiğim yönü topu
eveleyip gevelemeden direkt kaleye

gitmesi. Ben de öyle oynamayı
seviyorum. Hem driplinglerimde hem de

pas tercihlerimde dikine oynuyorum. 

Galatasaray’a Millî Takımlarda
oynayarak gitmiş olmam büyük bir

avantajdı. Dolayısıyla arkadaşlarım beni
aralarına kabul etmekte zorlanmadı.
Transfer olmadan önceki son maçımı

Galatasaray’a karşı oynamıştım ve
oradan da aşinalığımız vardı. 

Hocalarım birebir kaldığımda benim bir
şekilde rakibimi geçeceğimi biliyor. Oyun

görüşümü ve süratimi beğeniyorlar.
Ancak her hücum oyuncusu gibi defansif

görevlerime biraz daha ağırlık vermem
ve fiziksel açıdan da biraz daha

güçlenmem gerektiğini söylüyorlar.

Dünya Kupası apayrı bir maceraydı.
Bugüne kadar en güzel ve unutulmaz

günlerimi orada yaşadım. Takım içindeki
arkadaşlık, sevinçlerimiz, yaptığımız

toplantılar, oynadığımız maçlar, hepsi
müthişti. 

A2 Ligi sayesinde çok daha fazla maç
oynama fırsatı bulduk. PAF Ligi’nde maç

sayısı çok düşüktü. Bir de rakip
takımlarda çok tecrübeli oyuncular 

yer alabiliyor. Bu tip rakiplere karşı
oynamak da çok önemli. Çünkü

kendimizi test etme fırsatı buluyoruz. 

Geçen sezon Trabzonspor’a karşı Türkiye
Kupası’nda Galatasaray formasını

giyerek en büyük hayalimi
gerçekleştirdim. Ama hayalim bir kereye

mahsus gerçekleşmiş oldu. 
Şimdi en büyük hedefim A takıma
çıkarak yeni stadımızda oynamak.

Altyapıdan gelen oyuncular bir karşılık
beklemeden, Galatasaraylılık ruhuyla

takıma bir şey vermeye çalışıyor. Bence o
ruha sahip olmak çok önemli. 

Sadece parayı düşünerek futbol
oynayamazsınız. Bir da altyapı oyuncusu

geldiği yerin kıymetini biliyor.
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Futbolun 
içinde 
do¤dum

Futbolun 
içinde 
do¤dum

Babas› ve amcas› profesyonel

futbolcu olunca, 2 yafl›ndan itibaren

futbol sahalar›n›n içinde oynamaya

bafllam›fl, topla yat›p topla kalkm›fl.

Neredeyse baflka oyun bilmemifl.

Nazillispor’un altyap›s›nda 14

yafl›nda Genç Millî Tak›mlar için

keflfedilmifl. Bu baflar› onu Ege’den

‹stanbul’a, Galatasaray’a tafl›m›fl.

fiimdilerde bir Avrupa, bir de Dünya

fiampiyonas› finalleri görmüfl, 60 kez

ay-y›ld›zl› formay› giymifl, süratli bir

sol kanat oyuncusu olarak U19 Genç

Millî Tak›m›’n›n formas›n› terletiyor.



Galatasaray’da oynasam yine
ad›mdan söz ettirebilirim ama görüfl
aç›m biraz daha dar olurdu. Millî
Tak›mlarla yurtd›fl›na gidiyoruz ve
uluslararas› maç tecrübemiz art›yor.
En önemlisi farkl› ülkeler ve farkl›
kültürlerle tan›flma f›rsat› buluyoruz. 
▼▼Türk futbolseverler seni hem
Avrupa hem de Dünya
fiampiyonas›’nda televizyonda
yak›ndan izleme f›rsat› bulmufltu.
Henüz 17 yafl›nda iki büyük
organizasyonun finalinde oynamak
sana ne gibi art›lar getirdi? 
O turnuvalarla ilgili nas›l hat›ralar›n
var?
▲▲Avrupa fiampiyonas› finalleri
öncesi Abdullah Ercan Hocam›z
tak›m›n bafl›na yeni gelmiflti.
Birbirimizi yeni tan›yorduk ve 
o turnuvada adeta mucizevî bir
biçimde Dünya fiampiyonas› vizesini
alabildik. Son maçta ‹ngiltere’yi
yenerek Dünya Kupas›’na
gidebilmifltik. Dünya Kupas› apayr›
bir macerayd›. Bugüne kadar en

güzel ve unutulmaz günlerimi orada
yaflad›m. Tak›m içindeki arkadafll›k,
sevinçlerimiz, yapt›¤›m›z toplant›lar,
oynad›¤›m›z maçlar, hepsi müthiflti.
Orada beni en çok etkileyen hat›ray›
ise Birleflik Arap Emirlikleri maç›nda
yaflad›m. Ayn› odada kald›¤›m
O¤ulcan ve Onur iki farkl› maçta
k›rm›z› kart görünce taktik gere¤i
oyundan al›nan ben olmufltum.
Birleflik Arap Emirlikleri maç›nda 10
kifli kald›¤›m›zda devre aras›na 1-0
önde girmifltik. Abdullah Hoca geldi
ve “Herkes kafas›n› kald›r›p flöyle bir
etraf›na baks›n. Burada kaç kifliyiz?”
dedi. Sonra tüm kafilenin 30 kifli
oldu¤unu söyleyerek, “Biz buraya
dünyay› fethetmeye geldik, e¤er pes
edecekseniz ben hiç konuflmadan
oday› terk edeyim” dedi. Hepimiz
ayakland›k ve asla pes
etmeyece¤imizi söyledik. Abdullah
Hoca bunun üzerine, “Sahaya ç›k›p
bu maç› kazanacak 10 yürekli adam
var m›?” diye sordu. 22 kifli aya¤a
kalk›p öyle bir kenetlendik ki, ikinci
yar›da maç› 2-0 ald›k. Hepimizin

tüyleri diken
diken olmufltu.
Bence futbolda
konsantrasyon
ve inanç da en
az yetenek
kadar etkili. 
▼▼Üzerinde
eme¤i olan
teknik adamlar
kimler? 
▲▲En baflta
Nazillispor’daki
hocam Orhan
‹bifl. fiimdi
Nazillispor’un
genel
menajerli¤ini
yap›yor.
‹lkokulda
ö¤lenci
oldu¤um için
tak›mla
antrenman
yapamazd›m.
Orhan Hocam
sabah erken
saatlerde benim
için kalkar, tek
bafl›ma
antrenman
yapt›r›rd›. Onun
emeklerini
unutamam.
Millî Tak›mlara
gelirsek, Ferhat
Südo¤an ve
Metin Çekiçler
Hocalar›m›z›n
katk›lar› çok
önemli.
Büyük tak›m
oyuncular›
varken beni
Nazillispor’dan
alarak
oynatt›lar. 

O güveni bana
vermeleri çok
önemliydi.
Galatasaray’da da
Recep Yaz›c›,
Orhan Atik ve son
olarak Tugay
Kerimo¤lu
Hocalar›mla
çal›flt›m.
▼▼A2 Ligi’nin
kurulmas›n›n genç
oyuncular için bir
art›s› oldu¤unu
düflünüyor musun?
▲▲Art›s› mutlaka var.
Bu sayede çok daha
fazla maç oynama
f›rsat› bulduk. PAF
Ligi’nde maç say›s›
düflüktü. Ligde yafl
s›n›rlamas› esnek
ama Galatasaray
kulübünün kendi
içinde koydu¤u bir
yafl s›n›r› var. Bizim
tak›mda sadece
genç oyuncular bu
ligde forma
giyebiliyor. Ancak
rakip tak›mlarda
çok tecrübeli
oyuncular yer
alabiliyor. Mesela Turgutluspor
maç›nda rakip tak›m›n iki stoperi de
30 yafl üzerindeydi. Güngörenspor
maç›nda da karfl›m›zda Bank Asya 1.
Lig oyuncular› vard›. Bu tip rakiplere
karfl› oynamak da çok önemli.
Çünkü kendimizi test etme f›rsat›
buluyoruz. ‹yi oynad›¤›m›zda
“Demek ki biz Bank Asya 1. Lig’in
biraz daha üzerinde bir yerdeyiz”
diyebiliyoruz. 
▼▼Gelece¤e dönük nas›l planlar
kuruyorsun? 
▲▲Geçen y›l Frank Rijkaard tak›m›n
bafl›ndayken Trabzonspor’a karfl›
Türkiye Kupas›’nda Galatasaray
formas›n› giyerek en büyük hayalimi
gerçeklefltirdim. O s›rada henüz 
17 yafl›ndayd›m. Ama hayalim bir
kereye mahsus geçekleflmifl oldu.
fiimdi en büyük hedefim A tak›ma
ç›karak yeni stad›m›zda oynamak.
▼▼Yeni stat seni heyecanland›r›yor mu?
▲▲Ali Sami Yen Stad›’nda oynayan
genç oyunculardan birisi olarak
kendimi çok flansl› görüyorum. 
fiimdi yeni bir stad›m›z var. 
Son derece modern bir stat. 
Kendimi orada hayal etmek bile 
beni çok heyecanland›r›yor.
▼▼Galatasaray altyap›s›ndan son
dönemde ç›k›p A tak›m formas›
giyen pek çok oyuncu var. Bu
durum sana da cesaret veriyor mu?
▲▲En büyük cesaret kayna¤›m›z bu
zaten. Y›llard›r tak›ma en büyük
hizmeti veren oyuncular›n hep
altyap›dan gelenler oldu¤unu
görüyoruz. Çünkü oradan gelen
oyuncular bir karfl›l›k beklemeden,
Galatasarayl›l›k ruhuyla tak›ma bir

fley vermeye çal›fl›yor. Bence o ruha
sahip olmak çok önemli. Sadece
paray› düflünerek futbol
oynayamazs›n›z. Bir da altyap›
oyuncusu geldi¤i yerin k›ymetini
biliyor ve o konumunu
kaybetmemek için çok daha fazla
çaba harc›yor.
▼▼Galatasaray’›n yeniden yap›land›¤›
bir süreci yafl›yoruz. Sen kendini 
A tak›m için ne kadar flansl›
görüyorsun?
▲▲A tak›m için davet bekliyorum,
çünkü sezon bafl›nda Tugay Hocayla
çal›flm›flt›k. Bizi çok yak›ndan
tan›yan Tugay Hoca flimdi 
A tak›mda. Hagi’nin de gençlere ne
kadar de¤er verdi¤ini ve flans
tan›d›¤›n› biliyoruz. Kadroda bir
eksiklik oldu¤unda Tugay Hocan›n
bizden birisini önerece¤inin
fark›nday›z. Bu nedenle flans›m›z
oldukça yükseldi ve bunu bilmek de
çal›flma azmimizi daha da art›r›yor.
▼▼Futbolun d›fl›nda neler yapars›n?
▲▲Tesislerde kal›yorum ve genellikle
arkadafllar›mla vakit geçiriyorum.
Arkadafllar›m beni esprili ve komik
bulur. Ben de onlarla birlikte gülüp
e¤lenmeyi seviyorum. Ço¤unlukla
playstation oynuyoruz. Zaman
zaman d›flar› ç›k›p yemek yiyoruz.
Bu arada dünya futbolunu da
yak›ndan takip ediyorum. 
▼▼Dünyada be¤endi¤in tak›mlar 
var m›?
▲▲Barcelona demeyece¤im, çünkü
onlar baflka bir fley. Kaka’n›n
oynad›¤› Real Madrid benim daha
fazla ilgimi çekiyor.
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‹
kinci Dünya Savafl› sonras›
Avrupa’s›na yön veren bir kavram
varsa, o da göç olmal›. Galip ya

da ma¤lup tüm büyük Avrupal›
devletler önünde sonunda ülkelerini
yeniden infla etmek için üçüncü
dünyadan gelenlere ihtiyaç duydu.
K›tan›n büyük güçlerini elli y›l
tafl›yan ve günümüzde krizlerle yara
alan refah toplumu, büyük oranda o
refah› kolay kolay tadamayan
yabanc›lar›n elleri üzerinde yükseldi.
2000’lere gelindi¤inde, göçmenler
gözden gelinemez de¤illerdi art›k.
Vatanlar›ndan kopup gelen bu
insanlar, çocuklar› ve hatta torunlar›
art›k evleri hâline gelen bu ülkelerde
hayata tutundu, olabilecek her
flekilde. Futbol da bunun yollar›ndan
biriydi. Göçmenler di¤erleriyle belki
de yaln›zca yeflil sahalarda eflit
olabiliyorlard›. Üstelik yetenekli ve
hevesliydiler, ayr›ca futbol pek
ço¤unun tek ç›k›fl yoluydu. Avrupa
altyap›lar›ndan ç›kan göçmen
oyuncular art arda dünya futbolunda
y›ld›zlaflmaya bafllad›. 1980’lerde
Tigana’lar›n açt›¤› yoldan Zidane’lar,
Henry’ler, Asamoah’lar, Mesut’lar
geçmeye bafllad›. Ancak ne kadar
baflar›l› olurlarsa olsunlar, hemen
hemen tüm göçmen oyuncular
önünde sonunda o meflhur ikilemi
yaflad›. Ailelerinin y›llar önce geldi¤i
yer mi, yoksa do¤up büyüdükleri,
evleri bildikleri yer mi? Pek çok
oyuncu bu soruya asla cevap
bulamadan karar vermek zorunda
kald› ve verdikleri karar ço¤u zaman
birilerini k›zd›rd›. 
Çifte pasaportlu göçmen çocuklar›

için hangi millî tak›mda
oynayaca¤›na karar vermek belki de
dünyan›n en b›çak s›rt› ifli. Oyuncu
kafas›nda net bir karara varsa bile,
karar›n›n yaratt›¤› tart›flmalar›
gö¤üslemek zorunda. Yurtd›fl›nda
do¤up büyüyen Türkiye kökenli
oyuncular da bu gerilimi çok s›k
yafl›yor. Türkiye’yi seçmek ya da
seçmemek kiflisel bir tercihin çok
ötesine tafl›n›yor. Geçti¤imiz y›l bir
gazetenin Türkiye’yi seçmeyen
oyuncular› içeren “hainler listesi”
yay›mlamas› bu iflin ne kadar
zorlaflabilece¤inin bir kan›t›. Oysa
hiçbir oyuncu için bu kolay bir karar
de¤il ve önünde sonunda kiflisel bir
tercihe dayan›yor. Bu tercih o kadar
zor ve s›k›flm›fl bir hayat›n içinden
süzülüp geliyor ki, sorgulamak,
yarg›lamak gerçekten haks›zl›k. 
Bu öylesine hassas ve kifliye özel bir
konu ki, günü geliyor iki kardefl bile
farkl› kararlar verebiliyor. 
Bunun en güzel örne¤i, Gana’y›
seçen Kevin-Prince’le Almanya’y›
seçen Jerome Boateng kardefller.
1987 ve 1988 do¤umlu bu iki
kardefl, bu karar›n tüm zorluklar›n›
yaflamakla kalmad›, bu yüzden
birbirlerine düflman dahi oldu.

Film gibi hayatlar

Kevin-Prince ve Jerome’un hikâyesi
asl›nda filmlere konu olabilecek
kadar enteresan ve göç meselesinin
ne kadar karmafl›k sonuçlar
yaratabilece¤inin bir kan›t›. ‹ki
oyuncu ayn› Ganal› baban›n ancak
farkl› annelerin çocu¤u. “Gecekondu

çocu¤u” Kevin-Prince Almanya’ya
büyük umutlarla gelen, ancak
e¤itimini yar›m b›rakmak zorunda
kalan fakir babas›yla büyürken,
Jerome ise uçufl görevlisi Alman
annesiyle nispeten daha iyi
koflullarda yaflad›. Kevin-Prince 
-belki de baflka flans› olmad›¤›ndan-
futbola kardeflinden çok daha önce
bafllarken, Jerome’la yollar› 2002

y›l›nda Hertha Berlin altyap›s›nda
kesiflti. Burada iki y›l beraber
oynayan ikili, daha sonra ayn›
kulübün B ve A tak›mlar›nda tekrar
bulufltu. Jerome, sürekli 
Kevin-Prince’in ayak izlerini takip
ediyor gibiydi, ancak a¤abey
Boateng daha çabuk yükseliyordu.
2001 y›l›nda Almanya 15 yafl alt›
tak›m›yla millî olan Kevin-Prince,

ümit millîye kadar tüm yafl
gruplar›nda Almanya’y› temsil etti.
Jerome ise ümit millî yafl›na kadar
hiç millî olmad›. Ancak A millî
tak›m kap›s›n› açan da oydu.
2009’da Jerome Boateng, Joachim
Löw’ün kadrosuna dâhil oldu¤unda
Kevin-Prince ilk kez kardeflinin
gerisinde kal›yordu. Belki de onu
Gana’y› seçmeye iten bu oldu.
Almanya formas›n› Jerome’dan fazla
giymiflti ancak ümit millîden sonra
üç sene onu A tak›ma ça¤›rmam›fllar,
yerine kardeflini alm›fllard›. 
O da Gana’n›n yolunu tuttu. 

“Benim öyle bir 
kardeflim yok!”

‹ki kardeflin aras›n› as›l açan ise
2010 FA Kupas› finali oldu.
‹ngiltere’de Portsmouth’ta oynayan
Kevin-Prince, Chelsea’ye karfl›
oynad›¤› finalde Michael Ballack’›n
aya¤›ndaki topu almak isterken geç
kalm›fl ve Almanya kaptan›n›n son
Dünya Kupas› hayalini bafl›na
y›km›flt›. Senelerce Almanya formas›
giyen Kevin-Prince’in Almanya’n›n
Dünya Kupas›’ndaki en büyük
umudunu sakatlamas› ülkede büyük
üzüntü ve k›zg›nl›k yaratt›.
K›zanlardan biri de kardefli
Jerome’du. Jerome’un a¤abeyini
savunmamas› ve k›rm›z› kart görmesi
gerekti¤ini söylemesi Kevin-Prince’i
üzdü. Karfl›l›kl› sözler yaralamaya
bafllad› ve sonunda o noktaya
gelindi: “Benim öyle bir kardeflim
yok!”
Belki onlar art›k bir araya gelmek,
birbirlerini düflünmek, birbirleri
hakk›nda konuflmak istemiyorlard›
ama kader -ya da futbol- onlar› bir

araya getirmeye kararl›yd›.
Almanya’yla Gana Dünya
Kupas›’nda ayn› gruptayd› ve son
maçta, grup birincili¤i için karfl›
karfl›ya geldiler. ‹ki kardefl, saha
içinde defalarca ayn› topa girdi,
zaten Kevin-Prince’in sa¤ kanat,
Jerome’un ise mecburiyetten sol bek
oynamas› onlar› karfl› karfl›ya
koymufltu. Bu mücadelede kazanan›
yine hayat› iki ülke aras›na s›k›flan
bir baflka oyuncu Mesut Özil

belirledi. Jerome ve Almanya
kazanm›flt›.

Janus’un iki yüzü

Kevin-Prince’le Jerome, her anlamda
Janus’un iki yüzüne benziyor. 
‹ki kardeflin ayn› hikâyeyi nas›l
bambaflka yaflayabilece¤inin kan›t›
gibiler. Kevin-Prince, Almanya’da
yaflanabilecek göçmenlik
tecrübelerinin en zorlar›ndan birini

temsil ediyor. Zor koflullarda,
t›rnaklarla kaz›na kaz›na
ulafl›lm›fl baflar›lar bir yanda, 
o noktaya gelene kadar çekilen
s›k›nt›lar›n açt›¤› yaralar di¤er
yanda. Belki bir dönem içine
düfltü¤ü al›flverifl ba¤›ml›l›¤› da
çocukken sahip olamad›klar›n›n
bir sonucu. Tabii onu idare
edilmesi zor bir oyuncu hâline
getiren de büyük ihtimalle bu.
Kevin Prince’in Almanya’yla
hikâyesine gelince, oyuncu
Gana’y› seçerken Almanya’ya
k›rg›nd›, büyük ihtimalle hep de
k›rg›n olacak. O da kardefli gibi
tüm hayat›n› Almanya’da geçirdi
ama hem ülkenin en zorlu
yüzüyle karfl›laflt›, hem de
yaflad›¤› sorunlar›n hiçbir zaman
anlay›flla karfl›lanmad›¤›n›
hissetti. Ümit millî tak›mdan 
A tak›ma geçemeyiflinde Dieter
Eilts’›n verdi¤i raporun etkisi
büyüktü. 2007’de, daha 20
yafl›ndayken “problem çocuk”

damgas›n› yemiflti ve
Almanya kap›lar› ona
kapanm›flt›. 2006’da
Gana’y› reddeden 
Kevin-Prince’in bu kez
“Siyah Y›ld›zlar”› tercih
etmesinin en önemli
nedeni buydu. Bir di¤er
neden de Hertha’n›n onu
benzer nedenlerle
Tottenham’a satmas›
olabilirdi. Asl›nda 
Kevin-Prince
Almanya’dan
uzaklaflmam›flt›, Almanya
onu uzaklaflt›rm›flt›. 
En az›ndan o bunu böyle
görüyordu.
Jerome ise tam Alman
politikac›lar›n dillerinden
düflürmedikleri
“entegrasyon” kelimesinin
karfl›l›¤›yd›. Kardefline
k›yasla tam bir “örnek
ö¤renci”ydi, tabii
kardeflinin sahip
olamad›¤› pek çok
imkâna sahip olmas›n›n
da bunda pay› büyüktü.
Kevin-Prince, Afrika’ya
özgü tutkuyla zirveye
t›rmanmaya çal›fl›rken
Jerome bir Almanya

klasi¤ini takip etti, sistemli, disiplinli
ve sindire sindire tepeye ç›kt›.
Jerome, kendini Almanya’ya ait
hissetti¤ini hep ifade etti, a¤abeyi ise
Almanya’dan uzaklaflt›r›lmas›n› hiç
hazmedemedi. Birbirlerine küserken
söyledikleri, hikâyelerinin özeti
gibiydi: 
“Art›k yollar›m›z› ay›rsak iyi olacak.”
“Zaten yollar›m›z bir süredir ayr›
de¤il miydi?” 
Kevin-Prince, “onun kendi ailesi var,
benim kendi ailem” diyor, Jerome
ise “O benim kardeflim ve hep de
öyle kalacak” diyor. Gönül ister
istemez bu göç hikâyesinin böyle
bitmemesini diliyor. Kevin-Prince’in
Jerome’un açt›¤› kap›dan elini mi,
yoksa öfkesini mi uzataca¤›n› zaman
gösterecek. Boateng’lerin hikâyesi
göç öykülerinin karmafl›k
olanlar›ndan biri ancak tek sorunlu
olan› de¤il. ‹ki vatan aras›na
s›k›flmak, hele bunu milyonlar›n
gözlerinin önünde yaflamak kolay ifl
de¤il. Gana’yla Almanya, Nijerya’yla
‹ngiltere, Cezayir’le Fransa,
Türkiye’yle Almanya aras›nda seçim
yapmak pek çok oyuncu için
çocuklu¤un o meflhur “anneni mi
daha çok seviyorsun, baban› m›?”
sorusu kadar zor. Verilecek her
cevab›n kalp k›r›kl›klar› açt›¤›n›
unutmadan, bu oyuncular› hangi
karar› verirlerse versinler anlay›flla
karfl›lamak gerekiyor. Çünkü yap›lan
seçim, bazen bir ülkeye, bazen bir
halk›n sevgisine, bazen de bir
kardefle mal olabiliyor.
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Çifte pasaportlu göçmen çocukları için hangi millî
takımda oynayacağına karar vermek belki de
dünyanın en bıçak sırtı işi. Bu öylesine hassas ve
kişiye özel bir konu ki, günü geliyor iki kardeş bile
farklı kararlar verebiliyor. Bunun en güzel
örneği, Gana’yı seçen Kevin-Prince’le
Almanya’yı seçen Jerome Boateng kardeşler.
1987 ve 1988 doğumlu bu iki kardeş, bu
kararın tüm zorluklarını yaşamakla kalmadı, 
bu yüzden birbirlerine düşman dahi oldu.

Ayr› dünyalar›n 
insanlar›!..
Ayr› dünyalar›n 
insanlar›!..

Dağhan Irak



TamSaha50 TamSaha 51

Sirkten gelen keçiSirkten gelen keçi
AArrmmaallaarr››nn  DDiillii  

Kulüp logoları yazı dizimiz Almanya ile devam ediyor. Çoğunda kulüp adlarının baş harflerinin kullanıldığı
armalara göre farklılığı olan amblemlerin hemen hemen hepsinde, kulüplerin bulunduğu şehrin yöresel
bayrağında da bulunan figürler yer alıyor. İşte Bundesliga ekiplerinin logolarından en ilginç olanlar…

Aydın Güvenir

1948 y›l›nda kurulan Köln ekibinin armas›nda bulunan keçi
ayn› zamanda da tak›m›n maskotu. Bu keçinin kulübün

logosuna yerlefltirilme hikâyesi ise oldukça ilginç. 1950
y›l›nda Köln flehir sirkinin sanat direktörü olan Carol
Williams, sirkteki keçilerden birini gösteri s›ras›nda flaka

amaçl› bir hediye olarak
kulübe vermifl. 13 fiubat’ta
gerçekleflen bu olay ilk baflta
sirk gösterisinin bir parças›
olarak gözükse de
taraftarlarca oldukça ilgi ve
be¤eni toplay›nca, kulüp
taraf›ndan bu olay›
resmilefltirme karar› al›nm›fl.
Öncelikle Almancada
“Geißböcke”, ‹ngilizcede
“Billy Goat” olarak bilinen,
Türkçede de erkek keçi yani
“teke” anlam›na gelen bu
hayvana bir isim verilmek
istenmifl. Bu ad için de
kulübün eski oyuncusu ve
teknik direktörü, kariyerinde
de 8’i Alman kulüplerinin
bafl›nda olmak üzere toplam
11 kupa kazanm›fl Hennes
Weisweiler’in ilk ad› uygun
görülmüfl. Keçi, “Hennes”
ad›yla vaftiz edildikten

sonra hem kulübün armas›na
konulmufl hem de tak›m›n maskotu
olmufl. 17 Nisan 1954’te
Stuttgart’la oynanan Almanya
Kupas› finalinde de k›rm›z›-beyazl›
ekibin formas›ndaki logoda keçi
sembolü kullan›lm›fl. 1966 y›l›nda ölen keçi
Hennes’in yerine de oylama yap›larak maskot olarak
kullan›lacak yeni bir keçi seçilmifl ve bu seçim kulübün
maskotu olan keçi her öldü¤ünde tekrarlayarak devam etmifl.
Maskot olarak kullan›lan her keçiye ise s›ras›yla numara
verilerek Hennes ad› uygun görülmüfl. ‹flte Köln’ün hem
logosunda bulunan, hem de tak›m›n lakab› ve maskotu olan
bu “Keçi Hennes”, k›rm›z›-beyazl› ekibin kendi sahas›nda
oynad›¤› her maça getiriliyor ve stadyuma girdi¤i anda tüm

taraftarlarca ayakta
alk›fllan›yor. Köln’ün
logosunda ayr›ca
flehrin simgesi olan,
yap›m› 632 sene
sürerek 1880’de
hizmete aç›lan ve
Kuzey Avrupa’n›n en
büyük ibadethanesi
olarak kabul edilen
yaklafl›k 157 metre
yüksekli¤indeki Köln
Katedrali’nin de bir
resmi bulunmakta.

Maskot keçi Hennes 
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Yaklafl›k 30 bin nüfusuyla Hamburg’un
kuzeyinde bulunan küçük bir semt olan

St.Pauli, ad›n› Hz. ‹sa’n›n havarilerinden
Aziz Paulus’tan (St. Paul) alm›fl. Dolay›s›yla kulübün de ad› buradan
geliyor. Bu durumun kulübün armas›yla ba¤lant›s› ise logoda Londra’da
bulunan St. Paul Katedrali’nin kullan›lmas›. Milattan sonra 10 y›l›nda
Tarsus’ta do¤an, Museviler aras›nda H›ristiyanl›¤› ilk kabul eden
insanlardan ve yay›lmas›n›n öncülerinden olan Aziz Paulus’un ad›n›n
konuldu¤u bu katedral, Hamburg ekibinin armas›n›n tamam›n›
oluflturuyor. Bu yüzden logoda sadece bir kilise sembolize edilse de
hem semtin hem de kulübün ad›n›n kökeni derin bir anlam tafl›yor. 
St. Pauli hakk›nda resmi olmasa da taraftarlarca belki de resmi armadan
daha çok benimsenen ve kendileri için çok fley ifade eden bir logo
daha var. Bu da ço¤u futbolsever taraf›ndan bilinen “Kurukafa”
sembolünden baflka bir fley de¤il. St. Pauli’yi destekleyen, bu tak›ma ve
düflünce tarz›na gönül vermifl her taraftarda üstünde kurukafa olan bir
bayrak ya bir t-shirt bulmak mümkün. Hatta bu sembolü dövme olarak
yapt›ran St. Paulililerin say›s› da bir hayli fazla. Kurukafan›n bu tak›ma
gönül vermifl taraftarlar için anlam› ise flöyle; 14. yüzy›lda Hamburg’da

yaflayan bir korsan olan Störtebeker, rivayete göre
zenginleri soyup, onlardan ald›klar›n› fakirlere
da¤›t›rm›fl. Bu yüzden fakir halk kendisini el üstünde
tutar, ona bir nevi Robin Hood gözüyle bakarm›fl.
Störtebeker bir defas›nda zaman›nda korsanl›¤› simgeleyen bir kurukafa
bayra¤›yla St. Pauli liman›nda görünmüfl. ‹flte bugünden sonra o iflaret
görülünce Hamburg’da akla hep ayn› flah›s gelirmifl. St. Pauli de
günümüzde gemici, iflçi ve küçük esnaf›n a¤›rl›kta oldu¤u bir semt.
Ayn› zamanda e¤lence hayat›yla da oldukça ünlü. Özellikle 1980’li
y›llarda Hamburg Belediyesi’nin bu bölgedeki binalar› y›k›p, yerine
lüks konutlar yapmay› düflündü¤ü s›rada bu binalar›n semt halk›
taraf›ndan savunulmas› ve burada olaylar yaflanmas› üzerine ad› herkes
taraf›ndan duyulmufl bir semt. ‹flte bu semtin ekonomik durumu çok iyi
olmayan ancak bu durumu “zenginlikten” bir farkl›l›k, ayr›cal›k olarak
gören ve bunu benimseyen taraftar›, Störtebeker ile korsanl›¤›n simgesi
haline gelmifl “Kurukafa” sembolünü bayraklar›na, vücutlar›na ve
yüreklerine kazm›fllar adeta. Bu yüzden resmi logo olmasa da 
St. Pauli’nin bu armas›n›n önemi bu tak›m›n taraftarlar› için resmi
logodan çok daha büyük hiç kuflku yok ki.

Aziz Paulus ve Kurukafa

K›rm›z›-siyahl›
kulübün

logosu Frankfurt
flehrinin yöresel

bayra¤›nda
bulunan kartaldan

esinlenerek
düzenlenmifl. Kartal

sembolü özellikle 
13. yüzy›lda Avrupa

halk› taraf›ndan imparatorlu¤u
simgeleyen emperyal bir güç
olarak görülüyordu. Frankfurt

gibi birçok ülke ve flehir de kendi
bayra¤›nda kartala yer veriyordu.

‹flte bu do¤rultuda da Eintracht
Frankfurt tak›m›n›n armas›nda
kanatlar›n› iki yana açm›fl ve
bafl›nda bir hükümdarl›k tac›

bulunan kartal sembolüne
rastl›yoruz. Logodaki kartal›n

gö¤üs k›sm›nda küçük bir kalkan,
kalkan›n ortas›nda da Almancada

“birlik” anlam›na gelen
Eintracht’›n ilk harfi olan “E” yer

al›yor. Kalkan›n iki yan›nda ise
yaprak fleklinde duran haç

iflaretleri göze çarp›yor.

Güç simgesi kartal
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Daha önce bolca de¤iflime
u¤rayan Bayern Münih’in

logosunun 2008’de tasarlanm›fl
son halinde FC Bayern Münih’in
bafl harfleri olan F, C, B ve M
stilize edilerek, dokuma biçimli
tek bir sembol alt›nda toplanm›fl.

Bu yüzden logoda baklava fleklinde bulunan
flekiller asl›nda bu dört harfin tasar›m yap›larak tek
bir sembole dönüfltürülmüfl hâli. Bu sembolün
renkleri ise mavi-beyaz olan Bavyera Eyaleti’nin
renklerinden seçilmifl. Kulübün ad› ise sembolün
d›fl çevresine konan bir halkan›n içine, mavi-beyaz

semboldeki renkleri çevreleyecek flekilde yaz›lm›fl. Ba
ye
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Kurulufl y›l› 1904 olan Freiburg
tak›m›n›n logosu elips fleklinde.

Kulübün renkleri olan siyah-beyazdan
oluflan bu logo ikiye bölünmüfl. 
Alt k›s›mda kulübün tam ad› olan 
“Sport-Club Freiburg”un bafl harflerine
iç içe geçmifl bir flekilde rastl›yoruz. 
Üst k›s›mda ise ‹ngilizcede “Griffin”
anlam›na gelen hayvan›n kafa portresi
var. Tam bir Türkçe karfl›l›¤› olmasa da
mitolojik ejderha olarak bilinen bu

karakterin en önemli özelli¤i ise
hayvanlar›n kral› olarak kabul edilen
aslan›n gövdesi ile kufllar›n en y›rt›c›s›
olarak bilinen kartal›n kanatlar› ve
a¤z›na sahip olmas›. 
Bu özellikleri de bu hayvan› mitolojide
güçlü ve büyülü bir karakter yapm›fl. 
Bu mitolojik karakter de logoya
1912’de kulübün flimdiki ad›
belirlenirken konulmufl ve o günden
bugüne kadar armada yer alm›fl.

Mitolojik Ejderha
Bu sezon Almanya’n›n flafl

tak›m› olan Borussia
Dortmund’un logosu ise
oldukça sade. Kulübün
renkleri olan sar›-siyahtan
oluflan armada “BVB 09”
yaz›s› göze çarp›yor. Bunun
anlam› ise Almancadaki tam
ad› Ballspiel-Verein-Borussia
1909 e.V. Dortmund olan
tak›m›n bafl harflerinin
kullan›lmas›. Topla oynanan
oyun anlam›na gelen
“Ballspiel” B harfiyle, kurum
veya birlik anlam›na gelen
“Verein” V harfiyle,
Almanlar›n kökenlerinin
geldi¤i krall›k olan
Prusya’n›n Latincedeki
yaz›l›fl› olan “Borussia” da
bir di¤er B harfiyle temsil
ediliyor. 09 ise kulübün
kurulufl y›l› olan “1909”u

simgeliyor. Kulübün
tam ad›n› Türkçeye
çevirirsek, Prusya
Dortmund Futbol
Birli¤i 1909’a yaklafl›k
bir isim ortaya
ç›k›yor.

Prusya Birli¤i
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Leverkusen ekibinin armas›n›n iki yan›nda
Avrupa’n›n birçok tak›m›n›n logusunda da

oldu¤u gibi birer aslan yer
almakta. Avrupa’da özellikle eski
ça¤larda cesaret ve yi¤itli¤i
simgeleyen, hayvanlar›n en
güçlüsü olarak kabul edilen aslan,
ayn› zamanda Leverkusen
flehrinin bayra¤›nda da tarih
boyunca var olmufl. fiehrin
simgesini logosunda kullanan

kulübün armas›n›n ortas›nda ise kulübün kurucusu
olan ve ayn› zamanda ad›n› veren dünyan›n en

ünlü ilaç firmalar›ndan Bayer’in kendi
sembolü var. Bu sembol ise ilaç
fleklinde çizilmifl bir dairenin içinde
Bayer ad›n›n yaz›lmas›yla meydana
geliyor. Bu logoyu yorumlamak
istersek, ilaç firmas›n›n, gücü
simgeleyen aslan›n korumas› alt›nda
oldu¤unun ifade edildi¤ini söylemek
pek de yanl›fl olmaz.

‹laç firmas›n›n logosuBayer Leverkusen

Baklava deseninin içindeki harfler

Stuttgart kulübünün armas› tarihe ve
dolay›s›yla eskilere dayan›yor.

Logonun alt taraf›nda, arkas›nda
sar› fon olan üç geyik boynuzu
sembolü, ulusal birli¤ini
oluflturmadan önce 36 küçük
krall›ktan oluflan Prusya
‹mparatorlu¤u’na ba¤l› ve baflkenti
Stuttgart olan Württemberg
Krall›¤›’na dayan›yor. Zaman›nda
Kral William taraf›ndan krall›¤›n
logosuna eklenmesi sa¤lanan bu
üç boynuz, Württemberg’in
beceriklili¤ini ve maharetini
simgelemek amac›yla tasarlanm›fl.
1912 y›l›nda da flehrin iki tak›m›
olan Stuttgarter FV 93 ile 

Kronen-Club Cannstatt birleflerek kulübün flu
anki ad›n› ve logo olarak da
Württemberg Krall›¤›’n›n simgesi
olan üç boynuz sembolünü alm›fllar.
‹flte maharet ve hüneri simgeleyen bu
sembol o günlerden bugünlere kadar
gelebilmeyi baflarm›fl. Ayr›ca bu üç
boynuz sembolünü kurulufl yeri ve
merkezi Stuttgart, Württemberg olan
dünyaca ünlü otomobil markas›
Porsche’un armas›nda da görmek
mümkün. Stuttgart’›n logosunun üst
k›sm›nda yazan “VFB” ise kulübün
Almanca tam ad› ve Stuttgart Aktif
Sporlar Birli¤i olan “Verein für
Bewegungsspiele Stuttgart”›n 
bafl harflerini ifade etmekte.St
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Mahareti simgeleyen üç geyik  boynuzu

Freiburg



arkadafllar›m›n maçlar›n› da dikkatle
izlerim. ‹zledi¤im maçlarda, “Bir
hatan›n nas›l ve neden oldu¤unu
irdeler, ne yapsayd› bu hata
olmazd›, benim maç›mda olursa ne
yapmal›y›m” diye ders ç›karmaya
çal›fl›r›m. Bir nevi e¤itim gibi izlerim
maç›. Her maç bir tecrübe ve daha
ö¤renip gelifltirilecek çok fley
oldu¤unu düflünüyorum. Sonuçta
tecrübe, yap›lan hatalardan ders
almay› gerektirir. Hayat kendi
hatalar›ndan ders al›nacak kadar
uzun de¤il. Baflar›y› yakalamak için
baflkalar›n›n hatalar›ndan da dersler
ç›karmam›z gerekiyor. Bir de ne
kadar teknik bilginiz olursa olsun
sonuçta fiziksel performans
gerektiren bir ifl yap›yoruz.
Antrenmana çok önem veriyor ve
düzenli yap›yorum. Kondisyon
olarak iyi durumda oldu¤umu
bilmek beni motivasyon ve özgüven
olarak olumlu etkiliyor.
▼▼Hakemlikte idolleriniz var m›?
▲▲Ankara’da olmam sebebiyle üst

düzey maçlarda görev alan
a¤abeylerimle hem antrenmanlara
kat›lma, hem de amatörde bile olsa
beraber maçlara ç›kma flans›m oldu.
Be¤eni ile takip edip örnek ald›¤›m
birçok isim var. Gürhan Güneykaya,
Cengiz Akyüz, Sürhat Müniro¤lu,
Aykut Gümülü, hakemli¤e geçse de
Koray Gençerler flu an hemen
akl›ma gelen isimler. fiu anki
kadrodan Baki Tuncay Akk›n, Adil
Sinem, Bülent Gökçü ve Selçuk
Kaya ile beraber hakemlik yap›yor
olmak da ayr› bir mutluluk ve gurur
benim için. 
▼▼Ustan›z say›lan hakemlerle
birlikte yaflad›¤›n›z bir hat›ra 
var m›?
▲▲2006’da Adil a¤abeyin ve
2007’de Baki a¤abeyin imzalayarak
verdikleri kokartlar benim için çok
de¤erli hat›ralar. Baki a¤abey ile
Rizespor-Fenerbahçe maç›na
ç›km›flt›m. Mesle¤in duayeniyle
ayn› ekipte yer almak benim için
büyük bir heyecand›. Maç öncesi,

▼▼Futbola ilginiz nas›l
do¤du, geçmiflte futbol
oynad›n›z m›?
▲▲Futbola ilgim çocuk
yafllar›mdan itibaren
vard›. Profesyonel futbol
oynamad›m. Fakat
mahalle aras›nda, okul
bahçesinde dönemin
a¤abeyleri ve
arkadafllar›m›zla lig
çekiflmesi ve iddias›nda
maçlar oynan›rd›. Futbol
sevgim biraz da ailemden
geliyor. Babam Hacettepe
ve Barbarosspor’da,
day›m ise Yolspor ve
‹statistikspor’da oynam›fl.
Hafta sonlar› Ankara’da oynanan 1. Lig
maçlar›n›n hemen hemen hiçbirini kaç›rmazd›k.
Yani iyi bir futbol izleyicisiydim. 
▼▼Hakem olmaya nas›l karar verdiniz? 
Sizi hakemli¤e yönelten fley neydi?
▲▲1996’da hal› ma¤azam›z varken TSYD Ankara
fiubesi’nden teklif talebi gelmiflti. Görüflmeye
ben gitmifltim. Dönemin baflkan› rahmetli Erol
Yaflar Türkalp’le görüflme sonunda sohbet
ederken day›mla ayn› mahalleden arkadafl
olduklar› ortaya ç›kt›. Konu futboldan aç›l›nca,
“Madem futbolu bu kadar seviyorsun, hakem
olmak ister misin?” diye sordu. Sonras›nda
yönlendirdi¤i ilgililerle görüflerek aday hakem
kursuna kat›ld›m. Kurs ve s›navlar sonras›nda
1996 y›l›nda Ankara’da aday hakemli¤e
bafllad›m.
▼▼Neden hakemlik de¤il de yard›mc› hakemlik?
Neden baflrol de¤il de yard›mc› oyunculuk?
▲▲2002-03 sezonunda C klasman yard›mc›
hakemli¤ine, 2004-05 sezonunda ise 

C klasman›na yükseldim. Fakat Akhisarspor’la
Akseki Aromaspor aras›ndaki ihtilaf, tahkim
kararlar› ve aç›lan davalar sonunda bölgesel
tak›m say›s› yüzünden bir gün sonra tekrar C
klasman yard›mc› hakemli¤e düfltüm. Yaflad›¤›m
sakatl›klar ve flanss›zl›klar sonucunda hakemlik
ad›na bir hayli mesafe kaybetmifltim. Ertesi y›l
tekrar yard›mc› hakem kadrosunda bafllay›nca
üst klasman yard›mc› hakemlikle ilgili istek ve
hedefimi paylaflt›m. Verilen flanslar› iyi
de¤erlendirdi¤imi düflünüyorum.
Yöneticilerimizin de takdiri ile üst klasman
yard›mc› hakem kadrosuna yükseldim. Ben olay›
bir ekip ifli olarak görüyorum. Burada as›l hedef
ekip olarak baflar›y› yakalamak. Bu noktada
katk›m›n oldu¤unu görmek ve baflar›l› oldu¤umu
bilmek bana keyif verir. Önemli olan hakem
ekibinin bir parças› olmak. Yapt›¤›m ifle sayg›
duyuyor ve seviyorum.

Maçlar› e¤itim gibi izlerim

▼▼Hakemli¤e sizinle birlikte bafllayan
çok say›da arkadafl›n›z vard› ama bugün
pek ço¤u belki baflka ifller yap›yor, sizse
FIFA kokart› tak›yorsunuz. Sizi
di¤erlerinden ay›r›p bu noktaya getiren
özellikleriniz nedir? 
▲▲Alt liglerde çok tecrübe kazand›¤›m›
ve bu tecrübeleri, elefltirileri geliflimimde
kulland›¤›m› düflünüyorum. Ayr›ca
benden tecrübeli a¤abeylerimin,

TamSaha 53

Azmin zaferiAzmin zaferi

Erdinç SezertamErdinç Sezertam

Bir kez dizi dönen, bir kez fibula kemi¤i k›r›lan ve aya¤›n› kaybetme
noktas›na gelen genç bir adam›n FIFA kokartl› yard›mc› hakemlik
düzeyine nas›l ulaflt›¤›n›n öyküsü bu… Baflkalar›n›n hatalar›ndan
dersler ç›kartmas›n› biliyor, Fair Play olgusunun lâfta b›rak›lmay›p

hayata geçirilmesini istiyor, hakemleri anlamak için empatiye ihtiyaç
duyuldu¤unu söylüyor ve Türk hakemlerin yurtd›fl›nda yönetti¤i

maçlarda nas›l sayg› gördü¤üne dikkat çekiyor. 

Maçları bir nevi
eğitim gibi izlerim.
Hayat kendi
hatalarından ders
alınacak kadar uzun
değil. Başarıyı
yakalamak için
başkalarının
hatalarından da
dersler çıkarmamız
gerekiyor. Bir de ne
kadar teknik bilginiz
olursa olsun fiziksel
performansınız en üst
düzeyde durmalı.

2000’in sonunda
dizim döndü ve
sezonu kapattım.
Ertesi yıl futbol
oynarken sol ayağım
kırıldı. Acil serviste
yanlış alçıya alınmış.
Eğer ertesi gün bir
başka hastanede
doğru tedavi
uygulanmasaydı
ayağımı
kaybedebilirdim. 

Hakemliğe dönüşte
ailem, özellikle
babam çok destek
oldu. Beni
antrenmana götürür,
kronometre tutar ve
koştururdu. Dönemin
İl Hakem Kurulu da
çok destek verdi. Geri
dönmem durumunda
başarılı olacağım
konusundaki
inançlarını sürekli dile
getirdiler.

Yurtdışındaki
maçlarda taraftarların
hakem ekibine saygı
duyduğunu
gözlemliyorum.
Everton-Bate Borisov
maçından önce
ısınmaya çıktığımızda
taraftarların bizden
imza istemesinden ve
sevgi gösterilerinden
çok etkilenmiştim.

Erdinç Sezertam kimdir?
1975 y›l›nda Ankara’da do¤du. Anne ve babas› emekli
bankac›. Tüm e¤itimini Ankara’da tamamlad›. Evli, Aykut ve
Selçuk Efe ad›nda iki erkek çocuk sahibi. Yaklafl›k 10 y›l
süresince hal›, dayan›kl› tüketim mallar› ve g›da sektörünün
önde gelen firmalar›nda sat›fl-pazarlama eleman› ve ma¤aza
yöneticisi olarak çal›flt›. 2006 y›l›ndan beri gayrimenkul
dan›flmanl›¤› yap›yor.

s›ras› ve sonras› yapt›¤›m haz›rl›klar›,
tutum ve davran›fllar› takip eden Baki
a¤abey, “Aferin, seni çok be¤endim.
‹yi bir yard›mc› hakem olacaks›n”
dedi ve 
o sezon kulland›¤› FIFA kokart›n›
imzalay›p bana verdi. Bir de yine
büyük be¤eniyle izledi¤im yard›mc›
hakemlerden Gürhan Güneykaya ile
benim aday hakem oldu¤um
dönemde bir maça ç›km›flt›k. Kendisi
son derece disiplinli ve çal›flkan bir
hakemdi. Mükemmel bir
memorandum dosyas› haz›rlam›flt›. 
O dosyaya hayranl›kla bakt›¤›m›
görünce, “‹stersen sana verebilirim”
demiflti. Sevinçle kabul ettim elbette.
Ertesi hafta dosyan›n bir kopyas›
getirip bana verdi. Düflünün, o
dönemde ben aday hakemdim.
▼▼‹yi bir yard›mc› hakemin en ay›rt
edici özellikleri neler? 
▲▲Ekip baflar›s›na önem veren,
konsantrasyonunu maç bafl›ndan
sonuna kadar koruyan ve hakemin
ihtiyac› oldu¤unda gerekli yard›m›
iletiflim içinde yapabilen yard›mc›
hakem bence baflar›l›d›r. ‹flbirli¤i
sadece taç, aut, korner de¤ildir.
Hakemin arkas›nda ya da
göremeyece¤i aç›da meydana gelen
baz› özel durumlarda onu
uyarabilmektir. Yap›lan yard›m ve
iflbirli¤i, yeri geldi¤inde ekibi ve maç›
kurtarabilmeli.   
▼▼Yard›mc› hakemin hakemle
diyalo¤u, baflar›s›ndaki önemli
faktörlerden birisi. Baz› yard›mc›
hakemler, hakemin kimli¤ine göre
yard›mda bulundu¤unu söylüyor.
Sizce de yard›mc› hakem, hakemin
maç yönetme biçimine göre mi tav›r
almal›?
▲▲Sonuçta bizlerin standart olarak
yapmas› gereken görev ve yetkiler,
kural kitaplar› ile talimatlarda
belirtiliyor. Hangi pozisyonda ne
flekilde karar vermemiz, yard›mda
bulunmam›z gerekti¤i belli. 
Ancak ekip bütünlü¤ü ve baflar›s› için
hakemin stilini bilmek, ters
düflmemek ad›na onun yönetim
tarz›n› göz önünde bulundurmak
gerekiyor. 

Aya¤›m› kaybedecektim

▼▼Kariyeriniz boyunca önemli
zorluklarla karfl›laflt›¤›n›z› biliyoruz.
Dizinizin dönmesi, aya¤›n›z›n
k›r›lmas› gibi. Bu olaylardan biraz
söz eder misiniz?
▲▲23 Aral›k 2000 tarihinde 19 May›s
2 No’lu sahada oynanan 1. Küme
maç›n›n son dakikas›nda dizim
döndü. O sezonu kapatm›flt›m. Ertesi
y›l ise sezona bafllad›ktan üç ay sonra
futbol oynarken sol aya¤›m fibula
kemi¤inden k›r›ld› ve bir hastanenin
acil servisinde alç›ya al›nd›. Devam
eden gün çok ac› çekiyordum. A¤r›lar
dayan›lmaz hale gelmiflti. Tekrar
baflka bir hastaneye gittik. Alç› tam
k›r›k parçalar›n üzerinde bitirilmifl,
yani yanl›fl alç›ya al›nm›fl. Alç›
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aç›ld›¤›nda gözlerime
inanamam›flt›m. Sol baca¤›m diz
alt›ndan itibaren siyaha yak›n
mordu. Aya¤›m tekrar kalçaya kadar
alç›ya al›nd›. Doktorun ifadesiyle
hastaneye iki gün geç gitseymiflim
aya¤›m› kaybedebilirmiflim. 
▼▼Sonras›nda nas›l ayakta kald›n›z?
Sizi devam etmeye yönelten
motivasyon neydi?
▲▲Öncelikle ailem, özellikle babam
çok destek oldu. Beraber
antrenmanlara giderdik. Beni götürür,
b›kmadan bekler, kronometre tutar ve
kofltururdu. Dönemin ‹l Hakem
Kurulu Baflkan ve yöneticileri de çok
destek oldu. Devam edip dönmem
durumunda gelecekte baflar›l›
olaca¤›m konusundaki inançlar›n›
sürekli 
dile getirdiler. Bafllarda çok
zorlan›yordum. 2 bin 600’lük testleri
zorlukla bitiriyordum. Hiçbir zaman
y›lmad›m, devaml› çal›flt›m. Allah’a
çok flükür ki önce sa¤l›¤›ma, sonrada
hedeflerime ulaflmay› 
nasip etti.
▼▼Süper Lig’de ç›kt›¤›n›z ilk maç›
hat›rl›yor musunuz? O maçla ilgili bir
an›n›z var m›? 
▲▲26 A¤ustos 2006’da 19 May›s
Stad›’nda  Gençlerbirli¤i ile
Ankaraspor aras›ndaki maçt›. 
Maç›n hakemi Bünyamin Gezer’di.
Gençlerbirli¤i 2-1 kazanm›flt›. Maç
öncesi heyecanl›yd›m. Gözlemcimiz
Yahya Diker hocam›z›n yanaklar›m›
okflayarak baflar› dilemesi ve “Hay›rl›
olsun” demesi beni çok rahatlatm›flt›.  

Avrupa’da sayg› görüyoruz

▼▼Yurtd›fl›nda ç›kt›¤›n›z maçlarla
Türkiye’deki maçlar›n atmosferi
aç›s›ndan nas›l farklar
gözlemliyorsunuz? 
▲▲Gözlemledi¤im en belirgin fark,
öncelikle futbolun, sahadaki oyunun
önemli parçalar›ndan olarak görülen
hakem ekibine sayg› duyulmas›.
Yap›lan hatalar› günlerce tart›fl›lacak
boyutlara ulaflt›rm›yorlar, futbolun
içindeki do¤al sonuçlar olarak
alg›l›yorlar. Everton-Bate Borisov
maç›ndan önce ›s›nmaya ç›kt›¤›m›zda
taraftarlar›n bizden imza istemesinden
ve sevgi gösterilerinden çok
etkilenmifltim.
▼▼Peki, çizgide, tribünlerin hemen
önünde maç yönetmek sizi nas›l
etkiliyor? Kenardan gelen tepkilerden
ar›nmak için nas›l bir yöntem
uyguluyorsunuz?
▲▲Bu yöntemle de¤il de tecrübeyle
ilintili bir durum. Zamanla kenardan
gelen sesleri ve detaylar›
duymuyorsunuz. Atmosferi yüksek
maçlarda pozisyonlara konsantre
olmak, seyircisiz maçlardan daha
kolay bence. 
▼▼TV’lerdeki elefltiriler sizi nas›l
etkiliyor? Bu programlarda yard›mc›
hakem hatalar› daha da fazla
konufluluyor. 

▲▲TV’deki spor programlar›n› mümkün
oldu¤unca izlerim. Sonuçta orada
tak›mlar›n teknik analizleri de
yap›l›yor. Bu analizler maç
planlar›nda ipucu olabiliyor. Hakem
elefltirilerinde geliflimim aç›s›ndan
dikkate almam gereken bir konu varsa
onu almaya çal›fl›r›m. Yard›mc›
hakemin kritik ofsayt bayra¤›
kald›rd›¤› ya da devam ettirdi¤i
pozisyonlarda sanal bir çizgi çekiliyor.
Yorumlar da çizgiyle sabitlenmifl
kararlar üzerine yap›ld›¤› için keskin
ifadelerle fazla konufluluyor. Yaln›z

çizgi, bazen top aya¤a
yap›fl›kken, bazen de

ayr›l›nca çekiliyor.
‹flte buradaki o

ufac›k zaman
fark›nda

büyük

karar farkl›l›klar› olabiliyor.
Yorumlarda buna da biraz dikkat
edilmeli.
▼▼Hepimiz ofsayt kararlar›n›n çok
kritik oldu¤unu biliyoruz. 
Peki, bu kararda hatay› asgariye
indirebilmenin bir püf noktas› 
var m›? 
▲▲Püf noktas› de¤il de olmazsa olmaz›
var; sondan ikinci savunma oyuncu
ile ayn› hizada olmak. Mümkün
oldu¤unca oyunu yan koflularla takip
etmek ve konsantrasyonu yitirmemek.
▼▼Hakemlerin e¤itimi için UEFA’dan
Uilenberg geliyor. fiimdi yard›mc›
hakemler için de Sharp var. Ondan
neler ö¤rendi¤inizi düflünüyorsunuz?
▲▲Ald›¤›m›z temel e¤itimlere ilâve
olarak saha uygulamalar›, pozisyon
alma gibi konularda katk› sa¤l›yor.
Son seminerde iflledi¤i kavga ve
kargafla takibi ile ilgili demonstrasyon
çok faydal›yd›.  
▼▼O çal›flmay› biraz açar m›s›n›z?
▲▲Öncelikle hepimiz ikiflerli gruplara
ayr›ld›k. Ayn› olaya iki farkl› aç›dan
bakan hakem gruplar›n›n olaylar›
alg›lay›fl biçimlerini gözlemledik. Bir
kargafla oldu¤unda her iki taraftaki
yard›mc› hakemlerin olaya ne kadar
yaklaflaca¤›n›, hakemle birlikte nas›l
bir üçgen oluflturulmas› gerekti¤ini
sahada uygulayarak ö¤rendik.
Sharp’›n bu tip pozisyonlar için bize
yapt›¤› önemli bir uyar› da “O
kargaflada sürekli yüzlere bakarsan›z
aradan bir simay› kaç›rabilirsiniz.
Oyuncular›n flortlar›na da bak›n ve
numaralar› haf›zan›za kaydedin”
fleklindeydi. Asl›nda teorik olarak
bildiklerimizi sahada uygulayarak
daha ak›lda kal›c› olmas›n› sa¤lad›¤›n›
söyleyebilirim.

▼▼Kariyeriniz boyunca
unutamad›¤›n›z maçlar var m›?
▲▲Yurtiçinde Halis Özkahya ile
gitti¤imiz 2007-08 sezonunda 
33. haftada oynanan 3-5’lik Sivasspor-
Galatasaray maç›. fiampiyonun büyük
ölçüde belirlenece¤i, önemi ve
atmosferi aç›s›ndan müthifl bir maçt›.
Ekip olarak baflar›l›yd›k. Benim ad›ma
da kritik kararlarda katk›m bulunan
güzel bir müsabaka olmufltu.
Yurtd›fl›nda ise Selçuk a¤abeyle
gitti¤imiz 2-3’lük 
Cluj-Sparta Prag
UEFA Avrupa Ligi
maç› var. Cluj 9
kifli kald›¤›
maçta 90+1’de 
2-2’yi
yakalam›fl,
90+5’te
skor 

2-3 olmufltu.

Empati bekliyoruz

▼▼Bazen ifller kötü gider ve insan
yapt›¤› iflten piflmanl›k duyar. Sizin
aç›n›zdan da “B›rak›p gitsem”
dedi¤iniz bir maç oldu mu?
▲▲Her hakemin kötü yönetti¤i maç›
olmufltur. Benim de oldu ama hiçbir
zaman “B›rak›p gitsem” diye
düflünmedim. Buralara gelebilmek
için o kadar çok emek verdim ki…
Bana ve bize düflen b›rak›p gitmek
de¤il. Baflarmak için daha çok
çal›flmak. Ancak baz› maçlardan
sonraki yorumlar› izlerken, “Nas›l bir
ifl yap›yorum?” diye de düflünmüyor
de¤ilim. ‹nsanlara “Empati nedir?”
diye sorsan›z, yüzde 90’› aç›k bir
flekilde tan›mlar, ancak yüzde kaç›
bunu hayat›nda uygulayabiliyor? Ya
da saha içindeki oyuncular›n yüzde
kaç› empati yapabiliyor? Kendini yere
b›rak›p hakemi ve rakiplerini aldatarak
haks›z kazanç elde eden futbolcu
ertesi hafta ilk on birde sahaya ç›k›yor
ama ne yaz›k ki o yan›lg›ya düflen
hakem, o futbolcunun oynad›¤›
maçlar› 4-5 hafta televizyondan
izlemek zorunda kal›yor. Hakemi
aldatan oyuncu, maçtan sonra
mikrofonlara ç›k›p, “Evet, o
pozisyonda topu elimle alm›flt›m”
diyebiliyor. Bunu da sanki büyük bir
dürüstlükmüfl gibi sunuyor. E¤er
içinde Fair Play duygusu varsa o
oyuncu maç içinde o hareketi ya hiç
yapmayacak ya da bir refleks sonucu
yapm›flsa da hakeme, “Bu penalt›
de¤il, ben kendimi b›rakt›m”
diyebilecek. 
▼▼‹fl hayat›n›zla hakemli¤i bir arada

götürmek zor olmuyor mu?
▲▲Eskiden antrenman zorunlu iken
daha zordu. fiimdi bireysel
antrenman yapt›¤›m›z için nispeten
daha rahat. Hakemlikten dolay›
düzenli ve disiplinli bir hayat
yafl›yorsunuz ve bu da iflinize
yans›yor. Spor yapman›z da ayr›ca
yaflam ve ifl kalitenizi artt›ran di¤er
bir unsur.
▼▼Hobileriniz var m›? 
▲▲Ankara d›fl›nda ufak bir bahçemiz
var. F›rsat oldukça ailemle oraya
gidip toprakla u¤raflmak, teknoloji
ve gürültüden uzakta zaman
geçirmek hofluma gidiyor. Tiyatro ve
sinemaya gidiyorum. O¤lumla
basketbol oynamak, yüzmek,
arkadafllar›mla playstation oynamak
bofl zamanlardaki keyif anlar›. 
▼▼O¤ullar›n›z maçlar›n›z› 
izliyor mu?
▲▲Bugüne kadar bir maç›ma geldiler.
Ankaragücü ile Gençlerbirli¤i
aras›nda oynanan TSYD Kupas›
maç›yd›. Seremonideyken büyük
o¤lum “Bak›n o benim babam” diye
ba¤›rmaya bafllad›. Tabii benim de
kendisini görmemi ve bir iflaret
vermemi istiyor. Ancak seremonide
oldu¤umuz için fazla da
k›p›rdayam›yorum. Israrla “Baba”
diye ba¤›rmaya devam edince
bayra¤›m› hafifçe sallad›m ve
durumu kurtard›m. Çocuklar›mdan
söz etmiflken, ilk o¤lum do¤du¤unda
C yard›mc›, ikinci o¤lum
do¤du¤unda ise Süper Lig yard›mc›
hakemli¤ine yükselmifltim. Hani
derler ya; “Çocuk k›smeti ile gelir.”
Onlar›n hayat›mda ve kariyerimde
dönüm noktalar›ndaki u¤urlar›na
inan›yorum.



Dünya Kupas›’n›n 
en h›zl› oyuncusu

Dünya Kupas›’nda Meksika ile
gösterdi¤i performansla da K›rm›z›
fieytanlar› destekleyen taraftarlara,
“Ben geliyorum” mesaj›n› verdi
genç oyuncu. Fransa ve Arjantin’e
karfl› birer gol kaydetti¤i kupada,
istatistiklere göre saatte ortalama
32 km’ye ulaflarak turnuvan›n 
en h›zl› oyuncusu unvan›na da
sahip oldu.
28 Temmuz’da ise yeni tak›m›yla
ç›kt›¤› ilk maç olan ABD Ulusal
Ligi Karmas› ile yap›lan haz›rl›k
müsabakas›nda oyuna girdikten
henüz 18 dakika sonra United için
ilk golünü rakip filelere b›rakt›. 
‹ki gün sonra da transferi s›ras›nda
sözleflmesine konan bir maddeden
dolay› eski kulübü olan Chivas
Deportivo Guadajalara’n›n yeni
stadyumunun aç›l›fl maç›na ç›kt› ve
bir gol daha kaydetti. Ancak ilginç
olan, bu golü eski tak›m›n›n
formas› alt›nda, Manchester
United’a atm›fl olmas›yd›.
Sözleflmedeki madde gere¤i maç
içinde ilk yar› eski tak›m›n›n, ikinci
yar› da yeni tak›m›n›n formas›n›
giyen genç Meksikal›, ilk yar›
Chivas formas›yla yeni tak›m›na
gol kaydedince ilginç bir olay›n da
baflrolünü üstlenmifl oldu. United
formas›yla ç›kt›¤› ilk resmi maç
olan Manchester United-Chelsea
Community Shield müsabakas›nda
da tak›m›n›n ikinci golünü atarak
gol bombard›man›na devam etti.
Bu maç›n ard›ndan United’›n
efsane oyuncusu Giggs kendisi için
flunlar› söylüyordu: 
“Baz› insanlar sadece gol atmak
için do¤ar. Kaleciyle karfl› karfl›ya
kald›klar›nda so¤ukkanl›l›klar›n›
hiç bozmazlar. Javier de onlardan
biri. United’da oldu¤um sürece
efsaneleflen birçok golcü gördüm.
Javier de ileride onlara
benzeyecek.”
Hernandez, 29 Eylül’de de

Valencia deplasman›nda
hem tak›m›na galibiyeti
getiren golü att› hem de
Avrupa kupalar›nda ilk kez
fileleri havaland›rd›. Sonraki
maçlara da bakt›¤›m›zda
kendisinin yavafl yavafl ideal
kadroda yer bulmaya
bafllad›¤›n› görüyoruz. 
Genç y›ld›z›n ayr›ca
Meksika Millî Tak›m
formas›yla da henüz 
22 yafl›nda olmas›na ra¤men 
20 maçta 11 golü bulunuyor.

Kabu¤unu parçalayan
bezelye

Hiç kuflku yok ki Alex Ferguson
gibi bir menajerle çal›flmak genç
golcü için çok büyük bir flans.
‹skoç teknik adam onu, “‹ki aya¤›n›
da kullanabilen, çok iyi pozisyon
alabilen, do¤al bir
golcü” olarak
tan›ml›yor ve
ekliyor: “Macheda
ile Hernandez
oyuna enerji ve
canl›l›k kat›yor.
Böylece de
Berbatov’un iflini
kolaylaflt›r›yorlar.
Bu durum da
rakiplerimiz için
problem yarat›yor.
Berbatov bu sene
çok formda, 
o yüzden
Hernandez’in
oyunda kalma
süresi azal›yor
ancak o tam
anlam›yla do¤ufltan
bir golcü ve onun
Valencia
deplasman›nda
att›¤› gol bize bir
üst turun anahtar›n›
getirdi. Bu aç›dan
ne kadar önemli bir
oyuncu oldu¤unu
daha flimdiden bize
kan›tlad›.” 
Ancak hiç kuflku
yok ki, ünlü
menajerin kendisi
için yapt›¤› flu
yorum onun saha
içindeki
performans›
hakk›nda her fleyi
anlat›yor adeta: 
“Lakab› Küçük
Bezelye ve forma
flans› buldu¤unda
kabu¤unu
parçalay›p ç›kan bir
bezelyeye

benziyor.”
18 yafl›ndayken a¤›r idmanlardan
ve di¤er sorunlardan dolay› futbolu
b›rakmak üzere olan ve iflletme
okumay› tercih eden genç
Meksikal›, daha sonra çabuk bir
geri dönüfl yaparak kendini
tamamen futbola teslim etti.
Dedesi Balcazar ise bu durumu
flöyle anlat›yor: 
“O formas›n› s›rt›na geçirdi¤inden
beri adeta top oynamak için
do¤mufltu. Bayra¤› bizden devrald›
ve baflar›yla tafl›yor.”

H›rsl› ve sab›rs›z bir golcü

Chivas Guadajalara’da oynarken
altyap›dan antrenörü Marco Fabian
ise Hernandez’in h›rs›n› ve
kazanma iste¤ini flöyle aç›kl›yor: 
“O çok çal›flkan ve maharetleri üst
seviyede olan bir futbolcu.
Durdurulamaz h›z›, kendisini arka

direkte unutturup att›¤› flutlar, gol
koklama kabiliyeti onu farkl›
k›l›yor. Antrenmanlarda her zaman
yüzde 100’ünü vererek oynard› ve
hep di¤er oyunculardan çok daha
fazla istekliydi. 16 ya da 17
yafl›ndayken bir gün tak›m›n
karfl›s›na geçti ve hiçbir zaman
yenilgiyi kabul etmeyece¤ini
söyledi. ‹leride bir y›ld›z olmak ve
her maç› kazanmak istedi¤ini
belirtti.”
Babas› ise onun bu h›rs›na karfl›n
çok sab›rs›z oldu¤unu ve bu
durumun futbolculuk kariyerinde
kendisine zarar verdi¤ini flöyle
ifade ediyor: 
“2007-2008 sezonunda gol
atamay›nca kendisinden flüphe
duymaya bafllad›. 1. Lig oyuncusu
olmad›¤› hakk›nda kuflkular›
olufltu. Kendisine sakin olmas›n›
söyledim. Ama genç bir oyuncu
olarak o asla sakin de¤ildi.

Arabadan iner inmez son
sürat koflarak direkt
antrenman sahas›na
giderdi. Fakat bu durum
onu olumsuz etkiliyordu.”
‹flte Küçük Bezelye’nin
ilginç baflar›larla dolu bu
hikâyesi Ferguson ve
K›rm›z› fieytanlarla
buluflunca daha farkl› bir
boyut kazanacak gibi
gözüküyor. 
‹skoç teknik adam,
Premier Lig ve
fiampiyonlar Ligi için
kendini fiziksel olarak
daha güçlendirmesi, ayn›
zamanda da daha atletik
olmas› gerekti¤ini belirtse
de, sakin olmas›
gerekti¤ini gün geçtikçe
daha da iyi anl›yor ve her
geçen gün futbolunu
ileriye götürdü¤ünü
belirtiyor. F›rsatç›l›¤› ve
gol vurufllar›yla,
Manchester United’›n
“Bebek Yüzlü Katil” olarak
nam salm›fl eski Norveçli
oyuncusu Solksjaer’e
benzetilen Küçük Bezelye,
boyunun k›sa olmas›na
karfl›n hava hâkimiyetiyle
de oldukça dikkat çekiyor. 
K›rm›z› fieytanlarda Forlan
ve Tevez gibi Güney
Amerikal›lar›n, geride
b›rakt›¤›m›z sezonlarda
pek de baflar›l›
olamad›¤›n› düflünürsek,
formas›n›n arkas›nda ad›
yerine lakab› yazan genç
Meksikal› daha önce de
yapt›¤› gibi bu kaderi
de¤ifltirebilecek mi hep
beraber görece¤iz.

kuflak Balcazar’›n da futbolcu ve forvet oyuncusu
oldu¤unu görüyoruz. 1.69 boyundaki Javier Hernandez
Gutierrez’e yeflil gözlere sahip oldu¤u için ‹spanyolcada
“Bezelye” anlam›na gelen “Chicharo” lâkab› verilmifl. 
‹flte Javier Hernandez’in de bugünkü lâkab› buradan
geliyor. Babas›na bezelye dendi¤i için kendisine de
“Chicharito” yani “küçük bezelye” lâkab› uygun
görülmüfl. 
Babas›n›n profesyonel olarak futbolcu olaca¤›na fazla
inanmad›¤› Hernandez, 9 yafl›nda Chivas Deportivo
Guadalajara tak›m›nda forma giymeye bafllad› ve henüz
15 yafl›ndayken de kulübüyle profesyonel sözleflme
imzalad›. Bundan 2 sene sonra henüz altyap›da oynarken
tak›m›n›n Peru’da düzenlenen 2005 U17 Dünya Kupas›

kadrosuna kat›lmaya hak kazansa da sakatl›¤› yüzünden
kadronun d›fl›nda kald›. Bu turnuva asl›nda bizim için
pek de yabanc› de¤il. Abdullah Avc› önderli¤indeki
Nuri fiahin’li, Caner Erkin’li, Tevfik Köse’li U17 Millî
Tak›m›m›z bu kupada yar› finaldeki o unutulmaz maçta
Brezilya’ya 4-3 yenilmifl ve turnuvay› dördüncü olarak

bitirmiflti. ‹flte Chicharito’nun da k›l pay› kaç›rd›¤› bu
flampiyonada Meksika, finalde Brezilya’y› 3-0 ma¤lup
ederek kupay› müzesine götürmüfltü.

2006-2007 sezonundan itibaren A tak›mda forma
giymeye bafllayan Küçük Bezelye, 7 maçta 1 gol

kaydetti. Ertesi sezon ise 6 kere sahada yer alma
flans› bulup sezonu gol atamadan kapatt›. Aç›l›fl
Ligi anlam›na gelen 2009 Apertura’da ise 17
maçta 11 gol kaydederek ligin en golcü üçüncü

oyuncusu olmay› baflard›. Bu dönemden sonra
genç oyuncunun ç›k›fl› artarak devam etti. 

Torneo Bicentenario ad› verilen Meksika
Premier Ligi’nde 2010 sezonunda 11 maçta 
10 gol atarak gol kral› oldu ve bu ligdeki gol
rekorunu ele geçirdi.
Onun bu baflar›s› hiç kuflku yok ki Avrupal›

futbol avc›lar› taraf›ndan da yak›ndan takip
ediliyordu. fiubat ve Mart 2010’da onu seyretmeye

gelen Manchester United oyuncu izleme komitesinin bafl›
Jim Lawlor’›n raporuna olumlu fleyler yazmas›yla genç
oyuncu 8 Nisan 2010’da Manchester ekibine imzay› att›.
May›s bitiminde çal›flma izni al›nd›ktan sonra 
1 Haziran’da transferi resmiyet kazand›. Böylelikle Küçük
Bezelye, United tarihindeki ilk Meksikal› oyuncu olma
flerefine de erifliyordu. K›rm›z› fieytanlara transfer
hikâyesini ise dedesi flöyle anlat›yor: 
“1 Nisan’da New York Times, ‘Chicharito Meksika’n›n
gelecekteki en büyük oyuncusu olacak’ diye bir bafll›k
atm›flt›. Bu dönemler Manchester United’›n kendisini
izlemeye geldi¤ini biliyorduk. O zamana kadar hep ayn›
evde bir arada yaflam›flt›k. Bir gün babas›yla Atlanta’ya
tatile gidece¤ini söyledi bize. Halbuki o, kulüp
temsilcileriyle Old Trafford’da Bayern Münih ile oynanan
fiampiyonlar Ligi çeyrek final maç›n› izlemeye gitmifl.
Ertesi gün de televizyondan bu kulübe imza att›¤›n›
görünce çok flafl›rd›k.”

1
9 Haziran
1954’te
Cenevre’nin Charmilles

Stadyumu’nda grubun ikinci maç›nda
karfl›lafl›yordu Meksika ile Fransa.
Oldukça çekiflmeli geçen maçta Meksika,
Fransa’y› 3-2 ma¤lup ediyor, Meksikal›
forvet Tomas Balcazar da tak›m›n›n son
golüne imza at›yordu. Aradan 66 sene
geçmesine iki gün kalm›flt›. O günden bu
yana Meksika, Horozlara karfl› oynad›¤›
hiçbir maçta gol kaydetme baflar›s›n›
gösterememiflti. 17 Haziran’da yine bir
Dünya Kupas› maç›nda karfl› karfl›ya gelen
iki tak›m aras›ndaki bu gelenek,
‹spanyolcada “Küçük Bezelye” anlam›na
gelen “Chicharito” lâkapl› Javier
Hernandez Balcazar taraf›ndan bozuldu.
64’te a¤lar› havaland›ran genç Meksikal›,
1954’te Azteklerin tarihte Fransa’ya att›¤›
son golü kaydeden Tomas Balcazar’›n
torunundan baflkas› de¤ildi. Bu bak›mdan

bu golün hem
Meksikal›lar hem de

Balcazar ailesi için önemi
apayr›yd›. Bir di¤er ilginç tesadüf de dede
ile torunun Horozlara karfl› kaydetti¤i
golleri ayn› yaflta atm›fl olmalar›yd›.
Chicharito bu golle ayn› zamanda Dünya
Kupalar› tarihinin 2100. golünü de
kaydetmifl oluyordu. 

Küçük Bezelye

fiimdi gelelim bu genç Meksikal›n›n
hikâyesine… Javier Hernandez 1 Haziran
1988’de Meksika’n›n Guadalajara
flehrinde dünyaya geldi. Tomas
Balcazar’›n torunu olan Hernandez’in
babas› da kendisi gibi bir futbolcu. 80’li
y›llarda Tecos ile Meksika Milli Tak›m›’n›n
önemli oyuncular›ndan olan Javier
Hernandez Gutierrez de babas› ve o¤lu
gibi forvette görev yap›yordu. Böylece üç

Javier Hernandez 

Aydın Güvenir
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Dedesinin
torunu

Dedesinin
torunuTarih 17 Haziran 2010. Yer Güney

Afrika’nın Polokwane bölgesinde bulunan
Peter Mokaba Stadyumu. Fransa ile
Meksika, Dünya Kupası A Grubu ikinci
maçında karşı karşıya. 55’te oyuna 
giren Javier Hernandez Balcazar, 
64’te takımını Horozlara karşı 1-0 
öne geçiriyor ve o anda tüm 
dünyaya adını duyuruyor. Ama 
herkesin bu golle onu tanımasının 
asıl nedeni Meksika’nın 
Fransızlara karşı attığı son golün 
1954’te dedesi Tomas 
Balcazar tarafından kaydedilmesi. 
Bu ilginç tesadüf “Chicharito”yu 
bir anda ilgi odağı haline getirdi. 
O da sezon başından beri 
Manchester United formasıyla 
gösterdiği başarılı performansla 
adından söz ettirmeye 
devam ediyor. 



F
utbol günlük hayat›m›z›n
vazgeçilmez bir parças›d›r.
Antrenörler, futbolcular ve

yöneticiler baflar› ve baflar›s›zl›¤›n
sebeplerini spor kamuoyu ile
paylafl›rlar. Bu paylafl›m› yaparken
asl›nda bize kendi alg› düzeyleri ile
ilgili ipuçlar› vermektedirler.
Yaflad›klar›n›, hissettiklerini ve
gördüklerini belirli sebeplere
ba¤larlar. K›sacas› baflar› ve
baflar›s›zl›¤›n sebeplerini ortaya
dökerler. Örnek verecek olursak;
müsabakay› kaybeden tak›m›n
oyuncular›, teknik direktörleri ve
yöneticileri, “Saha koflullar› çok
kötüydü”, “Hakemin birkaç
pozisyonda hata yapmas› bizi
olumsuz yönde etkiledi”, “Rakip çok
sert oynad›”, “Top bizi istemedi”,
“Haftada iki maç yapmak bizi
olumsuz yönde etkiledi” gibi

olumsuz de¤erlendirmelerde
bulunurlar. Kazan›lan maçlardan
sonra ise, “Bu maça inand›k”, 
“Çok çal›flt›k”, “‹yi motive olduk”,
“Konsantrasyonumuz üst
düzeydeydi” gibi olumlu
de¤erlendirmeler yaparlar. 
Bu verilen örnekleri inceledi¤imiz
zaman, ilk örnekte yap›lan
aç›klamalarda baflar›s›zl›¤›n
sebepleri daha çok d›fl faktörlere
ba¤lanm›flt›r. Bu faktörler bizim
kontrolümüz d›fl›ndad›r (iflin
zorlu¤u, kader, flans). ‹kinci örnekte
baflar›n›n sebepleri ise daha çok iç
faktörlere ba¤lanm›flt›r. Bu faktörler
de bizim kontrolümüz alt›ndad›r
(kapasite, çaba, niyet). 
Görüldü¤ü gibi kaybetmenin
sebepleri tak›m›n gücünün di¤er
tak›mdan zay›f olmas› de¤il, saha,
hakem, rakibin sert oynamas› ve

topun kendilerini istememesi olarak
gösterilmifltir. Bu durum bize maç›
kaybeden oyuncular›n bilinçalt›nda
egolar›n› korumaya çal›flt›¤›n›
gösterir. Bu da dolayl› yoldan
kendilerini be¤enme duygusunu
korumalar›n› sa¤lar. 
Spor psikolojisi bilimi bu yaklafl›m›
yüklemleme (Attribution theory)
olarak ifade eder. Bu teorinin ç›k›fl
noktas›, kiflinin baflar› ve
baflar›s›zl›¤›n› nas›l ifade etti¤idir. 
Bu teori Heider (1958) taraf›ndan
ç›kar›lm›fl, daha sonra Weiner
(1985-86) taraf›ndan gelifltirilerek
daha popüler bir hale getirilmifltir.
Yüklemleme kuram›n›n en önemli
özelli¤i alg›lamad›r. E¤er sporcular,
antrenörler ve yöneticiler
baflar›s›zl›¤›n sebeplerini yanl›fl
alg›larlarsa gerekli önlemleri
almazlar, bu durum daha kötü

sonuçlara sebep olabilir.
Baflar›s›zl›klar devaml› olarak
flanss›zl›klara ba¤lan›rsa sorumluluk
duygusu azal›r. 
Sporcular›n yapt›klar› yüklemlemeler
genellikle onlar›n motivasyon tipi
hakk›nda bize bilgi verir. 
Bu da onlar›n alg›lar›n›
de¤ifltirmesine yard›mc› olmak için
baflar› motivasyonuna katk›da
bulunur. Maalesef ülkemizde
müsabakalardan sonra yap›lan
aç›klamalar bize baflar›s›zl›¤›n
sebeplerinin yanl›fl alg›land›¤›n›
gösteriyor. Oysa gerçek sebepler
do¤ru tespit edilirse, sporcular,
antrenörler ve yöneticilerin
zaaflar›ndan kurtulup kendilerini
gelifltirerek daha baflar›l› olmalar›
kaç›n›lmazd›r. Bu da zamanla Türk
futbolunun kalitesini daha üst
seviyelere götürecektir.

YüklemlemeYüklemleme
FFuuttbbooll  PPssiikkoolloojjii

Ömer Ateş

Yüklemleme
kuramının en

önemli
özelliği

algılamadır.
Eğer

sporcular,
antrenörler ve

yöneticiler
başarısızlığın

sebeplerini
yanlış

algılarlarsa
gerekli

önlemleri
almazlar, bu
durum daha

kötü
sonuçlara

sebep olabilir.
Başarısızlıklar

devamlı
olarak

şanssızlıklara
bağlanırsa
sorumluluk

duygusu
azalır. 

Spor psikolo¤u

Baflar›y› hedef al›n; mükemmel olmay› de¤il. Yanl›fl
yapma hakk›n›zdan vazgeçmeyin; vazgeçerseniz yeni
fleyler ö¤renme ve geliflme olana¤›n›z› kaybederseniz.

Unutmay›n; mükemmelliyetçili¤in arkas›nda korku yatar.
‹nsan oldu¤unuzu hat›rlayarak korkular›n›z› gö¤üsleyin.

Daha mutlu ve daha etkili bir insan olursunuz.

David M. Burns
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Futbolcu temsilcili¤ine bak›flFutbolcu temsilcili¤ine bak›fl
P

rofesyonel futbolun endüstriye
dönüflmesi ve dünya ekonomisine
yapt›¤› katk›n›n artmas›

beraberinde küresel düzeyde futbola
olan ilginin yükselmesine neden oldu.
Futbolcu temsilcileri de büyüyen bu
ekonominin önde gelen aktörlerinden
biri olarak organize futbolun içinde
yer ald›. Futbolcu temsilcilerinin,
futbolcular ve transferleri üzerindeki
etkileri de göz önüne al›nd›¤›nda
futbolcu temsilcili¤i faaliyetlerinin
denetlenmesinin bir zorunluluk
oldu¤u ortadad›r. 
Futbolcu menajerli¤i sisteminin
düzenlenmesi iki kademelidir.
Futbolun dünyadaki düzenleyici
örgütü olan FIFA,  futbolcu temsilcili¤i
faaliyetinin denetimi için yürürlü¤e
koydu¤u Oyuncu Temsilcileri Talimat›
(Players’ Agents Regulations) ile
sistemin ana kurallar›n› içeren yol
gösterici ve uyulmas› zorunlu kurallar
getirmekte, ulusal federasyonlar da
FIFA kurallar› ile uyumlu kendi
düzenleyici kurallar›n› yürürlü¤e
sokmaktad›r. 
Bu ba¤lamda, Türkiye Futbol
Federasyonu, FIFA’n›n da onay ve
görüflünü alarak Futbolcu Temsilcileri
Talimat›’n› 19 Mart 2010 tarihinde
yürürlü¤e sokarak eski talimat›n›
yeniledi ve FIFA talimat› ile tam
uyumlu bir hale getirdi. Futbolcu
temsilcili¤inin, FIFA ve TFF Talimatlar›
ile düzenlenmesindeki temel amaç,
bu faaliyeti yürütenlerin organize
futbolun bir parças› olmalar›n›n ve
futbolun kural ve düzenlemelerine
uygun hareket etmelerinin
sa¤lanmas›d›r.
FIFA, futbolcu temsilcilerini “…ücret
karfl›l›¤›nda, futbolcular› sözleflme
yapmak için görüflmeler yapmak
üzere kulüplere veya bir kulübü baflka
bir kulübe karfl› transfer görüflmelerini
yürütmek üzere temsil eden gerçek
kifliler” olarak tan›mlamaktad›r.  Ayn›
zamanda FIFA, bütün futbolcu
temsilcilerinin lisansl› olmas›n›
zorunlu k›lm›flt›r. Lisans alabilmek için
de FIFA taraf›ndan yerel federasyonlar
arac›l›¤› ile düzenlenen s›navda
baflar›l› olma flart› aranmaktad›r. FIFA,
s›nav ve lisans yükümlülü¤ünden
sadece futbolcular›n ebeveynlerini,
kardefllerini, efllerini ve yerel hukuk
hükümlerine uygun olmak flart› ile
avukatl›k yapmaya hak kazanm›fl olan
kiflileri istisna tutmaktad›r. TFF
Futbolcu Temsilcileri Talimat›’nda da
“Futbolcunun ebeveynleri, kardefli ya
da efli, futbolcu ad›na bir profesyonel
futbolcu sözleflmesi müzakere
edebilir…” denilmekte ancak
avukatlara getirilen istisnaya Türk
yasal mevzuat›n›n izin

vermemesinden dolay› yer
verilmemektedir.
Bu yaz›m›zda FIFA ve TFF’nin
futbolcu temsilcilerine iliflkin
uygulamada tam olarak anlafl›lmayan,
futbolcu temsilcili¤inin gerçek kifli
olarak bizzat yürütülmesi, futbolcu
temsilcisinin tek bir taraf› temsil etme
yükümlülü¤ü ve futbolcu temsilcisinin
sadece temsil etti¤i taraftan ücret alma
yükümlülükleri incelenecektir.

Temsilcilik Faaliyetinin
gerçek kifli olarak bizzat
yürütülmesi yükümlülü¤ü

Futbolcu temsilcili¤inin kurulan
flirketler arac›l›¤›yla yap›lmas›,
beraberinde temsilcilik sistemi ile
ba¤daflmayan olumsuzluklar›n
yaflanmas›na yol açt›. Kimi faal
futbolcu ve teknik adamlar›n bu
flirketlere ortak olmak suretiyle
temsilcilik faaliyetine ifltirak ettikleri
görüldü. Ayr›ca,  menajerlik
flirketlerine ortak olan lisanss›z
menajerlerin ayn› flirketlere ortak olan
lisansl› futbolcu temsilcilerinin
lisans›n› kullanarak menajerlik
faaliyetinde bulunduklar› da tespit
edildi. 
TFF Futbolcu Temsilcileri Talimat›’n›n
“Futbolcu Temsilcisinin
Yükümlülükleri” kenar bafll›kl› 19.
maddesinin “h” ve “i” bentlerinin:
h) Futbolcu temsilcisi faaliyetini bizzat
yürütmek, 
i) Gerçek kifli olarak faaliyetlerini tek
bafl›na sürdürmek ve futbolcu
temsilcili¤i faaliyeti ile ba¤lant›l› idari
ifllerinin yürütülmesi amac› d›fl›nda
baflkaca bir kifli istihdam etmemek
(sadece futbolcu temsilcisinin kendisi
kulüpleri veya futbolcular› temsil
edebilir, baflka kulüpler veya
futbolcular nezdinde temsil etti¤i
kulüp veya futbolcunun menfaatine
çal›flabilir),
Kendi lisans› ile lisanss›z kiflilerin
futbolcu temsilcili¤i faaliyeti
yürütmesine veya lisans›n›n sa¤lad›¤›
haklardan yararlanmas›na engel
olmak,
fleklindeki düzenlemeleri ile futbolcu
temsilci¤inin, gerçek kifli faaliyeti
olarak gerçek kiflinin bizzat kendisi
taraf›ndan yürütülebilece¤i hüküm
alt›na al›nmakta ve temsilcilik
lisans›n›n lisanss›z kiflilere
kulland›r›lmas›n› yasaklanmaktad›r.
Bu ba¤lamda bir flirket veya herhangi
bir tüzel kiflinin futbolcu temsilcili¤i
faaliyetinde bulunmas› mümkün
olmad›¤› gibi, futbolcu temsilcilerinin
flirket arac›l›¤› ile temsilcilik
faaliyetinde bulunmalar› da talimata

ayk›r›l›k teflkil etmektedir. Ayr›ca
futbolcu temsilcilerinin idari ifllerine
yard›mc› olmak d›fl›nda baflkaca kifli
istihdam edemeyecekleri hüküm
alt›na al›nmaktad›r.

Tek taraf› temsil
yükümlülü¤ü ve ücret

Genel uygulamalara bakt›¤›m›zda
transfer görüflmelerinde; futbolcunun
temsilcisi, futbolcu ile ilgilenen
kulüple görüflmekte, futbolcunun
alaca¤› ücret üzerinde pazarl›klar
yap›lmaktad›r. Bu yap›l›rken de
temsilcinin kendisinin alaca¤› ücret
ayr›ca görüflülmekte ve kulüple
temsilci aras›nda temsilciye ödenecek
ücret konusunda ayr› bir anlaflma
yap›lmaktad›r. Bu iliflki silsilesinde
görünürde futbolcu, temsilciye hiçbir
ücret ödememekte, kulüp temsilcinin
ücretini de ödemifl olmaktad›r. Kimi
durumlarda ise hem kulüp hem de
futbolcu temsilciye ayr› ayr› ödeme
yapmak durumunda kalmakta,
temsilci de bir ifllem için iki defa
ücretlendirilmifl olmaktad›r.
Futbolcu temsilcisinin kendi mali
ç›karlar›n›n söz konusu oldu¤unu da
göz önüne al›rsak, böyle bir iliflkide
temsil etti¤i futbolcunun ç›karlar›n› ne
derece koruyaca¤› tart›flmaya aç›kt›r.
Bu hususta bir örnek vermek
gerekirse; bir temsilcinin futbolcusu
için iki ayr› kulüpten teklif ald›¤›n›
varsayal›m. Kulüp A’n›n futbolcuya
900.000 TL ücret ve temsilcisine
100.000 TL temsilcilik ücreti önerdi¤i,
kulüp B’nin ise futbolcuya 750.000 TL
ücret ve temsilcisine 250.000 TL
temsilcilik ücreti önerdi¤i bir
durumda, temsilci ço¤u zaman
futbolcunun B kulübüne transfer
olmas› yönünde hareket edecektir.
Böylece temsilcisi oldu¤u
futbolcusunun menfaatini
gözetemeyecektir. 
Uygulamada çok s›k rastlanan bu
durum, FIFA ve TFF Talimat ve
düzenlemelerine ayk›r›l›k teflkil
etmektedir. Bu durumun önüne
geçmek için TFF Talimat›’n›n
“Futbolcu Temsilcisinin
Yükümlülükleri” kenar bafll›kl› 19
maddesinin “k” bendinde futbolcu
temsilcilerine, bir transfer iflleminde
sadece bir taraf› temsil etme
yükümlülü¤ü getirilmifltir. An›lan
hüküm flu flekildedir: 
“Futbolcu temsilcisi faaliyetleri
s›ras›nda her türlü menfaat
çat›flmas›ndan kaç›nmak, bir ifllemde
sadece bir taraf› temsil etmek, bir
transfer sözleflmesi veya profesyonel
futbolcu sözleflmesi müzakeresi

s›ras›nda karfl› taraflarla veya onlar›n
temsilcileri ile temsil, iflbirli¤i veya
herhangi bir ortak ç›kar iliflkisi
içerisinde bulunmamak.” 
Ayr›ca TFF Talimat›’n›n “Temsilci
Sözleflmesi” kenar bafll›kl› 15.
maddesinin 6. f›kras›nda futbolcu
temsilcisinin temsil etmedi¤i taraftan
ücret almas› yasaklanmaktad›r. An›lan
hüküm flu flekildedir: 
“Futbolcu temsilcisine yap›lacak
ödemeler do¤rudan temsil etti¤i
futbolcu veya kulüp taraf›ndan yap›l›r.
Futbolcu Temsilcisinin temsil
etmedi¤i taraftan ücret almas›
yasakt›r. Bununla beraber temsilcinin
bir futbolcuyu temsil etmesi halinde
temsile konu ifllemlerin
tamamlanmas›ndan sonra futbolcu
kendisi ad›na futbolcu temsilcisine
ödeme yap›lmas› için kulübe yaz›l› bir
muvafakat verebilir. Futbolcu ad›na
gerçeklefltirilen ödeme, futbolcu ile
temsilci aras›nda imzalanm›fl olan
sözleflmeye uygun olarak yap›l›r.”
Dolay›s› ile futbolcunun temsilcili¤ini
yapan temsilcilerin, bu futbolcunun
transfer oldu¤u kulüple ayr› bir ücret
sözleflmesi yapmas› FIFA ve TFF
düzenlemelerine ayk›r›l›k teflkil
etmektedir. Bu tür sözleflmelere
dayanarak hak iddia edilmesi de
talimat hükümlerinin aç›k ihlâlidir.  
Türkiye Futbol Federasyonu
bünyesinde yer alan 124 profesyonel
futbol kulübüne tescilli aktif 4161
profesyonel futbolcu ve 920 aktif
teknik adam içerisinden sadece
%11.6’s›n›n temsilci sözleflmesi
imzalam›fl olmas› gerçe¤i, sistemimiz
içinde talimatlara ayk›r› bir biçimde
çok say›da lisanss›z menajer ve kay›t
d›fl› ifllem oldu¤unun bir göstergesidir. 
Ülkemizdeki futbol ekonomisi
dünyaya paralel olarak -hatta birçok
ülkeden de daha h›zl› bir flekilde-
geliflmifl ve geliflmeye devam
etmektedir. Son yap›lan yay›n ihalesi
ile futbol ekonomimiz Avrupa’daki
alt›nc› büyük futbol ekonomisi haline
gelmifltir. Futboldaki ekonomik ve
sportif baflar›n›n devam› için futbolun
içinde önemli bir yere sahip olan
futbolcu temsilcili¤i faaliyetinin ilgili
düzenlemeler çerçevesinde yap›lmas›
ve kontrol edilmesi önem arz
etmektedir. 
Türkiye Futbol Federasyonu, futbolcu
temsilcili¤i sisteminin kurallar
çerçevesinde yürütülmesi için gerekli
inceleme ve çal›flmalar› titizlikle
devam ettirmektedir. Yaflanan
olumsuzluklar›n giderilmesi için
konunun paydafllar›n›n da üzerlerine
düflen yükümlülükleri yerine
getirmeleri gerekmektedir. 

Hukuk
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F
utbolun endüstrileflmesi ile
birlikte özellikle Avrupa’da
uluslararas› kulüp

yar›flmalar›n›n formatlar› ve
takvimlerinde büyük de¤iflimler
yafland›. Yafll› k›tada bugün
fiampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi
olmak üzere iki büyük
organizasyonda mücadele devam
ediyor. Oysa geçmiflte irili ufakl›
pek çok turnuva vard›. Bunlardan
biri de Balkan Kupas›’yd›. Avrupa
kupalar›na kat›lamayan Balkan
ülkelerinin yar›flaca¤› bir platform
yaratmak amac›yla ilk kez 1961
y›l›nda düzenlenen organizasyon,
özellikle ilk y›llar›nda büyük ilgi
gördü. Ancak UEFA ve Kupa
Galipleri Kupas›’na Balkan
ülkelerinin kat›l›m›n›n artmas›yla
birlikte kupa da cazibesini
kaybetti. 27 kez düzenlenen
Balkan Kupas›’nda Türk tak›mlar›
üç kez flampiyonluk sevinci yaflad›.
Bunun yan›nda pek çok tak›m›m›z
bu organizasyon sayesinde
uluslararas› maç oynama flans›n›
yakalad›. 
‹lk kez 1961 y›l›nda düzenlenen
Balkan Kupas›’na Türkiye’yi
temsilen 1. Lig’i ikinci s›rada
tamamlayan Fenerbahçe kat›ld›.
Romanya’dan Steagul Rosu,
Bulgaristan’dan Levski Sofya,
Arnavutluk’tan Partizani ve
Yunanistan’dan AEK’n›n 
sar›-lacivertlilerle birlikte yer ald›¤›
organizasyonda tak›mlar tek grupta
çift devreli lig usulüne göre
karfl›laflt›. Fenerbahçe iki galibiyet,
dört beraberlik, iki yenilgiyle
dördüncü s›ray› al›rken,
flampiyonlu¤u Rumen ekibi Steagul
Rosu kazand›. ‹ki y›la yay›lan bir
sonraki sezonda Fenerbahçe ve
Galatasaray kupaya birlikte kat›ld›.
Bu kez organizasyonda sekiz tak›m
iki grup halinde mücadele etti.
Fenerbahçe grubunda son s›ray›
al›rken, Galatasaray, Olympiakos
ile oynad›¤› iki maç›n ard›ndan
kupadan çekildi. Bir sonraki sezon
Balkan arenas›na ç›kma s›ras›
Befliktafl’tayd›. Siyah-beyazl› ekip
yol masraflar›n›n düflmesi amac›yla
bir gün arayla Arnavutluk ve

Romanya’da Dinamo Tiran ve
Rapid Bükrefl tak›mlar›yla
deplasmanda oynama talebinde
bulunmufltu. Sonras›nda bunun zor
olaca¤› fikrine vard›lar ve
maçlardan birine genç tak›m
takviyeli yedek kadroyu gönderme
karar› ald›lar. Bu ekip maça
zaman›nda yetiflemeyince
karfl›laflma bir gün ertelendi. Hâl
böyle olunca Befliktafl Balkan
Kupas›’nda ayn› gün Bükrefl ve
Tiran’da iki maç oynad›, grubunu
son s›rada tamamlayarak elendi. 

‹ki y›lda gelen
flampiyonluk

1966-67 sezonu Türkiye için özel
bir anlam tafl›yor. O sezon kupada
yine Fenerbahçe vard›. 
Sar›-lacivertliler Arnavutluk’tan
Partizani, Romanya’dan UTA Arad
ve Bulgaristan’dan Cherno More
ile mücadele etti¤i grubunu
yenilgisiz lider tamamlayarak
finale yükseldi. Rakip ise di¤er
grubun birincisi Yunan temsilcisi
AEK oldu. 11 Ekim 1967’de
Yunanistan’da oynanan ilk maç› 
ev sahibi tak›m 2-1 kazand›. 
26 Ekim’de ‹stanbul’daki rövanflta
ise zafer 1-0’l›k skorla 
sar›-lacivertlilerin oldu. Statü
gere¤i flampiyonun belirlenmesi
için bir maç daha yap›lmas›
gerekiyordu. Fakat siyasi sebepler
nedeniyle bu mücadelenin
yap›lmas› için 30 May›s
1968 tarihine dek
beklendi. Kura sonucu
finalin adresi ‹stanbul
oldu. Fenerbahçe,
‹nönü Stad›’nda 24 bin
817 seyircinin izledi¤i
karfl›laflmaya Yavuz
fiimflek, fiükrü Birant,
Levent Engineri, Selim
Soydan, Ercan Aktuna,
Y›lmaz fien, Ogün
Alt›parmak, Nedim
Do¤an, Abdullah
Çevrim, Ziya fiengül,
Yaflar Mumcuo¤lu 
on biriyle ç›kt›. 

Sar›-lacivertli ekip, Ogün
Alt›parmak’›n (2) ve Y›lmaz fien’in
golleriyle karfl›laflmadan 3-1 galip
ayr›larak Türkiye’ye ilk Balkan
Kupas› flampiyonlu¤unu getirdi. 

Kupa bir kez daha
‹stanbul’da

1967-68 sezonunda Balkan
Kupas›’na Fenerbahçe ile birlikte
kat›lan Gençlerbirli¤i, ‹stanbul
ekipleri d›fl›nda bu organizasyonda
yer alan ilk Türk ekibi oldu. Daha
sonra ise PTT, Altay, Göztepe ve
Boluspor da kupada ülkemizi
temsil etti. 1975’te üç tak›ml›
grupta Constanta ve Lokomotiv
Sofya’y› geride b›rakan
Eskiflehirspor finale yükseldi. 
‹lk maç› 1-0, rövanfl› 2-1 kaybeden
K›rm›z› fiimflekler ikincilikle
yetindi. 1975’ten 1991-92
sezonuna kadar olan süreçte
Adanaspor, Ankaragücü ve
Samsunspor Balkan Kupas›’yla
tan›flan yeni Türk tak›mlar› oldu.
Bu arada Trabzonspor,

Zonguldakspor ve
Malatyaspor ise
kat›lma hakk›n› elde
etmelerine karfl›n
kupadan çekildi.
1991-92 sezonunda
yine yeni bir
temsilcimiz Balkan
Kupas›’ndayd›;
Sar›yer. ‹lk turda
Bulgar ekibi Hebar’›
2-0 ve 1-1’lik
skorlarla eleyen Beyaz
Mart›lar, yar› finalde
Yunanistan’dan
Ethnikos’u
deplasmanda 5-0

yenip evinde 3-0 kaybetmesine
ra¤men geçerek finalist oldu.
Finalin ilk maç›nda Rumen ekibi
Otelul Galati ile deplasmanda
karfl›laflan temsilcimiz 0-0’l›k
beraberlikle flampiyonluk yolunda
büyük avantaj yakalad›. ‹nönü
Stad›’ndaki rövanfla Müller,
Mehmet, Birol, Yaflar, Soner,
Mecnur, Cengiz, Osman, Feridun,
Gaydas, Erdi tertibiyle ç›kan
Sar›yer, maç› Mecnur’un golüyle
1-0 kazanarak kupay› müzesine
götürdü.

Son flampiyon Samsunspor

1992-93 sezonunda Balkan
Kupas›’nda Türkiye ad›na
Karfl›yaka mücadele etti. 
Yeflil-k›rm›z›l›lar Altay ve
Göztepe’nin ard›ndan kupada yer
alan üçüncü ‹zmir ekibi oldu.
1993-94 sezonunda ise sahnede
kadrosunda Serkan, Vural, Faruk,
Ertu¤rul, Müjdat, Serdar, Osman,
Marius, ‹sa, ‹mdat, Kas›m,
Timofte’yi bulunduran Samsunspor
vard›. Karadeniz ekibi ilk turda
Bulgaristan’›n Pirin tak›m›n› 0-0 ve
4-1’lik sonuçlarla kupan›n d›fl›na
itti. Sadece dört tak›m›n kat›ld›¤›
turnuvan›n finalinde ise
Samsunspor, Yunanistan’dan
Ionnina ile karfl›laflt›.
Deplasmandaki maç› Serkan
Aykut, Marius ve ‹sa’n›n golleriyle
3-0 kazanan k›rm›z›-beyazl›lar, 
19 May›s Stad›’ndaki rövanfltan
Serdar fiahin ve Ertu¤rul Sa¤lam’›n
golleriyle galip ayr›larak
flampiyonlu¤unu ilân etti. 
Bu tarihten sonra Balkan Kupas›
düzenlenmedi¤inden Samsunspor
kupan›n son flampiyonu olarak
tarihe geçti.
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Koray Gürtaş

Avrupa kupalarına katılamayan Balkan ülkelerinin yarışacağı bir
platform yaratmak amacıyla ilk kez 1961 yılında düzenlenmişti

Balkan Kupası. Özellikle ilk yıllarında büyük ilgi görmüştü. 
27 kez düzenlenen kupada Türk takımları üç kez şampiyonluk
sevinci yaşamış, pek çok takımımız bu organizasyon sayesinde

uluslararası maç oynama şansını yakalamıştı. 

Kim Kaç Kez Kat›ld›? 
Fenerbahçe 4
Galatasaray 4
Befliktafl 3
Eskiflehirspor 3
Altay 2
Samsunspor 2
Adanaspor 1
Sar›yer 1
Boluspor 1
Gençlerbirli¤i 1
Karfl›yaka 1
PTT 1
Göztepe 1

Bir Balkan Kupas› vard›Bir Balkan Kupas› vard›



T
rabzonspor’un üç büyüklerin
d›fl›nda Türkiye Millî Ligi’nde ilk
flampiyonlu¤u kazanarak

Anadolu ‹htilalini yaflatt›¤›
1970’lerin ikinci diliminde
Trabzonspor’un kalesini fienol Günefl
koruyordu. Bordo-mavili ekibin
kalecisi, kazan›lan pek çok
flampiyonlukta üstün performans›yla

büyük pay sahibi olmufltu. A Millî
Tak›m’›n kalesini de koruyan fienol
Günefl, o y›llarda bir antrenmanda
hofl bir sürprizle karfl›laflm›flt›.
Taraftar›n yapt›¤› kardan adama
“Milli kalecinin yede¤i” deniyordu.
Ancak Günefl, kalesine göz koyan
kardan adam› da eritti ve yoluna
devam etti. (Trabzon, Ocak 1978)    

Türk futbolunun nice 90
dakikalar›na sahne olan Vefa

Stad›’nda zaman zaman
dramatik sahneler de yafland›.
‹flte böylesi bir maçtan kesiti
sunuyoruz. ‹stanbul
deplasman›na gelen Boluspor,
Davutpafla önünde 3-0’l›k
galibiyetle bir çift puan›
kazan›yordu. Ancak kazan›m bir
yana, önemli bir zayiat
yaflan›yordu. Bolu’nun R›dvan’›

ald›¤› sert bir darbeyle yere
y›¤›lm›fl, kalkam›yordu. Boluspor
Teknik Direktörü aniden sahaya
girip yerde k›vranan
futbolcusunu kucaklayarak saha
d›fl›na tafl›yordu. Durumu a¤›rd›
futbolcunun, sahada
bekletilemeyecek haldeydi.
Oradan do¤ruca hastaneye
nakledilip acil tedavi alt›na
al›n›yordu.
(‹stanbul, Mart, 1967

Türk futboluna mührünü basan
büyük sanatkarlardan biridir

Kadri Aytaç. 1956 ‹stanbul’unda
efsane Macarlar› dize getiren
ay-y›ld›zl› ekibimizde de boy
göstermifl olan Aytaç, futbola 1946
y›l›nda Beyo¤luspor’da bafllay›p
1951’de Galatasaray formas›n›
giymiflti. Önüne banknotlar› saçan
Karagümrük’e transferi olay olan
Aytaç, ard›ndan Fenerbahçe ve
yine Galatasaray’da top
koflturmufltu. 1966-67 sezonunda
iddial› bir kadro kuran Mersin
‹dmanyurdu formas›yla ‹kinci
Lig’de oynarken adeta ikinci
bahar›n› yaflam›flt›. Koca Topçu
Kadri Aytaç, bafl›na kar düflen
saçlar›yla terini Mersin
‹dmanyurdu formas›na boca
ederken, ‹çelli futbolseverlerin
kalplerini de fethetmeyi baflarm›flt›
(Mersin, 1967)    

Bir çift Cemil 1970’li y›llara damgas›n› vurmufltu. Millî
Tak›m›m›z›n gol makinesi Cemil Turan Fenerbahçe’de de gol

denince ilk akla gelen isimdi. Türkiye Liglerinde Karadeniz
f›rt›nas›n›n patlad›¤› 1970’lerin ikinci yar›s›nda ise
Trabzonspor’un kaptan› Cemil Usta idi. Merhum Cemil Usta,
Trabzonspor’un Liverpool devini 1-0 ma¤lup etti¤i, Avrupa’da
da büyük yank›lar uyand›ran o unutulmaz maçta
bordo-mavililerin zafer golüne penalt› vuruflu ile damgas›n›
vuran bir an›t portreydi. ‹flte 1970’lerin iki devi Fenerbahçeli
Cemil Turan ile Trabzonspor’un kaptan› Cemil Usta, Avni
Aker’de sahnelenen bir maç öncesinde birbirlerine flans
dilerken… (Trabzon, 1978)    

Hakemin sa¤ ayak
kramponu ile tespit

edilen karede, zeminde
yer alan göçük ve
kraterler elbette Ay’›n
yüzeyine ait de¤il.
Buras›, y›llar boyu Türk
futbolunun yükünü çeken
tarihi Vefa Stad›.
1967 Nisan’›nda ya¤an
ya¤mur iflte sahay› bu
hale getirmifl ve maç›n
hakemi o gün 90 dakikal›k
mücadelenin
bafllat›lmas›na izin
vermemiflti.
(‹stanbul, Nisan 1967)    

Türkiye’de futbolun aç›l›m›nda
Orhan fieref Apak Federasyonu’nun,

‹kinci ve Üçüncü Ligleri ihdas ederek
flehir tak›mlar›n› futbol rekabetine
davet etmesi büyük rol oynad›. 1960’l›
y›llarda ortaya ç›kan ve k›sa sürede

tüm yurdu saran
bu futbol
ça¤layan›nda
tüm flehirli,
ad›n› tafl›yan
tak›mla adeta
tek vücut
olmufltu.
O dönemlerde
sahan›n içine
giren amigolar

orkestra flefleri gibiydi. ‹flte 1967’de
boylamas›na kal›n çubuklu
kostümleriyle Bal›kesirspor taraftar›n›
ateflleyen bir çift amigo (arka planda)
ve aflka gelip oynayan taraftarlar.
(Bal›kesir, 1967)    

Futbol Nostalji Ömer Altay
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fienol Günefl’in yede¤i
“kardanadam!..”

Futbol tarihimizde yabanc›
futbolcu ak›fl›, çok çarp›c›

grafikler sergiledi. Gün oldu
Yugoslav patentli futbolcular
sahalar›m›za dolufltu, gün oldu
Boflnak kökenli topçular forma
giydi, gün oldu Afrikal›lar
bafl›m›z›n tac› oldu.
Brezilyal›lar›n ise Türk
futbolunda apayr› bir yeri var.
Siyah ‹nci Didi, 1970’lerde
Fenerbahçe’nin teknik
patronlu¤unu yürüttü.
1990’lardan itibaren de
Brezilyal› futbolcular ligimizin
renkli aktörleri oldu. Olivera’lar,
Jardel’ler, Alex’ler, Vederson’lar.
Ancak Trabzonspor, Fenerbahçe,
Befliktafl aktarmalar› yapan Marco
Aurelio’nun, nam-› di¤er
Mehmet’imizin yeri bir baflka.
Ay-y›ld›zl› formay› kuflanan ilk

yabanc› kökenli futbolcumuzdur
Aurelio. Ama Aurelio’nun dünyaya
geldi¤i y›llarda bir baflka Brezilyal›
sahalar›m›zda top koval›yordu;
Waldir Dos Anjos. Türkiye
2. Ligi’nde Sakaryaspor formas›
giyen santrfor Waldir, neredeyse
belleklerimizden bile silindi gitti…
(Bal›kesir, 1967)    

Türkiye’nin 60’lardaki Brezilyal›s›Türkiye’nin 60’lardaki Brezilyal›s›

Waldir Dos AnjosWaldir Dos Anjos

Kucaktan hastaneye!..

Bu kraterler Ay’dan de¤il, Vefa Stad›’ndan

Koca Topçu Kadri Aytaç Fenerbahçe ve 
Trabzonspor’un Cemil’leri

1960’lardan amigo manzaralar›1960’lardan amigo manzaralar›

Ne kadar konsantreler… 
T›pk› maçta gibi… 

Kamplar, futbolcular›n profesyonel hayatta maçlar d›fl›nda en de¤iflmez
gerçe¤idir. Özellikle kritik maçlar arifesinde son antrenmanlar bile

bas›na kapal› gerçeklefltirilir, kamp ortam›nda ise ziyaretçi görüflmelerine
yasak konur ve adeta futbolcular›n d›fl dünya ile ba¤lant›s› kesilir.
Profesyonel futbolda bunu en s›k ve en yo¤un yaflayanlar da özellikle üst
düzey tak›mlarda forma giyen futbolculard›r. ‹flte 1967 Nisan’›nda
Galatasaray’da bir kamp günü. Kapal› kap›lar ard›nda zaman geçirmek,
monotonlu¤u k›rmak için harekete geçen futbolculardan Bülent, U¤ur,
Ergün ve Turan oyun oynuyorlar. Dört futbolcu da at›fla ne kadar

konsantre olmufllar.
T›pk› maçlardaki gibi…
(‹stanbul, 1967)      



S
ay›lar yalan söylemez. Son
y›llarda, Portekiz’in teknik
direktör yafl› gittikçe gençlefliyor.

Elbette ki daha önce büyük tak›m
tecrübesi bulunmayan Jose
Mourinho’nun, Porto’da böylesine
baflar›l› olmas›, birçok kulübe
cesaret vermifl olabilir. Örne¤in
Academica, hakikaten de bir hoca
yetifltirme akademisi gibi çal›fl›yor.
2007-2009 sezonlar› aras›nda
burada görev yapan 40 yafl alt›
teknik direktörlerden Domingos Paciencia,
daha sonra Braga’y› tarihinde ilk kez
fiampiyonlar Ligi’ne götürmüfltü. Ertesi y›l
Villas Boas’la düflmekten kurtulan ekip, bu
sezona da 39 yafl›ndaki eski Portolu Jorge
Costa’yla bafllad›. ‹kinci Lig ekibi 
Beira-Mar’sa, geçen sezon tak›m› 
33 yafl›ndaki Leonardo Jardim’e emanet etmifl
ve pek de fazla futbol kariyeri olmayan,
ancak 24 yafl›nda antrenörlük lisans›n› almay›
baflaran bu genç adamla Liga Zon Sagres’e
geri dönmüfltü. Örnekleri art›rmak mümkün.
Fakat özetlemek gerekirse Portekiz’de bu
sezon halen görev yapmakta olan teknik
direktörlerin yafl ortalamas› 44.62 ve 16
hocan›n dâhil edildi¤i bu ifllem s›ras›nda,
sadece 4 tak›m›n 50 yafl üstü antrenörlerle
çal›flt›¤›n› görüyoruz. Daha da önemlisi,
Portekiz’deki son üç sezona bakt›¤›m›z
zaman, özellikle bu seneki istatistiklerin farkl›
bir noktada oldu¤u dikkat çekiyor. 
2008-2009 sezonunda, t›pk› bir önceki sezon
gibi 48.37 olarak kalan ortalamadaki düflüfl,

çarp›c›
boyutlarda.
Üç tak›m, 
40 yafl›n
alt›ndaki
hocalara
güvenmifl ve
bu Avrupa’n›n
büyük
ligleriyle bir
z›tl›k
oluflturuyor. 
Örne¤in

Fransa, ‹ngiltere, ‹spanya ve
‹talya’da tam aksi yöne do¤ru
gidiyor ifller. Ligue1’de çal›flan
teknik direktörlerin yafl
ortalamas›, 2008-2009
sezonunda 47.6’yken,
bugünlerde 49.9’a ç›k›yor. 
Üç sezondur da 35 yafl›ndaki
Arnaud Cormier’den daha genç
bir hocaya görev verilmemifl.
Üstelik 24 yafl›nda, Le Mans’da
genç tak›mlar› çal›flt›rmaya

bafllayan Cormier’nin görev süresi, bafllarda
al›nan baflar›s›z sonuçlardan sonra Aral›k
2009’da sona erdirilmiflti. Premier Lig’de de
Fransa’dakine benzer bir durum var. Fakat
yafl ortalamas› art›fl› bu denli dramatik de¤il.
‹ki sezon önce 51’lerde gezinen istatistik,
flimdilerde 52’de. Benzer bir küçük art›fl 
La Liga’da da var fakat 48.9’luk bir ortalama
söz konusu. Burada da Levante’li Sergio Luis
Plaza’y› ve Josep Guardiola’y› saymazsak,
40’›n alt›nda çal›flt›r›c› yok. 
Portekiz’e benzer bir grafik gösteren di¤er
liglerse, Almanya Bundesliga ve biraz da
Türkiye. 2008-2009 sezonunda,
Bundesliga’daki teknik direktörlerin yafl
ortalamas› 52’yi buluyordu. Fakat flimdiden
sezonun 2011 bölümüne girdi¤imizi
varsayarsak, ortalama önce 49’lara, en son da
47’lere düflmüfl vaziyette. Dört sezonluk
döneme bak›ld›¤›nda, ilginç grafiklerden
birini de Türkiye sergiliyor. Geçti¤imiz
sezona kadar artan, hatta 50’lik ortalamay›
bulan ligimizin çal›flt›r›c›lar›, bu sezon çok
daha genç. Tabii 48’lik ortalamay› yükselten,
belki de Ankaragücü’ne getirilen ultra
deneyimli hoca Roger Lemerre’di ve kendisi
tecrübelerini bizlerle paylafl›p görevi 
35 yafl›ndaki yard›mc›s› Ümit Özat’a devretti. 

Az oyunculuk, çok hocal›k 

Özetle, e¤er bir tak›m teknik direktör
seçimini yapacaksa, benimseyebilece¤i iki-üç
model var. Bunlardan ilki, futbolculuk
kariyerinde çok fazla parlamayan, sakatl›k,
hastal›k veya benzeri sebeplerle futbola erken
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“Akıl yaşta değil baştadır” derler. Takımınızı kime emanet edeceksiniz?
Genç mi olacak, yaşlı mı? Şöhretli mi olacak, başarıya aç mı? Geride

kalan yıllarda pek çok kulüp, bu soruyu farklı yanıtladı. Örneğin iki sayı
önce Porto’nun bu seneki hocası “yeni Mourinho” Andre Villas Boas’ın

hikâyesini sizlerle paylaşmıştık. Bu sayıdaysa, aslında Villas Boas’ın
durumunun biraz da Portekiz’in en üst düzey ligindeki bir anlayışı
yansıttığını gördük. Liga Zon Sagres’teki teknik direktörlerin yaş

dağılımını Avrupa’nın büyük ligleriyle karşılaştırdık ve son yıllardaki
çarpıcı örnekleri bir araya getirmeye çalıştık.  

Uygar Karaca veda etmek zorunda kalan ya da iflin “oynama”
k›sm›yla hiç ilgilenmeyip, “oynatmaya” yo¤unlaflan
kimi isimsiz ama k›sa kariyerinde önemli baflar›lar
kazanm›fl teknik direktörleri seçmek. 
Jose Mourinho ve Andre Villas Boas bu gruptalar.
Biz de örneklemelerimizi yaparken, söz konusu
çal›flt›r›c›lar› 40 yafl ve alt›ndakilerden seçmeye
özen gösterdik. 

Unai Emery 
(Valencia-39) 

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü ‹spanya
‹kinci Ligi’nde geçiren Emery’nin teknik adaml›k
günleri, 2004-2005 sezonunda, belki de flanss›zl›k
gibi gözüken k›smetli bir olayla bafllad›. Murcia
flehrinin Lorca Deportivo tak›m›nda top koflturan
Emery dizinden sakatlan›nca, baflkan›n iste¤iyle,
bofl duran teknik direktörlük görevine getirildi. 
32 yafl›nda oyunculuk günlerine veda ettikten
sonra yönetmeye bafllad›¤› tak›m›, 1 sene içinde
‹spanya ‹kinci Ligi’ne ç›kard›. Tarihinde ilk kez
böylesine büyük bir kümede mücadele etmesine
ra¤men tak›m, La Liga’n›n kap›s›ndan döndü. 
Hâl böyle olunca da Emery dikkatleri üzerine çekti.
Almeria’dan gelen teklifi de¤erlendirdi ve onlar› da
tarihlerinde yaflamad›klar› bir mutlulu¤a erdirdi.
Emery, 36 yafl›nda La Liga’da tak›m çal›flt›ran bir
hoca oldu. Andalusyal›lar ertesi sezon da
beklentilerin üzerine ç›k›nca, o günlerdeki maddi
krizlerin üstesinden, küçük tak›mlarda büyük
baflar›lar üretmifl hocalarla gelmeyi hedefleyen
Valencia’n›n dikkatini çekti ve gelen teklife “Evet”
dedi. Emery, buradaki ilk sezonunda bir mucize
yaratamad› ancak kulübün çok çalkant›l› bir
süreçten geçti¤i göz önünde bulundurulursa, elde
etti¤i lig alt›nc›l›¤›yla tak›m› Avrupa sahnesine
döndürmesi büyük baflar›
kabul edilebilirdi. Geçen
sezonsa bundan çok daha
iyisini yapt› ve UEFA
Avrupa Ligi’nde çeyrek final
gören ekibini bu sezon
fiampiyonlar Ligi’ne
döndürdü. Belki de
Bursaspor’un talihsizli¤i,
finansal rahatlama için
David Silva ve David Villa
gibi y›ld›zlar›n›n sat›l›fl›n›
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Gençli¤in gücü Gençli¤in gücü 
izlemek sorunda kalan Emery’nin
tak›m›n› çekmek oldu. 

Leonid Slutsky
(CSKA Moskova-39)

Son dönemde pek s›k gündeme
geldi¤i gibi, Slutsky’nin de futbol
kariyeri oldukça erken, henüz 19
yafl›nda sona ermiflti. Ne yaz›k ki
yüce gönüllü Leonid, komflunun
mahsur kalan kedisini
kurtarabilmek için a¤aca ç›km›fl,
kediyi kurtarm›fl ama sonra düflüp
dizinden sakatlanm›flt›. Kendisini
köyünde kahraman yapan bu
olay›n 19 sene sonras›ndaysa, bu
kez CSKA Moskova’n›n kurtar›c›s›
olmak üzere, baflkente hoca
olmaya geldi. Volgograd ve
Uralan Elista’da bafllayan
kariyerine, FC Moskova’yla devam
eden Slutsky, bu kulübü Rusya
Ligi’nde dördüncü s›raya getirerek
tarihindeki en büyük baflar›y›
yakalatt›. Rus hoca, demir devi
Norisk Nickel’in o günlerde
finansal olarak destekledi¤i
kulüpten Volga bölgesine gitti ve
Krylia Sovetov’un çal›flt›r›c›s› oldu.
Burada çok da baflar›l› bir sezon
geçirmemesine ra¤men sezon
sonuna do¤ru “büyük ifl”i ald› ve
CSKA’n›n hocas› olmay› kabul etti.
2005’te UEFA Kupas›’n› kazanan
ekip, onun yönetiminde tarihinde
ilk kez fiampiyonlar Ligi’nde son

16’ya kald› ama karfl›lar›na
Mourinho’nun Inter’i ç›k›nca
elenmek kaç›n›lmaz oldu. 

Thomas Tuchel 
(Mainz-39)

Pek de göz kamaflt›rmayan
futbolculuk kariyerinde hiç
Bundesliga’da oynama flans›
bulamayan Tuchel, 1998’de
kronik diz sakatl›¤› nedeniyle
sporu b›rakmak zorunda kald›
fakat antrenörlü¤e olan ilgisini
2000’de Stuttgart U19 tak›m›n›
çal›flt›rarak de¤erlendirdi. 5 y›l
burada kalan genç teknik adam,
iki gençler flampiyonlu¤u elde etti.
Daha önce Bundesliga tecrübesi
olmayan Tuchel ayn› baflar›y›
2009’da Mainz’›n genç tak›m›yla
tekrarlad›. Bir dönem, futbolculuk
günlerinden eski tak›m›
Augsburg’un Gençler Tak›m›
Koordinatörlü¤ü’nü yapan Alman
hoca, geçen sezon Bundesliga’ya
ç›kard›¤› Mainz’la, bu ligde bir
tak›m›n ç›karabilece¤i en iyi 
7 haftay› geçirdi ve ismini tarihe
yazd›rd›. Daha yolun bafl›nda ama
bu baflar›s› bile bafll› bafll›na onu
ileride ismini s›kça
duyabilece¤imiz antrenörler
aras›na sokuyor.

Eskinin y›ld›zlar› 

‹kinci tip
model, biraz
daha kendi
de¤erlerine
önem veren
kulüplerin
benimsedi¤i
yol. Elbette ki
bu bölümün
baflköflesine Pep
Guardiola’y›
koymak
gerekiyor. 
Fakat emekliye
ayr›ld›ktan
sonra, y›llarca
oynad›¤›
kulübün 
B tak›m›n›
çal›flt›ran genç
hocan›n
hikâyesi
herkesçe
malûm.
Barcelona’n›n
cesareti ve
onun baflar›s›,
kulüp-teknik
direktör seçimi
iliflkisine
y›llarca damga
vuracak cinsten. 

Aleksandar
Stanojevic
(Partizan-36)

Teknik
direktörlere
ayr›lan paran›n
çok da fazla
olamayaca¤›
kulüplerle dolu
bir dünyaday›z
ve böyle
durumlarda
eski
futbolculara,
flimdinin yeni,
h›rsl›
hocalar›na
dönmek çok
daha makul bir
karar. Zaten
dünyan›n en iyi
çal›flt›r›c›s›n›
getirseniz de
baflar›n›n garantisi yok ki. Partizan
da öyle yapt› ve geçmiflte, uzun
y›llar tak›m›n orta sahas›nda
defansif görevler üstlenen
Aleksandar Stanojevic’le çal›flma
karar› ald›. Stanojevic ülkesine
döndükten sonra FK Obiliç ve

OFK Beograd tak›mlar›nda
futbolculuk kariyerini sonland›rd›.
Ard›ndan millî tak›m teknik
direktörü Miroslav Djukic’in
U21’de yard›mc›l›¤›n› yapt›. Ayn›
zamanda yeniden yükselifle geçen
S›rbistan 19 yafl alt› millî tak›m›n›n
bafl›nda olumlu bir dönem
yaflam›flt›. Ç›rakl›k döneminde de
S›rbistan ‹kinci Ligi’nde Srem
tak›m›n› çal›flt›rm›flt›. Baflar›lar›yla
uefa.com sitesinin övgülerine de
mazhar olan Stanojevic, eski
tak›m› Partizan’dan teklif gelince,

üzülerek de olsa millî tak›m
kariyerini b›rakmak zorunda kald›.
Çünkü buras› onun evi say›l›rd›. 
O gelmeden önce flampiyonluk
yar›fl›nda geri düflen Partizan,
Stanojevic’den sonra büyük
derbide K›z›ly›ld›z’› da yendikten

bir hafta sonra, üst üste
üçüncü lig flampiyonlu¤unu
ilân etti. Kulübün bu en
genç hocas›, tak›m›
fiampiyonlar Ligi’ne tafl›yan
ilk S›rp çal›flt›r›c› da oldu.

Markus Babbel 
(Hertha Berlin-38) 

Elbette her genç hocan›n
iflleri yolunda
gitmeyebiliyor, bafllang›çta
böyle olmasa dahi. Kas›m
2008’de Stuttgart, onlar›
flampiyon yapan Armin
Veh’in 33 ay süren görev
dönemine son vermiflti.
Yerineyse, henüz önceki
sene futbolu b›rakm›fl olan
ve 19 yafl alt› tak›m›n›
çal›flt›r›rken Veh’in 
A tak›mdaki yard›ml›¤›n›
yapan Markus Babbel
getirildi. Bayern Münih’te

ve özellikle Liverpool’da çok
baflar›l› sezonlar geçiren Alman
millî futbolcu, Gerard Houllier,
Giovanni Trapattoni gibi teknik
adamlardan edindi¤i tecrübeleri,
aktif futbol yaflam›n›n son
kulübü Stuttgart’ta zekâs›yla
harmanlamay› tercih etmiflti.
Üstelik göreve getirildi¤inde,
teknik direktörlük lisans› bile
yoktu ve kaleci Jens
Lehmann’dan da gençti.
Babbel’in gelifliyle ç›k›fla geçen
tak›m, Kas›m’dan Mart’a kadar

Aleksandar 
Stanojevic

Markus Babbel

Thomas Tuchel

Unai Emery

Leonid Slutsky

Leonardo 
Jardim

Jorge Costa
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ligde yenilgi almad›. Bir ara
“fiampiyon olabilirler mi?”
denildi fakat sonuçta
fiampiyonlar Ligi’ne kal›nd›. 
Ne var ki ifller, ertesi sene
istenildi¤i gibi gitmedi ve
Bundesliga’ya girer girmez
düflme potas›na do¤ru h›zl› inifle
geçen Stuttgart’ta Markus
Babbel, görevden al›nd›. 
Bu sezon bafl›nda, Almanya
‹kinci Ligi’ne giden Babbel,
buradaki tak›m› Hertha
Berlin’i yeniden
Bundesliga’ya döndürme
yolunda önemli ad›mlar
att›; tak›m k›fl aras›na, lig
ikincisi olarak giriyor. 

Ekme¤ini tafltan
ç›karanlar

Bazen de futbolculuk
flöhretiniz ne kadar büyük
olursa olsun, teknik
direktörlükte s›f›rdan
bafllaman›z gereklidir.
Örne¤in Premier Lig
istiyorsan›z, isteseniz de
istemeseniz de ço¤u
zaman ekme¤inizi tafltan
ç›karmak zorundas›n›z. 

Roberto Di Matteo 
(West Bromwich-40)

Lazio’dan Chelsea’ye rekor
ücretle geçen ve Stamford
Bridgelilerin sevgilisi haline gelen
eski ‹talyan y›ld›z Roberto Di
Matteo da teknik direktörlük
kariyerine MK Dons’da bafllad›.
Paul Ince’in Blackburn’e
gitmesiyle boflalan koltu¤a oturan 
Di Matteo, k›sa sürede tak›m›
‹ngiltere 3. Ligi’ndeki
flampiyonluk yar›fl›na soktu. Bir
ara Chelsea’nin bafl›na
geçece¤ine dair söylentiler do¤ru
ç›kmasa da ‹talyan hocan›n lig
atlamas› uzun sürmedi. 2009’da
adres, Premier’den düflen West
Bromwich oldu. ‹sviçre do¤umlu

çal›flt›r›c›, Albion Rovers’›
da toparlad› ve yeniden
‹ngiltere’nin en üst düzey
ligine soktu. fiimdiki
tabloya da bak›l›rsa flu
söylenebilir ki,  Di
Matteo’nun teknik
direktörlük kariyeri, gayet
iyi bafllad›.

Roberto Martinez 
(Wigan Athletic-37) 

‹spanyol olmas›na ra¤men,
futbolculuk günlerinin
büyük k›sm›n› Britanya
Adas›’nda geçiren Roberto

Martinez, özellikle Wigan
Athletic’teki 6 senelik dönemiyle
hat›rlanacakt›r. O dönem
‹ngiltere’nin dördüncü liginde
oynayan Wigan, Isidro Dia, Jesus
Seba ve Roberto Martinez’le ünlü
“Üç Amigolar”› kurmufltu.
Martinez, Motherwell ve
Walsall’daki sezonlar›ndan sonra,
ileride hoca olaca¤› Swansea’de 
3 sene kald›. 2008’de ‹ngiltere
Üçüncü Ligi’ndeki Swansea

tak›m›n›
flampiyon yapan
‹spanyol teknik
adam, “Lig
Menajerleri
Birli¤i” taraf›ndan
y›l›n teknik
direktörü
unvan›n›
yakalad›. 
Ertesi sezon
Championship’te
oynayan kulüp,
2. Lig’den uzak
geçen 24 y›ldan
sonra önemli
baflar›lar elde etti.
Elbette pek
çoklar›

Martinez’in ismini FA Kupas›’nda,
Premier Lig tak›m› Portsmouth’a
karfl› kazan›lan galibiyetle
hat›rlad›. H›zl› ç›k›fl›na bu kez tek
bafl›na devam eden Martinez,
taraftardan gelen yo¤un tepkiye
ra¤men Wigan Athletic’in yolunu
tuttu. Geçen sezon beddualardan
nasibini ald›¤› düflünülen
Martinez için pek iç aç›c› de¤ildi.
Kulüp ünlü 8-0’l›k Chelsea
yenilgisine ra¤men ligde kalmay›
baflard›. Bu sezonsa yine Premier
Lig’de s›k›nt›l› günler yaflayan bir
Wigan var.

Ve bizim gençler 

Ülkemizin en üst düzey liginde
de baflar›l› genç hocalar görmeye
al›flt›k. Yukar›da bahsetti¤imiz
sistemler, Süper Lig’de de denedi.
Deneyimsiz hocalar aras›ndan en

s›k da özgeçmiflinde
baflar›l› ve flöhretli futbol
kariyeri bulunanlar tercih
edildi. Samsunspor
hocal›¤›na 34 yafl›nda
getirilen Ertu¤rul
Sa¤lam’›n, geçmiflte
oldukça önemli bir futbol
kariyeri vard› ve buradan
ald›¤› güven ve krediyle
kendini ispat etmeyi
baflar›p, sonunda
Bursaspor’u flampiyon
yap›p ismini Türkiye
futbol tarihine yazd›rd›.
Asl›nda bu onura, 35
yafl›nda bir Süper Lig
kulübünün, Sivasspor’un
teknik direktörlü¤üne
getirilen Bülent Uygun da
çok yaklaflm›flt›; fakat
hedefe ulaflamad›.
fiimdilerdeyse gözler,
futbola erken yaflta veda
eden Ümit Özat’›n
Ankaragücü’ndeki
performans›nda. Özat’›n
Köln maceras›, Zvonimir
Soldo’nun yard›mc›l›¤›n›
b›rakmas›yla sona ermiflti.
Ankaragücü’nde de Roger
Lemerre’e yard›mc›l›k
yapt› fakat “teknik
direktör” unvan›n› almas›
için fazlaca beklemesi
gerekmeyecekti. Ekip bu
sezon, henüz puan
cetvelinde çok iyi bir yer
elde edemese de
Galatasaray ve
Fenerbahçe’yi
yenebilmesiyle ses getirdi. 
Yine futbolu b›rakt›ktan sonra AZ
Alkmaar’da Luis Van Gaal, Dick
Advocaat ve Ronald Keoman’la
çal›flan fiota Arveladze’nin
Türkiye Liglerine dönüflü,
Kayserispor’un bafl›ndaki teknik
direktörlük göreviyle gerçekleflti.
Kayserispor, ligin ilk devresinde
baflar›lar›ndan en fazla bahsedilen
tak›mlardan biriydi. Geçmiflte
futbol kariyerleriyle manfletlere
düflmeseler de çok iyi birer teknik
direktör olduklar›n› kan›tlayan,
Ersun Yanal ve Abdullah Avc› da
Avrupa’da benzer yollardan
ilerleyen meslektafllar›n› and›rd›. 
Art›k futbolda da ezberler yavafl
yavafl bozuluyor. Hayat›n her
köflesindeki de¤iflimle beraber
futbol da sürekli fleklini
yenilerken, teknik direktör
portresinin de evrim sürecine
girmesi kaç›n›lmaz. Kim bilir,
belki ‹ngiltere’de Gareth
Southgate, Roy Keane ya da Alan
Shearer büyük baflar›lar elde
etseydi, flu anki çal›flt›r›c›lar›n
profili de çoktan de¤iflmifl
olacakt›. Fakat futbolda yeni

yüzler görmek her zaman
heyecan vericidir ve bu oyundan
al›nan keyfi bir kat daha
art›rm›flt›r. Büyük kulüpler de bu
gerçe¤in fark›nda ve art›k
Almanya Jürgen Klinsmann’› ya
da Ajax Ronald De Boer’u, bir
baflka büyük kulüp tecrübesi
olmaks›z›n kulübeye hoca olarak
koyabiliyor. Bizlere de bu de¤iflik
ad›mlar› izlemek, sonuçlar› görüp,
oluflacak yeni trendleri merakla
beklemek kal›yor.

Roberto Di Matteo

Roberto Martinez

fiota
Arveladze

Ertu¤rul
Sa¤lam
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fieyma Erenli

Kad›nlar futbolunun zirve noktalar›ndan
Amerika Birleflik Devletleri Kolej Ligi’ni gören
bir milli oyuncumuz da var; fieyma Erenli. 
1988 Avustralya Melbourne do¤umlu fieyma,
futbola da do¤du¤u flehirde bafllam›fl. Uzun süre
salon futbolu da oynayan fieyma, bu alanda
Avustralya Millî Tak›m›’na da seçilmifl. Futbol
hayat›na Amerika’da Indiana State
Üniversitesi’nde devam eden fieyma Erenli, 
Fethi Demircan taraf›ndan Millî Tak›m›m›za
kazand›r›ld›. Indiana’da ilk sezonunda en iyi
çaylaklar, ikinci sezonunda ise onur listesine
giren fieyma Erenli’nin Türkiye’de Millî Tak›m’a
seçilmesi üniversitesinde de heyecan yaratt›. 

Teslime Karahisarl›

Belçika’da yaflayan bir millî oyuncumuz da var.
1988 do¤umlu Teslime Karahisarl›, 11 yafl›nda
futbola bafllam›fl ve o günden itibaren Türkiye
için oynayaca¤› zaman› beklemifl. Belçika Millî
Tak›m›’na defalarca ça¤r›lan Teslime, teklifleri
reddetmifl. Genç oyuncu, ilk defa 2010’un
Haziran ay›nda murad›na erdi.

Melisa Ertürk

Bu sene büyük bir baflar›ya imza atan bir millî
oyuncu da
Melisa Dilber
Ertürk.
Dergimizin
bu say›s›nda
röportaj›n› da
okuyaca¤›n›z
1993
do¤umlu
Melisa,
Kanada
Ottawa’da
do¤up
büyümüfl. 
fiu anda

do¤du¤u kentin
tak›m› Ottawa
Fury’nin 17 yafl
alt› tak›m›nda
oynayan Melisa,
bu sene tak›m›yla
hem nama¤lup
Kuzey Amerika
fiampiyonu oldu
hem de
flampiyonan›n
alt›n karmas›na
seçildi. Melisa’n›n
millî olmas› da
Ottawa’da büyük
heyecan yaratm›fl
ve vali taraf›ndan
kendisine bir
plaket verilmifl.

Deniz
Kocakaya

Yine Almanya’ya
dönersek,
karfl›m›za
Wattenscheid’l›

Deniz Kocakaya ç›k›yor. 1987 do¤umlu Deniz,
futbolla dopdolu bir ailenin k›z›. Onu futbola

bafllatan,
kendisi de bir
dönem
Türkiye’de
profesyonel
futbol oynam›fl
olan babas›.
Örnek ald›¤›
isim ise y›llarca
Almanya’da
oynayan ve
ülkemizde de
antrenör olarak
görev yapan
kuzeni Ayhan
Tumani. 
Koyu Befliktafll›
Deniz, 
Metin-Ali-
Feyyaz hayran›

ve onlar gibi forvet, ancak orta saha da
oynayabiliyor. Duisburg altyap›s›ndan yetiflen
Deniz Kocakaya, geçmiflte engelliler için
gönüllü hizmet de yapm›fl ve Alman bas›n›na da
konu olmufl.

Ve di¤erleri...

Dünya ligleri flu an pek çok millî kad›n
futbolcumuza ev sahipli¤i yap›yor. Futbol
u¤runa Türkiye’den kalk›p Almanya’ya
giden Bilgin Defterli, Bochum’lu Fatma
Kara, Malmö’lü Leyla Güngör,
Melbourne’lü Gülcan Koca bunlar aras›nda.
Bir de Cansu Ya¤ gibi futbol oynamak için
Almanya’dan Türkiye’ye dönenler var. 
fiunu söylemek fazlas›yla mümkün;
Türkiye’de kad›nlar futbolu göçmenlerin
omzunda yükseliyor, pek çok baflka yerde
oldu¤u gibi. ‹yi bir yerel altyap›yla bu
oyuncular› desteklemek baflar›n›n s›rr› gibi
görünüyor. Zira bu topraklarda da
ifllenmeyi bekleyen çok say›da yetenek var.

F
utbol göç dalgas›ndan fazlas›yla
etkilenirken, erkeklerde oldu¤u
gibi kad›nlarda da bu dalga

ülkemizi fazlas›yla ilgilendiriyor.
Yurtd›fl›na milyonlarca vatandafl›n›
gönderen Türkiye’nin çocuklar›
gerek ay-y›ld›zl› formayla, gerekse
ailelerinin yerleflti¤i ülkelerin
formas›yla kad›nlarda da baflar›yla
top koflturuyor. 

Selin Kuralay

Bu oyuncular aras›nda en tecrübelisi
hiç kuflkusuz Avustralya formas›
giyen Selin
Kuralay.
Olimpiyat
Oyunlar›’nda
forma giyen
Türkiye
kökenli ilk
kad›n
futbolcu olan
Kuralay,
1985
Melbourne
do¤umlu, futbola alt› yafl›nda
erkekler tak›m›nda oynayarak
bafllad›. Avustralya Devleti’nin açt›¤›
prestijli enstitülerden Victoria Spor
Enstitüsü’nde ç›k›fl yapan Selin
Kuralay, Avustralya ve Amerika
Birleflik Devletleri amatör liglerinde
oynad›ktan sonra 2004 Atina
Olimpiyat›’nda Avustralya formas›n›
giydi. Bundan sonra dünyan›n en iyi
kad›n liglerinden Amerikan Kolej
Ligi’ne giden ve Florida State
Üniversitesi’ne kaydolan Kuralay,
ikinci sezonunda Amerika
Karmas›’na girmeyi
baflard›. Sonras›nda
Savannah Sanat Okulu’nda
futbola devam eden
oyuncu, 2008’de
Avustralya’ya döndü ve
Melbourne Victory ekibine
transfer oldu. Kuralay flu
anda Adelaide United’da
futbol hayat›n› sürdürüyor.

Servet Uzunlar

Kuralay’dan sonra
Avustralya Millî Tak›m›’na
ad›m atan ikinci Türk ise

Servet Uzunlar oldu. Sydney
do¤umlu Servet de Selin Kuralay gibi
Avustralya’n›n neredeyse tüm
Olimpiyat flampiyonlar›n› ç›kard›¤›
Devlet Spor Enstitüsü’nden mezun.
Bu akademide parlayan Servet, genç
yaflta A Millî Tak›m’a yükseldi ve
geçti¤imiz y›l May›s ay›nda Çin’de
yap›lan Kad›nlar Asya Kupas›’nda
zafere ulaflan ekipte yer ald›. Bu
Avustralya’n›n kad›nlar futbolu
tarihindeki ilk flampiyonlu¤uydu ve
dünyan›n en güçlü tak›mlar›ndan
Kuzey Kore’yi yenmifllerdi. Servet,
bir aksilik olmazsa önümüzdeki yaz
Almanya’da yap›lacak Dünya
Kupas›’nda da forma giyecek. 
Sol bek, fiampiyonlar Ligi’nde de
Danimarka’n›n Fortuna Hjörring
tak›m›n›n formas›n› giyiyor. 

Hasret
Kay›kç›

Almanya
tabii ki hem
Türkiye
kökenli
nüfusun
hem de
kad›n
futbolcular›n
dünyada en
kalabal›k
oldu¤u
yerlerden biri. Bu nedenle, hem
Türkiye hem de Almanya formas›
giymifl çok say›da Türk kad›n
futbolcuya rastlamak mümkün.
Bunlar aras›nda Almanya Millî

Tak›m›’n› tercih
eden Duisburg’lu
Hasret Kay›kç› en
çok öne
ç›kanlardan biri.
1991 Heidelberg
do¤umlu Hasret,
2008’de Yeni
Zelanda’da
yap›lan FIFA 17
Yafl Alt› Dünya
Kupas›’nda forma
giydi ve bronz
madalya kazand›.
Daha sonra
Almanya Futbol
Federasyonu

arac›l›¤›yla dünyan›n en iyi
kulüplerinden biri olan Duisburg’a
transfer olan Kay›kç›, bu kulüple de
UEFA Kad›nlar fiampiyonlar Ligi
flampiyonlu¤u yaflad›. fiu anda son
Avrupa fiampiyonas› Gol Kraliçesi
Inka Grings’le çal›flan Türkiyeli
forvet, Almanya 19 yafl alt›
tak›m›nda da zaman zaman görev
al›yor.

Gülhiye Cengiz

Hasret
Kay›kç› gibi
fiampiyonlar
Ligi kupas›
görmüfl bir
di¤er
oyuncu da
Gülhiye
Cengiz.
1992
do¤umlu
Gülhiye de
Hasret gibi
forvet.
Hâlen ünlü
antrenör Martina Voss’un
denetimindeki Duisburg altyap›s›nda
bulunan Gülhiye Cengiz, arada 
A tak›mda da oynat›l›yor. Geçen
sezon ilk kez millî tak›ma ça¤r›lan
ve Avrupa 17 Yafl Alt›
fiampiyonas›’nda yar› final gören
tak›mda yer alan Gülhiye, bu sezon
ilk kez fiampiyonlar Ligi maç›nda da
sahaya sürüldü. ‹lerleyen y›llarda
ç›k›fl yapmas› beklenen isimlerden...

Feride Bak›r

Tabii ki Bundesliga’da forma giyen
tüm Türkler, Almanya Millî Tak›m›’n›
seçmiyor. Millî
Tak›mlar›m›zda da
çok say›da Almanya
do¤umlu oyuncu
var. Bunlardan biri
1992 do¤umlu
Feride Bak›r. Sol bek
Feride, futbola
a¤abeyinin
arkadafllar›yla
oynayarak bafllam›fl
ve 8 yafl›nda kulübe
yaz›lm›fl. Feride

Bak›r da erkeklerle beraber
oynayarak futbola al›flanlardan.
Bunun çok büyük bir avantaj
oldu¤unu söylüyor. 16 yafl›ndan
sonra erkekler tak›m›ndan ayr›lmak
zorunda kalan Feride, do¤rudan
Birinci Lig ekiplerinden Bad
Neuenahr’›n yolunu tutmufl.
Feride’nin Bundesliga ve Millî Tak›m
yolculu¤u baflar›yla devam ediyor. 

Aylin Yaren

Aylin Yaren de ülkemizde çok
tan›nmayan ama Almanya’da iyi
bilinen millî oyuncular›m›zdan.
‹sveç Profesyonel Ligi
Damallsvenskan ve Almanya ‹kinci

Ligi’nde forma giyen Aylin’i
Almanya’da meflhur eden ise Fransa
ve Bayern’in ünlü y›ld›z› Franck
Ribery ile beraber Alman kamu
televizyonu ZDF’de kat›ld›¤› canl›

flov program›. Bu
programda Ribery ile
penalt› yar›flmas›na
giren Aylin, Frans›z
y›ld›z› 4-3 yenmifl ve
Almanya’da günün
konusu olmufltu. Aylin
Yaren’in Ribery ile
kat›ld›¤› program›n
görüntüleri hâlâ video
paylafl›m sitelerinde
oldukça popüler.

Yurtdışına milyonlarca vatandaşını gönderen Türkiye, gurbette yaşayan gençlerinden spor alanında da yararlanıyor.
Bu yararlanmanın örneklerini en fazla futbolda gözlüyoruz. A’dan U15’e kadar tüm Millî Takım kategorilerimizde

dünyanın farklı ülkelerinde doğup büyümüş Türk asıllı oyuncular forma giyiyor. Elbette bazıları da doğup yaşadıkları
ülkeyi tercih ediyor. Son dönemdeki moda ise gurbetteki kadın futbolcular. Kimi Türk Millî Takımlarında, kimi

yaşadıkları ülkelerde, ama hepsi de başarıyla top koşturuyor.

Gurbetteki kad›nlarGurbetteki kad›nlar

Dağhan Irak

Servet Uzunlar

Gülhiye Cengiz

Hasret Kay›kç›

Feride Bak›r

Aylin Yaren

Türkiye Futbol Federasyonu Sosyal Yard›m
ve Dayan›flma Vakf› Baflkanvekili Kemal
Onar’›n, “Hat›rlad›klar›mdan” adl› 3 ciltlik
an› kitab› Varl›k Yay›nlar› taraf›ndan
yay›mland›.
Türkiye’nin önemli bankac›lar›ndan biri olan
Onar, Galatasaray kulübünde 57 y›l
boyunca lokal müdürlü¤ünden bafllay›p sicil
kurulu üyeli¤i, veznedarl›k, muhasebecilik,
yönetim kurulu üyeli¤i, ikinci baflkanl›k,
genel sekreterlik görevlerinde bulunmufl
önemli bir futbol ve iktisat adam›.
Geçti¤imiz y›l yay›nlanan dev Galatasaray
Tarihi kitab›nda büyük eme¤i olan Onar’›n
“Spor Kulüpleri ‹çin Tekdüzen Muhasebe ve
Vergi Uygulamalar›” isimli kitab› da bütün
kulüpler için önemli bir yol gösterici
niteli¤ini tafl›yor.
Hayat›n› ve Galatasaray’›, 10 y›l üzerinde
çal›flt›¤› toplam 1288 sayfadan oluflan üç
ciltlik kitab›nda anlatan Kemal Onar,
“Hayat›mda en
çok gurur
duydu¤um
olaylardan biri,
bu camian›n bir
mensubu olarak
sar›-k›rm›z›l›
renklere hizmet
edebilmektir”
diyor.
30 A¤ustos
1926’da Bebek’te
dünyaya gelen ve
sar›-k›rm›z›
kulübün 106
y›ll›k mazisinin
büyük bölümünü
bizzat yaflama
flans› bulan Onar,
bu tan›kl›¤›n›
flöyle not düflmüfl
kitab›na:
“Kulübümüz bana yeniden bir görev verdi.
Ben de seve seve bu emri yerine getirmeye
çal›flaca¤›m. Bugüne kadar 1934 y›l›ndan bu
yana sporcu olarak, çeflitli kademelerde
yönetici olarak hepimizin gönlünde yatan
sultana, sar›-k›rm›z› renklere, Galatasaray’a
hizmet vermeye çal›flt›m. Atand›m, geldim,
çal›flt›m. Seçildim, geldim, çal›flt›m. Yeniden
seçilece¤imi umdu¤um anlarda seçilemeyip
o an için hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›m. Sonra
yine gel dediler, prensip ihtilâflar›m›z oldu.
Bugün her Galatasarayl›n›n ulaflmak için can
ataca¤› unvanlar› b›rakt›m. Sonra yine gel
dediler ve geldim. Bunlar her Galatasarayl›
için yerine getirilmesi gereken vecibelerdir,
görevlerdir. Demek ki ben Tanr›’n›n sevgili
kullar›ndan biriyim. Hem Galatasarayl›
olmak, hem de Galatasaray’a hizmet
verebilmek biliniz ki çok büyük bir
mutluluk...”

Futbol Kültürü
Galatasaray’›n canl› tarihi 

Kemal Onar’›n kitab›

Hat›rlad›klar›mdan



▼▼Bat› ülkelerinde spora bafllama yafl›n›n
oldukça düflük oldu¤unu biliyoruz. Sen
futbolla tan›flt›¤›nda kaç yafl›ndayd›n? 
▲▲Aç›kças› küçükken futbol oynamazd›m.
Jimnastikle ilgileniyordum. Ailemizin
futbol oynayan çocu¤u ablamd›. 6 yafl›nda
bir gün anneme gidip futbolu denemek
istedi¤imi söyledim. ‹lk kez oynad›¤›mda
da çok sevdim. Daha sonra da futboldan
baflka bir fley oynamak istemedim.
Kanada’daki bafllang›ç ligi ile futbolla
tan›flt›m, bir sene sonra da yar›flmac›
liglerde oynamaya bafllad›m. Her zaman
kendimden büyük çocuklarla oynamak
durumunda kald›m, çünkü yafl›tlar›mdan
daha iyiydim. E¤er ablam futbol oynuyor
olmasayd›, benim akl›mdan da futbol
oynamak geçmeyebilirdi. 

Ailem kendisini bana göre
programl›yor 

▼▼Ailen seni destekliyor mu? Ablan
haricinde ailende futbol oynayan
baflkalar› 
var m›?
▲▲Annem ve babam en büyük
destekçilerim. Çocuklu¤umdan beri her
maç›ma, her antrenman›ma gelirler.
Futbol, hayat›mda öyle bir yer kapl›yor ve

beni öyle meflgul ediyor ki, ailem de
programlar›n› bana ve futbola göre
yapmak durumda kal›yor. Sürekli seyahat
ediyorum. Aile tatillerimiz maçlara ve
turnuvalara feda ediliyor. Tribüne her
bakt›¤›mda ailemin orada beni
destekledi¤ini görüyorum. Kendi ailemden
baflka bir aileyle olmay› düflünemem bile.
Benim futbol oynamam ve mutlu olmam
için her fleyi yapan bir ailem var. Bunun
için çok flansl›y›m. Ablam›n haricinde
babam da futbolcu. Ablam ne yaz›k ki a¤›r
bir sakatl›k geçirdi¤i için art›k futbol
oynayam›yor. Babam hâlâ oynuyor ve
ayn› zamanda antrenörlük yap›yor.
Yaflad›¤›m›z flehir Ottowa’da
“‹stanbulsspor Futbol Kulübü” isimli bir
kulüp kurdu. Soccer Mom (Futbolsever
anne) sözü ise kesinlikle annemi anlat›yor.
▼▼Futbol yaflam›nda baflka kimlerin
destekleri oldu? Bu yolda kimler seni
cesaretlendirdi?
▲▲Futbola bafllad›¤›mdan beri iyi bir
oyuncu olarak geliflmemde pek çok iyi
antrenörün katk›s› ve yard›mlar› oldu. ‹lk
zamanlarda antrenörüm olan Mike Lanos,
teknik beceriye çok inan›rd›. Evde
izlememiz için futbol videolar› verirdi ve
her antrenmanda top kabiliyetimizi
art›rmaya yönelik çal›flt›r›rd›. Her zaman

daha ileriye gidebilece¤ime inand›.
Potansiyelim oldu¤unu ve
büyüdü¤ümde büyük ifller
yapaca¤›m› söylerdi. 
O zamanlar kendimde
göremedi¤imi o görmüfltü.
Futbolumun geliflmesinde katk›s›
olan bir di¤er antrenör de Jimmy
Zito’dur. Onunla tan›flmadan önce
iyi bir oyuncuydum, onun sayesinde
çok daha iyi bir oyuncu oldum.
Onun sayesinde bende eksik olan
özgüveni kazand›m, her zaman
istedi¤im gibi bir futbolcu olma
yolunda çok fley ö¤rendim. Futbolcu
olarak beni gelifltirdi ve onun
sayesinde yüksek seviyede futbol
oynayabilme kapasitesini kazand›m. 
▼▼Arkadafllar›n ve çevrendekiler
futbol oynuyor olman› nas›l
karfl›l›yor?
▲▲Arkadafllar›m inan›lmaz oldu¤unu
düflünüyor. Çok destek oluyorlar.
Seyahatlerin ard›ndan turnuva ve
maç an›lar›m› dinlemek için can
at›yorlar. Türk Millî Tak›m›’na
seçildi¤im zaman
okuldaki
arkadafllar›ma
söylenmifl. Hepsi
çok
heyecanland›lar
ve benimle gurur
duyduklar›n›
söylediler. Çok
e¤lenceli, çünkü
biz büyüyünce onlar
televizyondan benim
maç›m› izliyor olacak. 
▼▼Hangi pozisyonda
oynuyorsun? Tak›m›n›n ligdeki
durumu nas›l?
▲▲Tak›mdaki mevkiim orta saha.
Orta sahada oynamaktan mutluluk
duyuyorum, çünkü çok sevdi¤im
flekilde bana topla yarat›c› olma
imkân› veriyor ve özgürce ayak
hareketlerimi sergileme flans›m
oluyor. Ottowa Fury tak›m›nda
oynuyorum. Ottowa’daki di¤er
tak›mlar›n aksine biz Kuzey Amerika
Ligi’ne kat›l›yoruz. Kuzey
Amerika’n›n en iyi tak›mlar›n›n
mücadele etti¤i Super Y-League’de
oynuyoruz. Kanada’daki futbol
Avrupa’dakinden çok farkl›. Bizde
profesyonel veya yar› profesyonel
genç tak›mlar› yok. Benim
bulundu¤um kulüp genç tak›mlar
aras›nda ilk s›rada. 
▼▼Futbol yaflant›n›n bir özetini
yapabilir misin? Hangi tak›mlarda
oynad›n, ne tür baflar›lar elde ettin?
▲▲10 y›ld›r yar›flmac› olarak futbol
oynuyorum. Bir dönem Ontario

tak›m›nda da forma giydim. Orada
yafl grubumda bölgenin en iyi
oyuncular› ile oynad›m. Bölgenin en
iyi oyuncular›n›n bir araya geldi¤i
Bölge Karmas›’nda da yer ald›m. 
Bu süreçte pek çok lig
flampiyonlu¤u yaflad›m. Ottowa
Fury’nin U17 tak›m›yla bu y›l ligi
birinci s›rada tamamlad›k ve
Kas›m’da Kuzey Amerika finallerine
kat›ld›k. Tak›m›m tarihinde ilk kez
Kuzey Amerika fiampiyonu oldu.

Taraftar sahaya indi

▼▼Unutamad›¤›n bir maç an›n veya
golün var m›?
▲▲Pek çok unutamad›¤›m güzel
an›m var ama favorim bu sezon
Kuzey Amerika fiampiyonu olarak
alt›n madalya kazanmam›z. Final
maç›n› 3-0 kazand›k. Son düdük
çald›¤›nda tüm taraftarlar sahaya
doldu. Taraftarlar ve oyuncular hep
birlikte flark›lar söylüyordu. San›r›m

o an› hiç unutmayaca¤›m. ‹lk
kez de antrenörümüzü

a¤larken gördüm. 
▼▼Türk Millî

Tak›m›’ndaki
arkadafllar›nla
iliflkin nas›l? 
Daha çok
‹ngilizce
konuflman,

iletiflim
anlam›nda tak›m

arkadafllar›nla
aranda engel

oluflturuyor mu? Türkçeni
gelifltirmeyi düflünüyor musun?
▲▲Annem Kanadal› oldu¤u ve orada
do¤up büyüdü¤üm için Türkçem
pek geliflmedi. Millî Tak›m’daki
arkadafllar›m› çok seviyorum.
Tak›ma ilk kat›ld›¤›mda bana farkl›
bakacaklar›n› ve benden
hofllanmayacaklar›n› düflündü¤üm
için korkuyordum. Ama onlarla
tan›fl›nca hiç öyle olmad›¤›n›
anlad›m. T›pk› Kanada’daki
arkadafllar›m gibiydiler. Çok
e¤lenceli ve komikler. Kanada’ya
döndü¤ümde de pek ço¤u ile
Facebook ve Skype üzerinden
konuflmay› sürdürüyorum. Tabii ki
dil sorunu büyük bir engel. ‹lk Millî
Tak›m kamp›n›n ard›ndan eve
döndü¤ümde hemen Türkçe
kursuna bafllad›m. Kurslar sayesinde
arkadafllar›mla daha iyi iletiflim
kurabilece¤im. Bazen kendimi iyi
ifade edememek beni üzüyor ama
tak›m arkadafllar›m çok iyi ve
destekleyiciler, olan biteni anlamam

için bana tercüme ediyorlar. TFF
ekibi ve antrenörler de bana çok
iyi davran›yor ve bu konuda çok
yard›mc› oluyor. Onlar›n yan›nda
çok rahat›m ve kendimi
evimdeymifl gibi hissediyorum.
Millî Tak›m benim için ikinci bir
aile gibi oldu. Eve döndü¤ümde
Türkiye’yi özlüyorum ve tak›m
arkadafllar›m› görmek için di¤er
kamp› iple çekiyorum. 
▼▼Ailen Türk Millî Tak›m›’nda
oynaman konusunda ne düflünüyor? 
▲▲Hem annem hem de babam
benimle gurur duyuyor. ‹lk kez Millî
Tak›m’a ça¤r›ld›¤›mda babam bir ay
boyunca Rusya’daki kamp için
seyahat etmiflti. Türkiye’deki ve
Kanada’daki tüm arkadafllar›na
benim Millî Tak›m’da oynad›¤›m›
anlatm›fl. Küçük bir k›zken hep
Avrupa’da oynamak isterdim. Türk
Millî Tak›m›’na ça¤›r›l›nca rüyalar›m
gerçek oldu. Hem çok sevindim ve
heyecanland›m hem de biraz
korktum diyebilirim. Çünkü
Türkiye’den uzakta yafl›yordum ve
Türkçem iyi de¤ildi.
▼▼fiimdiye kadar elde etti¤in en
büyük baflar› ne? ‹lerisi için nas›l
planlar yap›yorsun?
▲▲fiu ana kadar en büyük baflar›m›n
Türk Millî Tak›m›’na seçilip
Avrupa’da oynamak oldu¤unu
düflünüyorum. Son oynad›¤›m›z
turnuvada, en iyi oyuncu seçilip
ödül ald›m. Gelecek için lisenin
ard›ndan futbol bursu ile
üniversiteye gidip daha yüksek
seviyelerde Türkiye için oynamak
istiyorum. ‹mkân›m olursa
profesyonel olarak futbol oynamaya
devam etmek istiyorum. Kad›n
futbolu gittikçe önem kazan›yor ve
popüler oluyor. ‹leride gelece¤i yeri
görmek için sab›rs›zlan›yorum. Belki
bu flekilde benim gibi pek çok k›z›n
da futbol oynamak için önleri aç›l›r. 
▼▼En büyük hayalin ne?
▲▲Türk Millî Tak›m› ile Dünya
Kupas›’na kat›lmak ve Olimpiyat’ta
alt›n madalya kazanmak. 
▼▼En be¤endi¤in oyuncular kimler?
▲▲Büyürken hep Mia Hamm’› örnek
ald›m, çünkü o kad›n futbolunu
tan›tan, kad›n futboluna ismini
veren kifli. fiu anda izlemeyi en çok
sevdi¤im oyuncu ise Messi.

Futbolla gülmeye
bafll›yorum

▼▼Futbol oynuyor olman e¤itimini
etkiliyor mu?

▲▲Bu sene lise son s›n›ftay›m.
Turnuvalar ve maçlar nedeniyle
zaman zaman okulda dersleri
kaç›rd›¤›m oluyor. Futbol için
sadece okul zaman›ndan de¤il,
arkadafllar›mla geçirdi¤im
zamandan da fedakârl›k yapmam
gerekiyor. Derslere yetiflmek için
daha fazla çal›fl›yorum. Ama futbol
oynamak beni öyle mutlu ediyor ki,
tüm bu fedakârl›klara de¤iyor.
Futbol benim tutkum ve futbol
oynamak için her fleyi yapar, her
türlü zorlu¤a katlan›r›m. Bazen tüm
kaç›rd›¤›m fleylere üzülsem de
sahaya ç›kt›¤›m anda her fleyi
unutuyor ve gülmeye bafll›yorum.
Futbol her zaman yüzümde bir
gülümseme yarat›yor. Liseyi
bitirdikten sonra futbol bursu ile
üniversitede okumak istiyorum. fiu
anda Amerika’dan 6 üniversiteden,
2 de Kanada üniversitesinden
tak›mlar›nda oynamam için teklif
var. Futbol sayesinde e¤itimimi de
garanti alt›na alm›fl olaca¤›m.
▼▼Futbol oynayarak para
kazanabiliyor musun? Kanada’da
kad›n futbolcular ne kadar
kazan›yor?
▲▲Gençlik tak›mlar›nda oyuncular
futboldan para kazanm›yor. Sadece
profesyoneller para kazan›yor. 
Ama onlar›n da kazand›¤› miktarlar
Avrupa’daki kad›n futbolcular kadar
çok de¤il.
▼▼Kanada’da kad›n futboluna ilgi
nas›l? Erkek futbolu kadar ilgi
çekiyor mu? 
▲▲Kanada’da kad›n futbolu son
y›llarda daha popüler olmaya
bafllad›. Daha fazla kad›n sporcu
küçük yafllarda futbola bafll›yor.
Böylece antrenörler de küçük
yafllardan oyuncu yetifltirebiliyor.
Hem futbola hem de kad›n
futboluna ilgi her geçen gün art›yor.
Dünya Kupas› ve Olimpiyat gibi
büyük organizasyonlar futbol
dünyas›na olan ilgiyi art›r›yor ve
daha fazla insan› etkiliyor. Kanada
bir hokey ülkesi olarak biliniyor ama
futbol da art›k daha fazla ilgi çeker
hale geldi. Kad›n maçlar›nda ise
büyük karfl›laflmalarda çok seyirci
oluyor ama di¤er maçlar› fazla kifli
izlemiyor. Fakat belirtti¤im gibi her
sene ilgi art›yor.
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Bayan Millî Tak›m›m›z›n gurbetçi oyuncular›ndan birisi o. Ama Avrupa’dan de¤il çok
daha uzaklardan, Kanada’dan geliyor. Babas›n›n ve ablas›n›n izinden yürüyerek

bafllad›¤› futbol, art›k onun hayat›. Henüz 17 yafl›nda ve flimdiden büyük futbolcu olma
hayalleri kuruyor, Ottowa Fury ile Kuzey Amerika’da yakalad›¤› baflar›lar›, 

Türk Millî Tak›m› ile Avrupa’ya tafl›mak istiyor.  

Ceyla Kütükoğlu

Futbol, hayatımda öyle bir yer kaplıyor ve beni
öyle meşgul ediyor ki, ailem de programlarını
bana ve futbola göre yapmak durumda kalıyor.
Aile tatillerimiz maçlara ve turnuvalara feda
ediliyor. Tribüne her baktığımda ailemin orada
beni desteklediğini görüyorum. 

Ablamın haricinde babam da futbolcu. Ablam ne
yazık ki ağır bir sakatlık geçirdiği için artık futbol
oynayamıyor. Babam hâlâ oynuyor ve aynı
zamanda antrenörlük yapıyor. Yaşadığımız şehir
Ottowa’da “İstanbulspor Futbol Kulübü” isimli bir
kulüp kurdu. 

Arkadaşlarım turnuva ve maç anılarımı dinlemek
için can atıyor. Türk Millî Takımı’na seçildiğim
zaman okuldaki arkadaşlarıma söylenmiş. Çok
heyecanlandılar ve benimle gurur duyduklarını
söylediler. Çok eğlenceli, çünkü büyüdüğümüzde
televizyondan benim maçımı izliyor olacaklar. 

Takımdaki mevkiim orta saha. Orta sahada
oynamaktan mutluluk duyuyorum, çünkü çok
sevdiğim şekilde bana topla yaratıcı olma imkânı
veriyor ve özgürce ayak hareketlerimi sergileme
şansım oluyor. 

Melisa ErtürkMelisa Ertürk

Futbolcu ailenin   futbolcu k›z›Futbolcu ailenin   futbolcu k›z›



de¤eri, Türk teknik adam›n›n
de¤eri ile birlikte yükselecek.
Ülkemizin büyük potansiyelinde,
bu ülke için hep beraber geliflerek,
hep beraber kazanaca¤›z. K›sacas›
tüm teknik adamlar›n baflar›s›
futbolumuzun da baflar›s›d›r”
ifadelerini kulland›. Baflkan
Özgener, yap›lan devrim
niteli¤indeki projelerle Türk
antrenörünün çal›flma alan›n›n
önce yurtiçinde ard›ndan da
yurtd›fl›nda bir hayli
geniflleyece¤ini ve antrenör
ihracat›n›n çok daha fazla
artaca¤›n› söyledi.

E¤itime rekor bütçe

Türkiye Futbol Federasyonu’nun
teknik adamlar›n geliflimini ana
öncelik olarak belirledi¤inin alt›n›
çizen Mahmut Özgener, gelifltirilen
projelerin yan› s›ra 2 y›lda aç›lan
10 yeni lig ve say›s›z futbol
organizasyonlar›n›n, teknik
adamlar için daha çok çal›flma
alan› oluflmas› anlam›na geldi¤ini
söyledi. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun 88 y›ll›k
tarihinde rekor bütçeyi e¤itime ve
AR-GE’ye ay›ran bir yönetim
bulundu¤unu belirten TFF Baflkan›,
2008’den bu yana gerçekleflen
devrimsel projelerle, TFF’yi sadece
Millî Tak›m baflar›s›na endeksli ve
profesyonel ligleri organize eden
bir kurum olmaktan sab›r ve
kararl›l›kla ç›kard›klar›n› vurgulad›. 

1 milyon okullu çocuk
futbol oynayacak

Baflkan Özgener,  bu sezon
uygulamaya koyulan ve 77 ilden
140 tak›m›n kat›ld›¤› Bölgesel
Amatör Lig’in, özellikle

profesyonel tak›m› olmayan
bölgelere futbol coflkusu
yaflatt›¤›n›, A2 Ligi’nin statüsünde
de önemli yenilikler yap›ld›¤›n›
belirtti. Gençlik Gelifltirme
Ligleri’ne her geçen gün yeni
kategoriler eklendi¤ini ifade eden
Özgener, Milli E¤itim Bakanl›¤› ile
Gençlik ve Spor Genel
Müdürlü¤ü’yle birlikte yürütülen
okul futbolu organizasyonlar›yla
2010 sonu itibariyle 460 bin olan
okul futbolundaki çocuk say›s›n›n
da 2013 sonuna kadar 1 milyona
ulaflaca¤›n› aç›klad›. Bu lig ve
organizasyonlar›n en önemli
amac›n›n ülkemizin her bölgesinde
daha fazla kiflinin futbola
kat›lmas›n› sa¤lamak oldu¤unu
vurgulayan Özgener, 2 y›l önce
200 binlerde devrald›klar› lisansl›

futbolcu say›s›n› yüzde 100’den
fazla art›flla 500 bine ç›karman›n
gururu içinde olduklar›n› kaydetti.
Baflkan Özgener, 1 y›l önce hayata
geçen ve say›s› 200’e ulaflacak
Futbol Teknik E¤itim
Merkezleri’nde de y›lda 12 bin
gelece¤in y›ld›z aday›n›n
yetiflece¤ini söyledi.

Tüm kulüplerin oyuncu
izleme antrenörü olacak

JIRA konvansiyonu üyeli¤i ile
birlikte TFF’nin art›k UEFA
standartlar›nda e¤itim verecek bir
konuma geldi¤ini belirten
Özgener, üniversite ve
akademisyenlerle gelifltirilen
antrenör e¤itim projeleriyle birlikte

e¤itimlerin kalitesinin artt›¤›n› ifade
etti. Futbol Genel Direktörlü¤ü’nün
kurslara kat›l›m kriterlerinde
yapt›¤› yeniliklerle, kurs
kay›tlar›nda ilk baflvuruyu yapana
de¤il futbolun içinden gelenlere
öncelik sa¤layan bir sisteme
geçildi¤ini, antrenör talimatlar›nda
önemli de¤ifliklikler yap›ld›¤›n›
anlatan Özgener, kulüplere
oyuncu izleme (scouting)
antrenörü istihdam etme
zorunlulu¤u getireceklerini
aç›klad›. TFF Baflkan› Özgener,
yak›n zamanda hayata geçecek
zengin içerikli e¤itim e-portal›n›n
müjdesini verirken, e¤itimlerde
antrenörlerin birikim ve
yetene¤inin tek bir imtihanla
s›nanmayaca¤›n›,
de¤erlendirmelerin daha genifl bir
zaman diliminde gerçekleflece¤ini
söyledi.

Futbol Genel
Direktörlü¤ü’nün önemi 

A Millî Tak›m altyap›s›n› oluflturan
tüm yafl gruplar›ndaki Millî
Tak›mlar›, Millî Tak›mlar›n oyuncu
havuzunu kapsayan ligleri ve
E¤itim Departman›n› kapsayacak
flekilde TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü’nün kuruldu¤unu
hat›rlatan Özgener, “Bu önemli
bölümün bafl›na Ersun Yanal’›
getirdik. Say›n Yanal ve Futbol
Genel Direktörlü¤ü, Mart ay›ndan
bu yana tüm unsurlar›yla
futbolumuza de¤er katacak
stratejiyi hayata geçiriyor” dedi.
Futbol ekolü oluflturmak için
öncelikle bir ortak dil oluflturma
çal›flmas›na baflland›¤›n› belirten
Özgener, baflta Baflkan ‹smail
Dilber olmak üzere tüm TÜFAD
camias› ile antrenör geliflimine
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F
utbol Antrenörleri Semineri ilk
kez 1969 y›l›nda 7-12 Haziran
tarihlerinde 97 antrenörün

kat›l›m›yla Antalya’da
düzenlenmiflti. Seminer, baz›
dönemlerde isim ve yer de¤ifltirse
de iki y›lda bir kesintisiz olarak
gerçeklefltirilirken, yerli yabanc›
pek çok de¤erli futbol adam›n›
a¤›rlad›. “22. Uluslararas› Teknik
Direktör Geliflim Semineri” 10-11
Ocak’ta Antalya Titanic Resort
Otel’de düzenlendi.
Organizasyona 650’ye yak›n teknik
direktör kat›ld›. Seminer
program›nda TFF Hukuktan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yunus Egemeno¤lu’nun “Yeni
fiiddet Yasas›” ve “Futbolcu
Temsilcili¤i Talimat›”, Bursaspor
Teknik Direktörü Ertu¤rul
Sa¤lam’›n “Baflar›ya Giden Yol”,
Hacettepe Üniversitesi BESYO
Müdürü Prof. Dr. Caner
Aç›kada’n›n “Futbol Sezonunun
Planlanmas›”, maç analisti  Hasan
Gören’in “2010 FIFA Dünya
Kupas› Analizi”, kondisyon
antrenörü ve dan›flman Raymond
Verheijen’in “Sezon Öncesi ve
Sezon ‹çi Antrenman Metotlar›”
sunumlar› yer ald›. Bunun yan›nda
Güntekin Onay’›n
moderatörlü¤ünde Trabzonspor
Futbol Koordinatörü Özkan Sümer
ile Büyükflehir Belediyespor Teknik
Direktörü Abdullah Avc›’n›n
kat›l›m›yla “Deneyim ve ‹stikrar›n
Buluflmas›”, UEFA Hakem Komitesi
Üyesi Jaap Uilenberg ile MHK
Baflkan› O¤uz Sarvan’›n FIFA
hakemlerimizle birlikte ifltirak etti¤i

“Teknik Direktör ve Hakem
‹letiflimi”, A Millî Tak›m Teknik
Direktörü Guus Hiddink’in konuk
oldu¤u “Euro 2012 yolunda
Türkiye” konulu paneller
gerçekleflti.  
Seminerde ilk konuflmay› Türkiye
Futbol Antrenörleri Derne¤i
Baflkan› ‹smail Dilber yapt›.
Kat›l›mc›lara teflekkür ederek
sözlerine bafllayan Dilber, 
TFF Baflkan› Mahmut Özgener ve

TFF Futbol Genel Direktörü Ersun
Yanal’›n TÜFAD ile iflbirli¤i içinde
olmalar› nedeniyle sorunlar›n
büyük ölçüde çözümlendi¤ini
belirterek, verilen destekten
duydu¤u mutlulu¤u dile getirdi.
Daha sonra kürsüye ç›kan UEFA
Temsilcisi Andreas Morisbak,
ülkemize UEFA Pro-lisans
kurslar›nda UEFA denetleyicisi
olarak birçok kez geldi¤ini
söylerken, Türkiye’nin antrenör

e¤itimine bak›fl aç›s›n›n UEFA’y› ve
kendisini çok mutlu etti¤ini
vurgulad›. Ersun Yanal’la yapt›¤›
toplant›da TFF’nin e¤itim
alan›ndaki yeni projelerini
dinledi¤ini ve çok etkilendi¤ini
ifade eden Morisbak, Türk teknik
adamlar›n bu projelere önem ve
destek vermesi gerekti¤ini
kaydederken, bu hamlelerle Türk
futbolunun çok daha iyi yerlere
gelece¤ini belirtti.  

Teknik adamlar›n
baflar›s›
futbolumuzun da
baflar›s›d›r

Aç›l›fl konuflmas›nda
hangi mevkide görev
yaparsa yaps›n, tüm
teknik sorumlular›n
futbol ailesinin en büyük
yükünü tafl›yan bireyleri
oldu¤una dikkat çeken
TFF Baflkan› Mahmut
Özgener, kat›l›mc›lara
hitaben, “Sizler
tribünleri dolduran
futbol tutkunlar› ve
ekranlar› bafl›ndaki
milyonlarca
futbolseverin
odakland›¤› bu güzel
oyunda keyfi en çok
belirleyenlersiniz.
Futbolla yeni tan›flan
çocuklar›m›z› keflfeden,
yetifltiren ve haz›rlayan
da yine sizlersiniz. Türk
futbolunun marka

Antalya’da teknik zirveAntalya’da teknik zirve
22. Uluslararası Teknik Direktör Gelişim Semineri Antalya’da yapıldı. Teknik adamların

büyük ilgi gösterdiği organizasyonda konuşan TFF Başkanı Mahmut Özgener, teknik
adamların başarısının futbolumuzun da başarısı olduğunun altını çizerken, eğitime rekor
bütçe ayırdıklarını açıkladı. Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, eğitim alanında yapılan

çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi ve projelerini anlattı. Seminerde futbol tarihimiz
açısından anlamlı bir buluşma da gerçekleşti.

Koray Gürtaş

Antalya’da düzenlenen
22.Uluslararas› Teknik Direktör
Geliflim Semineri’nde futbol tarihimiz
aç›s›ndan anlaml› bir buluflma
gerçekleflti. Hayatta olan tüm A Millî
Tak›m Teknik Direktörlerinin en üst
düzey teknik adaml›k belgesi olan
UEFA Pro-Lisans sertifikas›n› alaca¤›
bir tören düzenlendi. TFF Baflkan›
Mahmut Özgener taraf›ndan A Millî
Tak›m’a teknik direktörlük
hizmetinde bulunmufl olan Fethi
Demircan, Y›lmaz Gökdel, Coflkun
Özar›, Özkan Sümer, T›naz T›rpan
Metin Türel ve Ersun Yanal’a
sertifikalar› verildi. Törene
kat›lamayan Do¤an Andaç, Mustafa
Denizli, fienol Günefl ve Fatih
Terim’in sertifikalar›n› TÜFAD
Baflkan› ‹smail Dilber ald›.

Tarihi buluflma

Hukuktan sorumlu TFF Yönetim
Kurulu üyesi Yunus Egemeno¤lu,
Antalya’daki seminerde son
haline getirilen “Sporda fliddet ve
düzensizlik yasas›” çal›flmalar› ile
ilgili detaylar› aktard›. Bu
çal›flmada büyük emek oldu¤unu
kaydeden  Egemeno¤lu, fliddetin
spor alanlar›ndan uzaklaflmas›
gerekti¤ini vurgulayarak, “Uzun
zamand›r spor alanlar›m›zda olan
bu fliddetin, çocuklar›m›z›n,
efllerimizin daha fazla statlara
gelebilmesi için statlardan ve spor alanlardan uzaklaflmas› gerekiyor.
Bir an önce bu yasan›n ülkemize kazand›r›lmas› en büyük dile¤imiz”
fleklinde konufltu. Yunus Egemeno¤lu, seminerde Futbolcu
Temsilcili¤i Talimat› ile ilgili de bir sunum gerçeklefltirdi. 
Yeni talimat›n daha fazla kifliye lisans kazand›r›p, lisans›z
menajerlerin neden oldu¤u kirlili¤i sona erdirmeye yönelik hükümler
içerdi¤ini belirten Egemeno¤lu, teknik adamlar›n da bu konuya
gerekli hassasiyeti göstereceklerine inand›¤›n› söyledi.

Egemeno¤lu bilgi verdi



yönelik projelerde en üst düzeyde
iflbirli¤ini gerçeklefltirdiklerini
söyledi.  

E¤itimde geliflime ve
etkileflime aç›k bir anlay›fl

Seminerde Mart 2010’dan bu yana
TFF Futbol Genel Direktörlü¤ü
çat›s› alt›nda yap›lan çal›flmalarla
ilgili detayl› bir sunum yapan 
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun
Yanal, yap›lan tüm dönüflüm
projelerinde futbolun bütün
paydafllar›n› havuza katt›klar›n›
söyledi. E¤itim misyonunu tüm
futbol paydafllar›n›n e¤itimlerini
gelifltirmek ve organize etmek
olarak ortaya koyan Yanal,
geliflime ve etkileflime aç›k, sürekli
ö¤renme ilkesiyle hareket eden,
antrenörlerin yarat›c›l›¤›n› öne
ç›karan, proje üretmeye teflvik
eden, teknolojiyi ve ça¤dafl
yöntemleri kullanan bir anlay›fl›
benimsediklerini belirtti.

E¤itimde standart sa¤land›

Göreve geldikten sonra antrenör
e¤itiminde programlar›n
gelifltirilmesi ve müfredatlar›n
haz›rlanmas› konusunu ele
ald›klar›n› hat›rlatan Yanal, 
TFF E¤itim Dairesi çal›flanlar›,
akademisyenler, TÜFAD e¤itim
sorumlular› ve aktif futbolcular,
eski futbolcular, teknik direktörler,
e¤iticiler, hakemler ve kulüp
yöneticilerinden oluflan
futbol paydafllar›yla
genifl bir çal›flma grubu
oluflturduklar›n›
anlatarak, bu projenin
sonunda UEFA
kurslar›n›n pratik ve
teorik e¤itiminin
birlefltirildi¤i bir içeri¤e
kavufltu¤unu söyledi.
Bütün e¤itimlerin tutarl›
olmas› için
standardizasyon
getirdiklerini vurgulayan
Ersun Yanal, 2011-2012
sezonunda güncelleme
kurslar›n›n bitirilece¤ini
ve önümüzdeki iki
sezonda 17 UEFA B
kursu, 4 UEFA A kursu
ve UEFA Pro Lisans
kursu aç›laca¤›n› belirtti.
Do¤u ve Güneydo¤u
Anadolu’da bölgesel
kurslara a¤›rl›k
verilece¤ine dikkat
çeken TFF Futbol Genel
Direktörü, sertifikalar
aras› geçiflte en az 2 y›l
çal›flma zorunlulu¤u
getirildi¤ini ve bunun
çok önemli oldu¤unu
söyledi.

Talimatlarda de¤ifliklikler
yap›ld›

Ersun Yanal, antrenör lisans
kurslar›, teknik adamlar›n e¤itimi
ve s›n›fland›r›lmas›, teknik
adamlar›n statüsü ve çal›flma
esaslar›nda radikal de¤ifliklikler
yap›ld›¤›n› belirtirken, kaleci
antrenörlü¤ü, kondisyonerlik,
oyuncu izleme antrenörlü¤ü ve
maç analizi antrenörlü¤ü
sertifikasyon e¤itimlerine kat›l›m
için UEFA B kursu tamamlama
flart› getirilece¤ini aç›klad›.
Kaleci antrenörlü¤ü yapmak için
kaleci olma zorunlulu¤unun
kalkt›¤›n›n alt›n› çizen Ersun
Yanal, maç analizi antrenörlü¤ü
ve oyuncu izleme
antrenörlü¤ünün 2012-2013
sezonunda Spor Toto Süper Lig
kulüplerine zorunlu hale
getirilece¤ini aç›klad›.

Ekol oluflturmak için
ortak dil

Elit futbolcu gelifliminin üzerinde
çok yo¤unlaflt›klar› bir alan
oldu¤unu belirten Yanal, elit
liglerde yer alan futbolcular›n
dünya standartlar›nda maç
oynama ve performans üretme
ad›na “oynama kriterleri” ile ilgili
düzenlemeler yap›ld›¤›n›
kaydetti. Yanal, gelecek sezon
için bu liglerin kalitesini ve
yayg›nl›¤›n› art›racak yeni

düzenlemeler üzerinde
çal›flt›klar›n› ifade etti. TFF E¤itim
Müdürlü¤ü, Millî Tak›m
antrenörleri ve kulüplerdeki
gençlik gelifltirme program›
antrenörlerinin tek bir sesle
oyuncular› e¤itecek ve gelifltirecek
bir iflbirli¤i içinde olacaklar›n›
kaydeden Yanal, bu konuda ilk
somut ad›mlar›n Coca-Cola
Ligleri’nin antrenör e¤itimlerinde
at›ld›¤›n›, bu sayede ortak dil
oluflturularak bir ekol yaratma
ad›na yeni yol bafllat›lm›fl
oldu¤unu söyledi. UEFA ile
iliflkilerin gelifltirilerek UEFA
etkinliklerine ev sahipli¤i

yapabilecek konuma gelindi¤ini
anlatan Ersun Yanal, Ankara’da
UEFA üyesi ülke antrenörlerinin
kat›ld›¤› Elit Futbolcu Geliflimi
amaçl› çal›flma grubu toplant›s›na
ev sahipli¤i yapt›klar›n›,
misafirlerin organizasyonun
ard›ndan memnuniyetlerini dile
getirmelerinin kendilerini çok
mutlu etti¤ini söyledi. 
Yak›n gelecekte uluslararas›
organizasyonlara yine ev sahipli¤i
yapacaklar›n› kaydeden Yanal, 
TFF e¤itmenlerinin de yurtd›fl›
etkinliklerine kat›ld›¤›n› ve e¤itim
alan›ndaki geliflmeleri dikkatle
izledi¤ini vurgulad›.

22.Uluslararas› Teknik Direktör
Geliflim Semineri’nde en büyük

ilgiyi gören bölümlerden biri  
UEFA Hakem Komitesi Üyesi Jaap
Uilenberg ile MHK Baflkan› O¤uz
Sarvan’›n ortak kat›ld›¤› “Hakem
Antrenör ‹letiflimi” bafll›kl› panel
oldu. Panele ayr›ca FIFA kokartl› 
7 hakemimiz Cüneyt Çak›r, Bülent
Y›ld›r›m, F›rat Ayd›nus, Hüseyin
Göçek, Halis Özkahya, Yunus
Y›ld›r›m ve Tolga Özkalfa da
konuflmac› olarak ifltirak etti.
Panelin bafl›nda MHK Baflkan›
Sarvan, ilk yar›n›n genel
de¤erlendirmesini yaparak
hakemlerin hem yafl hem de maç
tecrübesinin artt›¤›n›, bunun da
gözlemci notlar›n›n giderek
yükselmesini sa¤lad›¤›n› belirtti.
MHK E¤itim Dan›flman› Jaap
Uilenberg ise Türk hakemlik
sistemindeki tutarl›l›¤›n ve
de¤iflmeyen kurullar›n hakemlerin
performans›na olumlu yans›d›¤›n›n
alt›n› çizdi. Uilenberg, FIFA
hakemlerinin de en üst düzey
maçlarda art›k daha fazla yer
ald›klar›n› ve hakem geliflimine
verilen önemle Türk hakemlerinin
bu baflar›y› artt›raca¤›na inand›¤›n›
belirtti. Uilenberg ayr›ca UEFA için
çok önemli olan RESPECT “sayg›”
kavram›n›n ülkemizde de
desteklenmesi gerekti¤ini, 

hakem-oyuncu ve antrenör
köprüsünün daha sa¤l›kl›
ifllemesinin önemini ifade etti.
Uilenberg, hakeme sayg›y› en
zedeleyici unsurlardan olan kabul
edilemez itirazlar›n üzerinde
seminer boyunca çal›flt›klar›n›, bu
kötü görüntüyü ortadan kald›rmak
için uygulanacak yöntemleri TSYD
toplant›s›ndan sonra bütün
antrenörlere de anlatarak
bilgilendirmenin tüm ayaklar›n›
tamamlad›klar›n›n alt›n› çizdi. Jaap
Uilenberg, sezonun ikinci yar›s›nda
kabul edilemez oyuncu ve antrenör
itirazlar› yaflanmas› karfl›s›nda
hakemlerin taviz vermeyece¤ini
söyledi. Hakem kalitesini
yükseltmek için yard›mc› hakemleri
de e¤itmek zorunda olduklar›n›
belirten Uilenberg, MHK ve
Hakem Geliflim Müdürlü¤ü ile çok
s›k› çal›flt›klar›n›, e¤itimlerin
standartlar›n› artt›rarak baflar›l› bir
flekilde uygulad›klar›n› belirtti.
Panele kat›lan FIFA kokartl›
hakemlerimiz ise Türkiye’de
hakemler üzerinde saha içinde ve
d›fl›nda oluflan bask›lar,  Avrupa’da
yönettikleri maçlar ile Türkiye’de
yönettikleri karfl›laflmalar
aras›ndaki farklar ve hakemli¤in
hayatlar›ndaki pozitif negatif
etkilerini içeren sorular› içtenlikle
cevaplad›.

‹tiraza taviz yok!‹tiraza taviz yok!
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A
ntalya’da düzenlenen
Uluslararas› Teknik Direktör
Geliflim Semineri’nde

konuflan A Millî Tak›m Teknik
Direktörü Guus Hiddink, Euro
2012 yolunda A Millî Tak›m›m›z›
ve tak›m›n geçirdi¤i yap›land›rma
sürecini anlatt›. Euro 2012
elemelerinde al›nan son iki
ma¤lubiyet nedeniyle karamsar
olunmamas› gerekti¤ini belirten
Guus Hiddink, pek çok maçta
tak›m›n iyi bir oyun ç›kard›¤›n›,
bunu gelecekteki maçlara da
tafl›yacaklar›n› söyledi. 
A Millî Tak›m ad›na gelecekten
umutlu oldu¤unu vurgulayan
tecrübeli teknik adam, yenilenen
tak›mla gruptaki di¤er maçlar›
kazanacaklar›n› ve 2012 Avrupa
fiampiyonas›’na kat›lacaklar›n›
ifade etti. 

Önemli olan organize
tak›m oyunu

Futbolu seven bir ülke olarak
Türkiye’de hücuma dayal› oyun
tarz›n›n be¤enildi¤ini, bu sebeple
tak›mlar›n defansif oynad›klar›nda
tepkiyle karfl›laflt›¤›n› söyleyen
Hiddink, oyunun gere¤i olarak
zaman zaman defansif oynamak
gerekti¤ini, önemli olan›n
organize bir tak›m oyunu
sergilemek oldu¤unu vurgulad›.
Hiddink, “Türk futbolunun
savunmaya yönelik oldu¤u
yolundaki görüfllere kat›lm›yorum.
Türkiye’de bu genel bir kan›.
Defansif oldu¤u söyleniyor. Bence
do¤ru de¤il, ancak daha h›zl›
oynamal›y›z düflüncesine kat›l›yor
ve destekliyorum” diye konufltu.
Hollandal› teknik adam, Türkiye
liglerinde bugün genel bir denge
oldu¤unu, alt s›ralardaki
tak›mlar›n da çok iyi organize
olabildi¤ini, h›zl› ve organize
ataklar gelifltirebildi¤ini de
sözlerine ekledi. 
Guus Hiddink, A Millî Tak›m’›n
yeniden yap›land›r›lmas› ve
de¤iflik oyuncular›n
de¤erlendirilmesi hakk›nda ise
“Almanya ve Azerbaycan
yenilgileri tak›mda baz›
de¤ifliklikler gerektirdi¤ini gösterdi.
Bu sebeple tak›ma taze kan
getirebilmek için yurtd›fl›ndaki iyi
oyuncular› davet etik. Kas›m
ay›ndaki Hollanda maç›nda daha
farkl› bir tak›mla sahadayd›k ve bu
yeni tak›mla oynad›¤›m›z oyun

gelecek için bizi umutland›rd›.
Deneyimlilerle genç oyuncular
tak›m için iyi bir enerji yaratt›”
dedi.

Genç oyunculara daha
çok flans tan›nmal›

Genç oyunculara daha fazla flans
tan›mas› gerekti¤ini söyleyen
Hiddink sözlerini flöyle sürdürdü:
“Tüm kulüpler gelece¤i düflünen
bir stratejiye sahip olmal›. Teknik
direktörlere, genç oyuncular›
bulacak, onlar› oynatacak
özgürlük verilmeli. Böylelikle
gençler daha fazla flans bulabilir
ki, bu da bir ülkenin futboldaki
gelece¤i için çok önemlidir.
Yabanc› oyunculara karfl› de¤ilim
ama kaliteli yabanc› oyuncular›n
oynamas› gerekti¤ini
düflünüyorum. Tak›ma faydal›
olamayacak yabanc› oyuncular
genç oyuncular›n geliflimini
etkiler. Gelenler tak›ma pozitif bir
fleyler katmal›.”
Teknik Direktör Hiddink, A Millî
Tak›m’› büyük ölçüde
gençlefltirmek istedi¤ini ve yapt›¤›
de¤iflikliklerle de bunu
gösterdi¤ini söyledi. Millî Tak›m
aday kadrosuna ça¤›rd›¤›
gençlerin en az yüzde 30’unun
gelecekte star olabilecek
oyuncular olmas›n› bekledi¤ini
ifade eden Hiddink, yapt›¤› bu
de¤iflimin kulüplere de bir iflaret

olmas› gerekti¤ini ifade etti. 
Hiddink sözlerine flöyle devam
etti: “‹lk ad›m› att›k. Zor olan
ikinci ad›m› da ataca¤›z. Tak›m
kadrosuna iki üç kifli ekleyerek
veya ç›kararak de¤iflime
devam edece¤iz. Belli bir
istikrar› yakalamak
zorunday›z. Elbette 
10 oyuncuyu birden
de¤ifltirmeyece¤iz. Ancak
sakatl›k gibi koflullara
ba¤l› olarak de¤iflecek
oyuncu say›s› artabilir,
azalabilir. Çok çal›flmak
gerekti¤ini biliyoruz. Bu
kadar hevesli ve tutkulu
bir futbola ba¤l›l›kla 2012
Avrupa fiampiyonas›’na
kat›laca¤›m›z›
düflünüyorum. 2012’ye
ç›kabilirsek buraya
gelecek oyuncu elbette
2014 Dünya
fiampiyonas›’n› da
isteyecektir. Tak›mlar›nda
iyi performans gösteren
eski oyuncular da Millî
Tak›m’da yer alabilecek.
Eski ve yeni
oyunculardan karma m›
tamamen yeni mi olma
konusunda arada bir s›n›r
yok. Oyuncular›n
performans› önemli.
Teknik direktör olarak da
e¤itim ve çal›flma
konusunda zaman çok
k›s›tl›. Bu k›s›tl› zamanlar›

en iyi flekilde
de¤erlendirece¤iz.”
Guus Hiddink, Almanya,
Hollanda, Belçika gibi ülkelerde
yetiflen Türk kökenli
oyuncular›n daha iyi e¤itim ve
çal›flma flans›na sahip olduklar›
için genç yaflta h›zla
yükselebildiklerine iflaret ederek,
“Türk kökenli oyuncular›n hepsi
Türk Millî Tak›m›’nda oynamasa
bile Türkiye’deki gençler için rol
model oluflturuyor. Bu gençler
9-10 yafl›nda futbol e¤itimine
bafll›yor ve hemen her gün
çal›fl›yor. Alt tak›mlardan
deneyimli geliyorlar ve
dolay›s›yla 20-21 yafllar›nda 
A tak›mlar›nda maça ç›kt›klar›
zaman çok iyi organize olarak
güzel futbol oynayabiliyorlar”
aç›klamas›n› yapt›. 
Hiddink, Türkiye’de
futbolcular›n oyun içinde
hakemlere karfl› daha sayg›l›
olmalar› gerekti¤ine inand›¤›n›,
hakeme çok itiraz edildi¤ini,

hakemlerin de bu itirazlar
yüzünden kendilerini bask› alt›nda
hissettikleri görüflünde oldu¤unu
sözlerine ekledi.

T
FF ve Spor Toto Süper Lig
Kulüpler Birli¤i Vakf›’n›n
birlikte düzenledi¤i “Türk

Futbolunun Sorunlar› ve Gelece¤i”
toplant›s› ‹stanbul’da yap›ld›.
“TBMM Araflt›rma Komisyonu”
üyesi milletvekillerinin yan› s›ra
profesyonel liglerde yer alan tüm
kulüplerin baflkanlar›, TFF
Baflkanvekilleri ve Yönetim Kurulu
üyelerinin kat›ld›¤›
organizasyonun aç›l›fl konuflmas›n›
yapan TFF Baflkan› Mahmut
Özgener, futbol ailesinin
sorunlar›n›n sürekli ve yap›c›
diyalogla çözülece¤ine
inand›klar›n› söyledi. 
Tüm kulüp baflkanlar›n›n
kat›l›m›yla yap›lan bu toplant›n›n,
sorunlar›n çözümü aç›s›ndan çok
önemli oldu¤una dikkat çeken
Baflkan Özgener, Türk futbolunun
gelece¤e dönük projeleriyle ilgili
her kesimin görüfllerine sonsuz
de¤er verdiklerini vurgulad›.

fiiddet Yasas› için tüm
kesimlerin görüfllerini
dinledik

Sporda fiiddet Yasas›’n›n futbol
kamuoyu gündemindeki en
önemli konulardan biri oldu¤unu
beliren Özgener, “TBMM’ye
intikal eden yeni yasa tasar›s›yla
ilgili sürecin bafllamas›n›n
üzerinden 15 ay geçti. Bu zaman
dilimindeki haz›rl›klar kapsam›nda
baflta futbol camias› olmak üzere
sporun di¤er dallar›n›n
temsilcilerinin görüfllerini dinledik.
UEFA’ya üye ülkelerin bir k›sm›n›
ziyaret ettik. Güvenlik konusu
hassas bir konu oldu¤u için
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ile
defalarca konufltuk. Adalet
Bakanl›¤› ve ‹çiflleri Bakanl›¤›
yetkilileriyle say›s›z toplant›
yapt›k. Temennimiz kanun
tasar›s›n›n en k›sa zamanda
yasalaflmas›” diye konufltu.
Kanunun ç›kt›¤› gün sporda

fliddetin hemen sona erece¤i
yan›lg›s›na kap›lmamak gerekti¤ini
vurgulayan Mahmut Özgener;
“Ancak sporda fliddetin sona
ermesi için bu kanun hayati bir
öneme sahip. Tribünlerin
güzelleflmesi, e¤lence unsurunun
ön plana ç›kmas›n› sa¤layacak”
dedi.

Özerklik FIFA taraf›ndan
takip ediliyor

Anayasa Mahkemesi’nin Tahkim
Kurulu ile ilgili ald›¤› karar›n Türk
futbolunun gelece¤i aç›s›ndan çok
önemli oldu¤unun
alt›n› çizen Baflkan
Özgener,
“Hukukun
üstünlü¤üne
elbette sayg›
duyuyoruz. Ancak
futbolun çat›
örgütü olan
FIFA’n›n en hassas
oldu¤u konu
futbolun özerkli¤i.
E¤er eski
dönemlerde
oldu¤u gibi
mahkemelerde
futbolun
yarg›lanma süreci
bafllarsa
futbolumuz ciddi
s›k›nt›ya girecektir.
FIFA ile yapt›¤›m›z
temaslar, ‹cra
Kurulu üyesi Say›n
fienes Erzik’le
yapt›¤›m›z
görüflmeler
neticesinde çok
net söyleyebilirim
ki, FIFA bu süreci
çok yak›ndan takip
etmekte ve
gerekçeli karar›
beklemektedir.
Gönlümden geçen,
Anayasa

Mahkemesi’nin gerekçeli
karar›n›n, futbolumuzun
gelece¤ini ve özerkli¤ini tehlikeye
düflürecek, eskiden oldu¤u gibi
tekrar mahkeme kap›lar›na
gidilecek, futbolumuzun
uluslararas› faaliyetlerinin ask›ya
al›nmas›na yol açacak flekilde
olmamas›d›r. Futbolumuzun
gelece¤i aç›s›ndan bu karar son
derece önemlidir. Yanl›fl
anlafl›lmak istemiyorum ama
futbolumuzun sorunlar›n› ve
gelece¤ini konuflmak için
topland›¤›m›z burada, bu konuyu
da dile getirme zorunlulu¤u
hissediyorum” ifadelerini kulland›.

Kulüpler Birli¤i
Vakf› Baflkan› Aziz
Y›ld›r›m da Türk
futbolunun daha iyi
yerlere gelmesi için
genifl kat›l›ml› bu
toplant›n›n çok
önemli oldu¤unu
belirtti. 

Ekren: “Spor
temelde
fliddeti azalt›c›
bir faktördür”

Toplant›da konuflan
TBMM Araflt›rma
Komisyonu Baflkan›
Naz›m Ekren, spor
kulüplerinin
sorunlar› ve sporda
fliddet konusunun
gündeme gelece¤i
bu toplant›y›
düzenleyen
Federasyon ve
kulüp baflkanlar›na
teflekkür etti.
Detay›na vak›f
olunan her
konunun
çözümünün daha
sa¤l›kl›
üretilebilece¤ini
kaydeden Ekren,

“Sporcu, teknik direktör ve
taraftar, sporun asli unsurlar›
içinde ilk s›ralarda yer almaktad›r.
Bu bileflenlerin ortak platformu
spor kulüpleridir. Spor
faaliyetlerinde temel faktörler
medyadan bafllay›p, menajerlere,
izleyicilere kadar uzanan bir
yelpaze içindedir. UEFA kriterleri
de kulüplerimiz aç›s›ndan
üzerinde duraca¤›m›z önemli
konulardan biri olacakt›r.
Kulüplerimizin ve
federasyonlar›m›z›n evrensel
standartlara paralel flekilde
yükseltilmesi, performans› ve
baflar›y› yükseltecektir” ifadelerini
kulland›.
“Spor, fliddet özelli¤ini azalt›c› bir
faktörken, yaflanan fliddet önemli
bir paradoksa iflaret etmektedir”
diyen Ekren, “Burada 5149 say›l›
yasayla yeni haz›rlanan yasa
tasar›s› aras›ndaki içerik tarz›n›
de¤erlendirme f›rsat› bulaca¤›z.
Sporda düzenleme ve denetleme
sistemi sektörde yetkinli¤i ve
kaliteyi art›raca¤› için
kurumsallaflmas› önemli” diye
konufltu.

Gümüflda¤ ve Egemeno¤lu
sunum yapt›

Aç›l›fl›n ard›ndan Kulüpler Birli¤i
Vakf› Baflkan Vekili Göksel
Gümüflda¤ ile TFF Yönetim Kurulu
üyesi Yunus Egemeno¤lu sunum
gerçeklefltirdi. “Futbol kulüplerinin
yap›sal ve ifllevsel sorunlar› ve
çözüm önerileri” konusunda
sunum yapan Gümüflda¤, vergi,
altyap›, sponsorluklar, tesisler,
protokol tribünlerinin durumu,
GSGM paylar›n›n kald›r›lmas›,
spor bahis oyunlar›, isim hakk›
paylar›n›n art›r›lmas›, sporda
fliddetin önlenmesi, stadyumlar›n
yenilenmesi konular›nda
kulüplerin görüfllerini aktard›.
Yunus Egemeno¤lu da “Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi” ile ilgili
sunum gerçeklefltirdi.

Kulüpler Millî Tak›m’› örnek als›nKulüpler Millî Tak›m’› örnek als›n

U19’lar ‹talya’ya yenildi 
Teknik Direktör Kemal Özdefl
yönetimindeki U19 Milli Tak›m›m›z,
Antalya’da oynanan özel maçta ‹talya’ya
3-0 ma¤lup oldu. Topkap› Palace Otel
Sahas›’nda oynanan karfl›laflmada
‹talya’n›n gollerini 18 ve 50. dakikalarda
Alessandro De Vitis ile 60. dakikada
penalt›dan Sini Simone kaydetti.
Karfl›laflman›n hakemi Tolga Özkalfa,
FIFA kokart› takt›ktan sonraki ilk maç›n›
yönetti.
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M
HK, 2010-2011 üst klasman hakem,
yard›mc› hakem ve gözlemci sezon aras›
seminerini Antalya’da düzenledi. TFF

Yönetim Kurulu üyesi Yunus Egemeno¤lu’nun
“Sporda fiiddet Yasas›” ve “Talimatlara Ayk›r›
Menajerlik” konular›n› içeren bir sunum yapt›¤›,
UEFA Hakem Kurulu Üyesi Jaap Uilenberg’in
“maç analizi”, “video test”, “iflbirli¤i” ve “yer
alma”, UEFA Yard›mc› Hakem E¤itmeni Philip
Sharp’›n da “kritik ve önemli kararlar alma”
konular›n› iflledi¤i seminerde aç›l›fl konuflmas›n›
MHK Baflkan› O¤uz Sarvan yapt›. 
Semine kat›lan UEFA Asbaflkan› ve TFF Onursal
Baflkan› fienes Erzik, FIFA’n›n hakemlerin görevini
daha rahat yapmas›na yönelik sloganlar
gelifltirdi¤ini, bunlardan birinin de “sayg›”

anlam›na gelen “Respect” oldu¤unu ifade ederek,
“Maç yönetirken arkan›zda bir kuvvet gelifltirmek
istiyoruz. Sayg› mottosu çok oturdu. Fair play’in
anlam kazanmas›na vesile oldu diye
düflünüyorum” dedi. 2011 y›l›nda FIFA kokart›
tafl›yacak 28 hakeme kokartlar›n›n tak›ld›¤› törenin
ard›ndan gala yeme¤i de Ramada Otel’de yap›ld›.
Yeme¤e, TFF Baflkan› Mahmut Özgener, 
UEFA Asbaflkan› fienes Erzik, TFF yöneticileri,
Antalyaspor, Eskiflehirspor, Konyaspor
baflkanlar›n›n yan› s›ra Spor Toto Süper Lig ve
Bank Asya 1. Lig’de görev yapan teknik adamlar
kat›ld›. Seminerde bir konuflma yapan TFF Baflkan›
Mahmut Özgener, ligin ikinci yar›s›nda hakem
raporlar›n›n stadyumdan internetle gönderilece¤ini,
profesyonel hakemlik konusunda sözleflme

tasla¤›n›n haz›rland›¤›n› belirtirken Sporda fiiddet
Yasa tasar›s›na hakem, gözlemci ve temsilcilerin
maç s›ras›nda kamu görevlisi say›lmas›na dair
hükmün de konuldu¤unu belirtti. TFF Baflkan›,
Türk hakemlerinin uluslararas› büyük turnuvalarda
maç yönetebilece¤ine iliflkin güvenini bofla
ç›karmad›¤›n› belirterek, “Yeni dönemde
uluslararas› alanda hakemlerimizin her türlü
beklentiyi aflaca¤›na inan›yoruz. ‹nanc›m›z sizlerin
karakterinden, yeteneklerinden, en zor zamanlarda
korudu¤unuz dik duruflunuzdan ve sizlere
duydu¤umuz güvenden do¤uyor ve büyüyor.
Gelecek 5 y›l Türk hakemli¤i aç›s›ndan her türlü
tarihi baflar›n›n yakalanaca¤›, uluslararas› övgülerin
art arda gelece¤i bir dönem olacak. Buna
inan›yoruz, daha do¤rusu bunu biliyoruz” dedi.

TFF Temsilciler Kurulu, 2010-2011 devre aras›
temsilci seminerlerini ‹zmir’de düzenledi. Dört
günlük seminere profesyonel liglerde görev alan
tüm temsilciler kat›ld›. Sezonunun ilk yar›s›n›n
de¤erlendirildi¤i seminerde TFF Hukuk
Müflavirli¤i’nden Murat Aygörmez, bu sezon
hayata geçen Medya Talimat›, TBMM’de bulunan
Sporda fiiddet Yasas› ve Mart 2010’da yürürlü¤e
giren Futbolcu Temsilcisi Talimat› hakk›nda
kat›l›mc›lar› bilgilendirdi. 
Aç›l›fl törenine ise TFF Baflkan› Mahmut Özgener,
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Arif

Koflar ve Yunus Egemeno¤lu kat›ld›. Baflkan
Özgener ve Temsilciler Kurulu Baflkan› Kemal
Dinçer, sezon sonunda yafl haddinden temsilcilik
görevini b›rakacak olan Avni Özcan’a teflekkür
plaketi verdi.
Törende bir konuflma yapan Baflkan Mahmut
Özgener, temsilcilere ilk yar›daki baflar›l›
performanslar›ndan ötürü teflekkür ederken, “Çok
daha zorlu maçlara sahne olacak ikinci yar›da da
ayn› performans› sergileyece¤inize eminim.
Temsilcilik kurumunun en üst seviyeye ulaflmas›
için yenilik içeren çal›flmalar gerçeklefltiriyoruz. 

Bu çal›flmalar›n en önemlisi,
Sporda fiiddet Yasas›.
Stadyumlardaki fliddet ve
düzensizli¤in en önemli
tan›¤›s›n›z. Yaflad›¤›n›z tüm zorluk
ve ma¤duriyetleri çözecek olan
bu yasa yo¤un mesaimiz sonucu
TBMM’ye sevk edildi. Bu haliyle
kanunlafl›rsa, tüm temsilciler
maçlarda görevliyken kamu
görevlisi say›larak, adli bak›mdan

koruma alt›na girecek. Böylece sizlere karfl›
ifllenen suçlar çok a¤›r yapt›r›mlarla
cezaland›r›lacak” dedi. 
Tüm temsilcilerin ilk kez hakemler gibi müsabaka
s›ras›nda sigortalanmas› uygulamas›n›
bafllatt›klar›n› belirten Özgener, temsilci
raporlar›n›n kulüplerle paylafl›lmas› konusunda
hiçbir s›k›nt› yaflanmamas›n›n kendilerini memnun
etti¤ini ve bu cesur uygulaman›n ne kadar do¤ru
oldu¤unu k›sa sürede gösterdi¤ini belirtti.
Temsilcilerin TFF’yi ve baflkan olarak da kendisini
temsil ettiklerini hiçbir zaman unutmamas›
gerekti¤ini söyleyen Özgener, “Hiçbir konuda
objektifli¤inizi yitirmemeniz ve maçlar›n s›f›r
sorunla sonland›r›lmas› en önemli beklentimiz.
Amac›m›z Türk futbolunu en üst noktaya tafl›mak.
Bunu yaparken de futbol ailesinin tüm taraflar›n›n
her zaman yap›c› diyalog içinde olmas›n›
hedefliyoruz” diye konufltu. Temsilciler Kurulu
Baflkan› Kemal Dinçer de kurulun 3 y›l içinde
yepyeni bir kurum haline geldi¤ini, temsilcilere
yafl, e¤itim gibi kriterler getirdiklerini ve tek olan
kadro kategorilerini üçe böldüklerini söyledi.

fiiddet Yasas› temsilciler için dönüm noktas›fiiddet Yasas› temsilciler için dönüm noktas›
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U
EFA yetkilileri, Türkiye’nin
2012 y›l›nda ev sahipli¤i
yapaca¤› U19 Bayanlar

Avrupa fiampiyonas› için Mu¤la
Atatürk Stad›’nda incelemelerde
bulundu. 2012 y›l›n›n Temmuz
ay›nda düzenlenecek
flampiyona için TFF yetkilileri ile
birlikte Mu¤la’ya giden UEFA

yöneticileri, Gençlik Spor ‹l
Müdürü Burhanettin
Hac›cafero¤lu’ndan bilgi ald›.
UEFA ve TFF heyeti, Mu¤la
Atatürk Stad› tribünü, stat
zemini ve sporcu soyunma
odalar›nda incelemeler
gerçeklefltirdi. UEFA yetkilisi
Mikael Salzer, Mu¤la ve

ilçelerindeki statlarda iki gündür
inceleme yapt›klar›n›, Mu¤la
Atatürk Stad›’n›n turnuvan›n
gereksinimlerini sa¤layabilecek
bir stat oldu¤unu belirtti. 
UEFA U19 Bayanlar Avrupa
fiampiyonas›, eleme ve elit
turlardan yükselen 7 ülke ile 
ev sahibinin kat›l›m›yla

düzenleniyor. 4 tak›ml› iki
grupta, gruplar›nda ilk iki s›ray›
alan tak›mlar yar› finale
yükseliyor ve bu maçlar›n
galipleri finalde oynama hakk›
kazan›yor. 2010 yaz›nda
Makedonya’da düzenlenen
turnuvaya, bu y›l ‹talya 
ev sahipli¤i yapacak.

Amatör futbola bütçe müjdesiAmatör futbola bütçe müjdesi

T
FF taraf›ndan bu sezon ilk kez
düzenlenen Bölgesel Amatör Lig’de
yer alan 140 kulübün baflkanlar›n›n

kat›l›m›yla düzenlenen “Bölgesel Amatör Lig
Kulüpleri ‹lk Yar› De¤erlendirme Toplant›s›”
‹stanbul’da yap›ld›. Toplant›ya TFF Yönetim
Kurulu üyeleri Mehmet Baykan, Ufuk
Özerten, Amatör ‹fller Kurulu, Amatör Disiplin
Kurulu ve MHK yetkilileri kat›ld›. Toplant›n›n
aç›l›fl konuflmas›n› yapan TFF 1. Baflkanvekili
Lutfi Ar›bo¤an, futbolu yayg›nlaflt›rma
misyonu için çok önemli bir araç haline gelen
Bölgesel Amatör Lig sayesinde, profesyonel
liglerde tak›m› bulunmayan 26 ilde de tarifsiz
bir futbol heyecan› yafland›¤›n› vurgulad›.
Henüz ilk y›l› olmas›na ra¤men bu lige 77
ilimizden kat›l›m olmas›n›n çok sevindirici
oldu¤unun alt›n› çizen Ar›bo¤an, sezonluk
bütçesi 5 milyon liraya ulaflan BAL’da
mücadele eden amatör sporcular›n da ilk kez
özel sigortayla tan›flt›¤›n› belirtti. 
Lutfi Ar›bo¤an, Türkiye’nin 81 ilinin
tamam›nda deplasmanl› futbol oynanmas›na
imkân sa¤layan Bölgesel Amatör Lig’de yer
alan, U13 ve U17 kategorilerinde yerel lige
kat›lma ve Gençlik Gelifltirme Antrenörü
istihdam etme kriterlerinin futbolumuzun
kalitesini art›rmaya dönük önemli ad›mlar
oldu¤unu söyledi. Ar›bo¤an sözlerini flöyle
tamamlad›: “Sizler bizim için futbol ailesinin
önemli bir ferdisiniz. Hem sezon aras›nda
hem de sezon sonunda düzenleyece¤imiz
toplant›larla sizlerin s›k›nt›lar›n›, görüfl ve
önerilerini bizzat dinleyerek çözüm getirmek
istiyoruz. Her zaman vurgulad›¤›m›z gibi,
göreve geldi¤imiz fiubat 2008’den bu yana
amatör futbol Türkiye Futbol Federasyonu’nun
en önemli önceliklerinden biri olmaya devam
edecek.”  
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Türkiye Futbol Federasyonu
HerkesiçinFutbol birimi ve

Çorum K›z Futbol Okulu
taraf›ndan organize edilen
Penalt› Atma fienli¤i, Karg›

Mesleki Teknik E¤itim
Merkezi’nde gerçeklefltirildi.

Bayan futbolunu gelifltirmeye
yönelik Çorum’da ilk kez

düzenlenen Penalt› Atma fienli¤i’nde 40’›n
üzerinde k›z ö¤renci yar›flt›. At›lan penalt›lar

sonucunda Özge Civelek birincili¤i elde
ederken, Yeflim Akça ikinci, Ümmühan Ünal

üçüncü, Nurhan Camc› ise dördüncü oldu.
Kat›lan tüm sporculara sertifika verilirken,

derece elde eden ö¤renciler çeflitli
hediyelerle ödüllendirildi.

Türk futbolunun en önemli
isimlerinden biri olan ve pek

çok y›ld›z› futbolumuza
kazand›ran Gündüz Tekin
Onay, vefat›n›n 3. y›l›nda

Zincirlikuyu’daki kabri bafl›nda
an›ld›. TFF Futbol Araflt›rma,

Planlama, E¤itim ve Gelifltirme
(ARPEG) Genel Koordinatörlü¤ü

ile Baflkan Dan›flmanl›¤›
görevlerinde bulunmufl olan

merhum Onay’›n anma törenine
ailesi ve yak›nlar› kat›ld›. Öte

yandan Çanakkale’de merhum
Gündüz Tekin Onay ad›na

“‹lkö¤retim Okullar› Aras› Futsal
fienli¤i” düzenlendi. Türkiye

Futbol Federasyonu HiF
etkinlikleri kapsam›nda MEB,
GSGM ve TÜFAD iflbirli¤i ile

düzenlenen flenli¤e 11 okuldan
18 tak›m ile toplam 200 sporcu

ö¤rencinin kat›l›m› sa¤land›. 

T
FF Baflkan› Mahmut Özgener, Amatör Spor
Kulüpleri Konfederasyonlar›n›n baflkanlar› ile
bir araya geldi. TASKK Genel Baflkan› ve 

TFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Baykan’›n 
ev sahipli¤inde ‹stanbul’da gerçekleflen buluflmaya,
Nike Hal› Saha Ligi’nin 2011 y›l›nda
düzenlenece¤i 62 ilin ASKF Baflkanlar› kat›ld›.
Futbolun her kesimini dinlemeye önem verdiklerini
belirten Baflkan Mahmut Özgener, futbolun
gelece¤ine yönelik çözümler konusunda amatör
camian›n da görüfl ve fikirlerinin k›ymetli oldu¤unu
vurgulad›. 2010’da 56 merkezde 5 bin 200 tak›m
ve 42 bin sporcunun kat›ld›¤› Nike Hal› Saha Ligi
için ASKF baflkanlar›na özel teflekkür eden 
TFF Baflkan›, “Gerçekleflen kusursuz iflbirli¤i, 
bu ligi ASKF’lerle birlikte yapma konusunda ne
kadar do¤ru bir karar ald›¤›m›z› kan›tlad›. 
Ana sponsorumuz Nike’›n da memnuniyetini
iletti¤i organizasyonun bu y›l çok daha baflar›l›
geçece¤inden eminim” dedi. 
TFF taraf›ndan bu y›l hayata geçen Bölgesel
Amatör Lig’in, futbolun yaflanmad›¤› birçok kente
futbol heyecan› getirmesi aç›s›ndan çok önemli bir
misyonu oldu¤unu kaydeden Mahmut Özgener,
“Amatörlere ay›rd›¤›m›z bütçenin büyüklü¤ü

sizlerin yapt›¤› iflin do¤rulu¤unu gösteriyor. Amatör
futbola kazand›r›lan 9 tesisin, futbolumuzun gizli
kahramanlar›n›n flartlar›n› iyilefltirmek yolunda
önemli bir katk› oldu¤unu düflünüyoruz” dedi.
Baflkan Mahmut Özgener, 2008’de amatör futbola
harcanan her 100 liran›n 70 liras›n›n ifllem bedeli
olarak TFF kasas›na geri döndü¤ünü, 2011’de ise
ifllem bedeli geliri pay›n›n amatör futbola harcanan
kaynak içinde yüzde 42’ye geriledi¤ini belirterek,
2010-2011’de 25 milyon lira olan amatör futbol
bütçesini her y›l art›rmaya devam edeceklerini
vurgulad›. Baflkan Özgener, konuflmas›n›n
sonunda Türkiye’nin en büyük sivil spor örgütü
olarak tan›mlad›¤› TASKK’›n 30. y›l›n› da kutlad›.
Aç›l›fl›n ard›ndan TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü’nde Serbülent fiengün ve Sertan
K›ra¤as›, önümüzdeki ay bafllayacak Nike Hal›
Saha Ligi hakk›nda sunum yapt›.
HERKESiçinFUTBOL projesi kapsam›nda yer alan
Nike Hal› Saha Ligi ülkemizde HiF lisansl› oyuncu
say›s›n›n artmas›na ve futbolun yayg›nlaflmas›na
büyük katk› yap›yor. Bu organizasyonla,
Türkiye’de futbolun en yayg›n oldu¤u hal›
sahalarda isteyen herkesin futbol oynamas›
sa¤lan›yor.

TFF Yönetim Kurulu eski
üyelerinden ve Hukuk
Kurulu Baflkanlar›ndan
Rahmi Magat’› Ocak ay›
içinde yitirdik. 6 A¤ustos
1927’de Bursa’da

dünyaya gelen Rahmi Magat’›n tüm yaflam›,
babas›n›n memuriyeti nedeniyle 1929’da
gitti¤i Ankara’da geçti. 1946’da Ankara
Atatürk Lisesi’nden, 1950’de de Ankara
Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Magat,
1952’de avukat oldu ve 58 y›l Ankara
Barosu’na kay›tl› olarak serbest avukatl›k
görevini sürdürdü. Bunun yan› s›ra Tapu ve
Kadastro Meslek Lisesi ile ba¤l›
kurulufllar›nda 1952’den itibaren 35 y›l
hukuk ö¤retmenli¤i yapt› ve emekli oldu.
ODTÜ’de 1958-1986 y›llar› aras›nda 
28 sene Bafl Hukuk Müflavirli¤i görevini

sürdürdü. Türkiye Futbol Federasyonu’nda
1960-2000 y›llar› ars›nda 40 y›l çal›flt›.
Hukuk Kurulu Baflkanl›¤›, Bafl Hukuk
Müflavirli¤i ve Yönetim Kurulu üyeliklerinde
bulundu. Türk futbolunun, kanun, tüzük ve
yönetmelik gibi tüm hukuki temellerinin
düzenleyicisi oldu. Gençlerbirli¤i’nde 
1946-1950 y›llar› ars›nda futbol oynad›,
1960’tan itibaren y›llarca yönetim
kurullar›nda çal›flt›, asbaflkanl›k görevinde
bulundu ve en son olarak divan kurulu
baflkanl›¤› yapt›. Rahmi Magat iyi derecede
‹ngilizce ve orta derecede Frans›zca bilirdi.
Rahmi Magat’›n Ankara Kocatepe
Camii’ndeki cenaze törenine TFF 
1. Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an ile Yönetim
Kurulu üyesi Ufuk Özerten de kat›ld›.
Magat’›n naafl› cenaze namaz›n›n ard›ndan
Cebeci Asri Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. 

Rahmi Magat’› kaybettik 

BAL oyuncular›
sigortayla tan›flt› 
BAL oyuncular›
sigortayla tan›flt› 

Çorumlu k›zlar
penalt› flenli¤inde

bulufltu

Çorumlu k›zlar
penalt› flenli¤inde

bulufltuTFF Futbol Genel Direktörlü¤ü taraf›ndan
düzenlenen Efes Pilsen Futsal Ligi’nin yeni

sezonu Ankara, Malatya, Kayseri ve Samsun 
A-B bölgeleri maçlar› ile bafllad›. Efes Pilsen
Futsal Ligi’nde 2011 sezonunda 16 bölgeden
yaklafl›k 90 tak›m ve 1800 oyuncu mücadele
ediyor.
3. y›l›na giren Efes Pilsen Futsal Ligi’nde,
‹stanbul (2 bölge), ‹zmir (2 bölge), Bursa,
Ankara, Ayd›n, Kocaeli, Samsun, Adana,
Trabzon, Kayseri, Malatya, Erzincan, A¤r› ve
Van bölgelerinden kat›lan tak›mlar aras›nda
gerçeklefltirilecek eleme müsabakalar› sonucu
16 bölge merkezinde bölge birincileri
belirlenecek. ‹lk 16’ya giren tak›mlar, do¤u ve
bat› fleklinde iki farkl› grupta tek devreli üst lig
müsabakalar›n› gerçeklefltirecek. Bu gruplarda
ilk iki s›ray› alan tak›mlardan bat› grubu
ikincisi, do¤u grubu birincisi ile bat› grubu
birincisi de do¤u grubu ikincisi ile dörtlü final
karfl›laflmalar›n› yapacak.
Efes Pilsen Futsal Ligi’nin grup birincilerinin
yer alaca¤› üst lig karfl›laflmalar› Mart-Nisan
aylar›nda 7 hafta sürecek. Dörtlü final
karfl›laflmalar› ise May›s ay›nda
gerçeklefltirilecek. fiampiyon olan tak›m
ülkemizi UEFA Avrupa Futsal Kupas›’nda
temsil etmeye hak kazanacak.

Efes Pilsen Futsal Ligi bafllad›

Gündüz Hoca kalbimizde yafl›yor

TFF Samsun Bölge Müdürlü¤ü HiF birimi taraf›ndan Çorum’da “Engin Ayan Bayanlar HiF Turnuvas›”
düzenlendi. Turnuvaya Çorum Karg› Anadolu Ö¤retmen Lisesi, Karg› METEM 9, 10 ve 11. s›n›flar kat›ld›. 10’ar
kifliden oluflan 4 tak›m›n mücadele etti¤i turnuvan›n flampiyonu Anadolu Ö¤retmen Lisesi oldu. Karg› METEM
11. s›n›flar turnuvan›n ikincisi olurken, 10. s›n›flar üçüncülü¤ü elde etti. Turnuva sonunda kat›lan tak›mlara
sertifikalar› ve HiF lisanslar› verildi. 

Çorum’da Bayanlar H‹F Turnuvas›
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Futsalda tur atlad›k Futsal Millî Tak›m›m›z,
‹zmir’de düzenlenen 2012

UEFA Futsal fiampiyonas› Ön
Eleme Turu A Grubu’nu ilk
s›rada tamamlayarak
Ukrayna’daki eleme turuna
kat›lmaya hak kazand›.
Karada¤, Moldova ve
‹sviçre’nin bulundu¤u grupta
ilk maç›n› Karada¤’la
oynayan Türkiye, Yasin Erdal
(2), Cihan Özcan (2) ve
Burak Y›ld›r›m’›n golleriyle
rakibini 5-1 yendi. Di¤er
maçta ise Moldova, ‹sviçre’yi
4-3 ma¤lup etti. ‹kinci gün
Serhat Çiçek ve Mustafa
fien’in gollerine ra¤men
‹sviçre’ye 3-2 yenilen
tak›m›m›z gruptan ç›kma
flans›n› riske att›. Di¤er maçta
Karada¤’›n Moldova’y› 3-2
yenmesi, tüm tak›mlar› 
3 puanda eflitlemifl ve son

gün karfl›laflmalar› final
niteli¤ini kazanm›flt›. Son
maç›nda Moldova ile
karfl›layan Türkiye, Cihan
Özcan  (2), Burak Y›ld›r›m ve
Aziz Sa¤lam’›n golleriyle 4-2
kazanarak grubunu birinci
s›rada tamamlad›. ‹sviçre’yi
5-2 yenen Karada¤ da ikinci
s›ray› elde etti. Millilerimiz,
bu ay›n 24-28’i aras›nda
Ukrayna’da oynanacak
eleme turunda Ukrayna,
Macaristan ve Belçika ile
mücadele edecek. 24 tak›m›n
6 grupta mücadele edece¤i
eleme turu maçlar› sonunda
gruplar›n› ilk s›rada
tamamlayan 6 tak›mla tüm
gruplar›n en iyi 5 ikincisi
fiubat 2012’de oynanacak
finallere kat›lmaya hak
kazanacak. H›rvatistan
flampiyonaya ev sahipli¤i
yapaca¤› için finallere direkt
kat›lacak. Futsal Millî Tak›m›
Teknik Direktörü Ömer
Kaner, “Futsal Ligimiz ve
yurtd›fl›ndan gelen
oyuncular›m›z, futsal›n
geliflmesine katk›da
bulunuyor. Ukrayna’da en iyi
mücadeleyi gösterip finallere
kat›lmak istiyoruz” dedi.

Türkiye genelinde, sertifikal›
engelli futbolu antrenörü
yetifltirmek üzere, TFF
antrenör e¤iticileri için
yurtd›fl›ndan uzman kiflilerin
kat›l›m›yla e¤itimler
düzenlenmeye bafllad›.
Modüller halinde
gerçekleflecek bu e¤itimlerin,
ilk modülü zihinsel engelli
futbolu, ilk konu¤u ise Özel
Olimpiyatlar Avrupa-Avrasya
Sorumlusu Belçikal› Andre
Peeters oldu. Türkiye Futbol
Federasyonu’nun Beylerbeyi
Tesisleri’nde gerçekleflen bu
e¤itime TFF Antrenör
E¤iticileri, baz› HiF Bölge
Sorumlular› ve engelliler
alan›nda uzman
akademisyenler kat›ld›. Hem
teorik e¤itimin verildi¤i hem
de saha uygulamalar›n›n
bulundu¤u program›n, saha
e¤itimi bölümünde
TÖSSED’den (Özel
Olimpiyatlar) özel sporcular
da yer ald›. Andre Peeters,
e¤itimlerin çok baflar›l›
geçti¤ini belirtirken, e¤itim
alan antrenör e¤iticilerinin
potansiyelleri ile konuya

Ülker sponsorlu¤unda
yürütülen FTEM-HiFM
projesi kapsam›nda
faaliyetlerine devam eden
60 Futbol Teknik E¤itim
Merkezi-HerkesiçinFutbol
Merkezi için beslenme
konusunda uzman beslenme
e¤itmenleri belirlendi. 
Bu  e¤itmenlere Trabzon,
Ankara, ‹zmir, Malatya ve
‹stanbul illerinde 
Dr. Yasemin Bradley’in
kat›l›mlar›yla 22-29 Aral›k
tarihleri aras›nda beslenme
seminerleri düzenlendi.
Ocak ay› itibariyle de tüm
FTEM-HiFM’lerinde
beslenme e¤itimleri
verilmeye baflland›. 
Hem ö¤renciler hem de
veliler bu e¤itimlere büyük
ilgi gösterdi.

FTEM-HiFM’lerde
beslenme e¤itimi

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bayan futbolunu tabana yayma konusunda en
önemli projelerinden biri olan K›z Futbol Okullar› 15 noktada aç›ld›. Toplam 85
yerde hizmet vermesi planlanan k›z futbol okullar› ilk etapta ‹stanbul ve ‹zmir’de 
3 noktada, Bart›n, Gaziantep, Hakkari, Van, Giresun, Amasya, Samsun, Ordu,
Bitlis ve Ankara’da e¤itime bafllad›. Bu uygulamada amaç bayan futbolunun
bilinirli¤ini art›rmak, k›z çocuklar›n›n geliflimine katk›da bulunmak, bayan futbol
kulüplerine altyap› oluflturmak ve yetenekli oyuncular› erken yaflta tespit ederek
Millî Tak›mlara kazand›rmak. K›z futbol okullar› antrenörleri beden e¤itimi
ö¤retmenleri aras›ndan TFF C, TFF B, UEFA B ve UEFA A belgelerine sahip
kiflilerden seçildi. Bu e¤itmenlere projenin uygulamaya geçilmesinden önce
düzenlenen seminerde özel e¤itim verildi. K›z futbol okullar›nda 11-12 yafl grubu
temel futbol e¤itimi al›yor. Bu okullarda baflar›l› olan ya da futbol oynamaya
devam etmek isteyen k›z çocuklar›, HiF-FTEM merkezlerine, futbol köyleri

sezonunda k›z futbol
köylerine, oradan da
kulüplere
yönlendirilecek. K›z
futbol okullar›, bölge
antrenörleri, bayan
futbolu gelifltirme
departman› ve millî tak›m
antrenörleri taraf›ndan
takip edilecek.

K›zlar okullu olduK›zlar okullu oldu

ilgilerinin çok yüksek oldu¤unu ve bu
giriflimin baflar›ya ulaflaca¤›na inand›¤›n›
belirtti. ‹lk etab› geride kalan bu e¤itimler
bundan sonra da devam edecek ve
gerçekleflecek olan etaplara da
yurtd›fl›ndan alan›nda uzman kifliler

kat›lacak. Bu e¤itimlerle birlikte, engelli
futbolu konusunda donan›ml› hale gelecek
olan TFF antrenör e¤iticileri daha sonra
ülkemizde sertifikal› engelli futbolu
antrenörleri yetifltirmek üzere
çal›flmalar›na bafllayacak.

TFF, engelli
antrenörü
yetifltiriyor
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