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TFF Genel Kurulu

206.5 milyonluk yeni bütçe

TFF’nin Olağan Genel Kurulu 16 Temmuz’da Ankara’da yapıldı. Geçen dönemin ibra edildiği genel kurulda
TFF’nin yeni bütçesi 206.5 milyon lira olarak belirlendi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan TFF Başkanı Mahmut
Özgener, geçmişin değerlendirmesiyle birlikte, gelecekteki projelerine ışık tutan açıklamalar yaptı.
ürkiye Futbol Federasyonu
Ola¤an Genel Kurulu,
16 Temmuz günü Ankara
Sheraton Hotel’de yap›ld›.
197 delegenin kat›ld›¤› ve Divan
Kurulu Baﬂkanl›¤›n› Prof. Dr.
Mehmet Helvac›’n›n yapt›¤› Genel
Kurul’da TFF Baﬂkan›, Yönetim
Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun
01.06.2009-31.05.2010 Dönemi,
hesap ve faaliyetlerinden ötürü ayr›
ayr› ibra edildi. 01.06.2010 ile
31.05.2011 dönemi aras›ndaki
Bütçe Tasar›s› ile Talimat› ve Bütçe
Uygulama Esaslar› görüﬂülerek
206.478.694 Liral›k TFF Bütçesi
kabul edildi. Gerekti¤inde bütçe
tadilleri yapmak için Yönetim
Kurulu’na yetki verildi. Yönetim
Kurulu’na taﬂ›nmaz al›m› ve sat›m›
ile ayni haklar tesisi için yetki
verildi. Genel Kurul’da bir konuﬂma
yapan Türkiye Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Mahmut Özgener, hem
geçmiﬂin bir de¤erlendirmesini hem
de gelecekteki projelerine ›ﬂ›k tutan
aç›klamalar yapt›.

T

Geniﬂ perspektif
Tüm görevlerini mümkün olan en
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geniﬂ perspektifle ele ald›klar›n›
vurgulayan Özgener, “Türkiye’de
futbol faaliyetlerini yürütmek,
düzenlemek ve denetlemek;
dünyadaki di¤er futbol
organizasyonlar›yla
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda zorluk derecesi
yüksek bir görev olarak karﬂ›m›za
ç›k›yor. Türkiye’de futbolumuzun
baz› kötü al›ﬂkanl›klar› var.
Geçti¤imiz sezon sonu yaklaﬂt›kça
yine aç›klamalar birbirini kovalad›,
belirli maçlar etraf›nda gerilim
f›rt›nalar› yarat›ld›. TFF olarak belirli
anlarda müdahale etmek zorunda
kald›k. Liglerimizde baz› davran›ﬂ
biçimlerinin art›k klasikleﬂti¤ini
biliyor, kemikleﬂen baz›
al›ﬂkanl›klar›n bir-iki y›l içinde
tümden de¤iﬂmesini zaten
beklemiyorduk. Tüm yaﬂananlara
ra¤men bize yasalarla verilen
görevlerimizi en iyi ﬂekilde yerine
getirmeye çal›ﬂt›k. Birçok radikal
kararlarla, sorunsuz ve
kamuoyundaki soru iﬂaretlerini
silecek icraatlarda bulunduk.
Toz duman›n da¤›lmas›n›n ard›ndan
geride kalan sezona bugün
bakt›¤›m›zda; ilklerin yaﬂand›¤›,
rekorlar›n k›r›ld›¤›, heyecan›n sezon

boyunca hiç düﬂmedi¤i, sürpriz
sonuçlar›n birbirini kovalad›¤›,
üstteki ile alttaki tak›mlar aras›ndaki
kalite fark›n›n giderek azald›¤› bir lig
görüyoruz” diye konuﬂtu.

Profesyonel hakemler
Dünya Kupas›’ndaki hakem
hatalar›na vurgu yapan Baﬂkan
Özgener, günümüzün giderek
h›zlanan, daha çok atletik yetenek
gerektiren, küçük-büyük ayr›m›n›n
yavaﬂ yavaﬂ ortadan kalkt›¤› futbol
ortam›nda hakemli¤in de ciddi bir
revizyon yaﬂamak zorunda
oldu¤unun alt›n› çizdi ve ﬂunlar›
söyledi: “Hakemli¤imizle ilgili
geliﬂim çal›ﬂmalar›n› sadece
uluslararas› geliﬂmelere
ba¤lam›yoruz. Talimatname,
kurullar›n yap›lanmas›,
profesyonelleﬂme, e¤itim gibi
konularda önemli yenilikler getirdik.
Geçti¤imiz y›l hakemlerimize
uluslararas› düzeyde e¤itim veren
Jaap Uilenberg’in yan›na bu y›l
sadece yard›mc› hakemlerimize
e¤itim verecek ‹ngiliz e¤itmen Philip
Sharp’la anlaﬂt›k. Tüm bu çal›ﬂmalar
›ﬂ›¤›nda, hakemli¤imizin

yap›lanmadan kaynaklanan
sorunlar›n› çözmek için büyük bir
çaba gösteriyoruz.
MHK ve Türk hakemli¤inde
yapt›¤›m›z tüm yenilikler
hakemlerimizin kafas›n›n rahat
olmas› için gerçekleﬂtiriliyor.
MHK talimat›ndaki köklü
de¤iﬂikliklerle, kurumsal yap›y›
olabildi¤ince sade ve kafa
kar›ﬂt›rmayacak ﬂekilde düzenledik.
Hakemlerimizi en çok rahatlatacak
çal›ﬂma ise profesyonelleﬂme olacak.
Yeni MHK Talimat›n›n en önemli
maddelerinden biri olan bu konuyla
birlikte Türkiye, ‹ngiltere’den sonra
profesyonel hakemli¤e geçecek
ikinci ülke. Bu sayede hakemlerimiz
sadece futbola ve mesleklerine
konsantre olarak maçlara daha rahat
ç›kma ﬂans› yakalayacak.
Talimatla birlikte MHK da
profesyonelleﬂtirilmiﬂ oldu.
Tüm bu geliﬂmelerle MHK Talimat›,
Avrupa ülkelerinin önünde bir
düzenleme haline geldi.”

Sorunlara çözüm çabas›
Kulüpler Birli¤i ile sürekli temas ve
fikir al›ﬂveriﬂi içinde olduklar›n›,

futbolun sorunlar›na çözüm bulmak
için yo¤un bir çaba gösterip projeler
ürettiklerini anlatan Özgener, “Futbol
ailesini oluﬂturan herkesin fikrine
de¤er veriyor, gelece¤e dönük
projelerde tüm kesimlerin görüﬂ ve
fikirlerine aç›k ve paylaﬂ›mc›
oldu¤umuzu her f›rsatta tekrarl›yoruz.
Bank Asya 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig
Kulüpler Birli¤i ile de s›k› iﬂbirlikleri
gerçekleﬂtirmek arzusunday›z.
Ligimizin sa¤l›kl› ve eksiksiz bir
ﬂekilde yürümesinin en önemli koﬂulu,
finansal olarak sa¤l›kl› bir yap›n›n
oluﬂturulmas›. Gerçekleﬂtirdi¤imiz
yay›n ihalesiyle tüm kulüplerimize
önemli bir maddi kaynak yarat›ld›.
Bu maddi kayna¤›n ligimize uluslararas›
düzeyde tan›nm›ﬂ oyuncular›
getirmeye baﬂlad›¤›n› ve kalitenin
giderek artaca¤›n› ﬂimdiden görmeye
baﬂlad›k. Avrupa kamuoyunun ve
di¤er federasyonlar›n da tebriklerini
alan bu süreçte, Türk futbolu ve Türk
ekonomisi gelecek 5 y›l için 3 milyar
dolar gibi muazzam bir ekonomik
girdinin sahibi oldu. Sadece Süper Lig
için ödenecek miktarda bir önceki
ihaleye göre yüzde 126 art›ﬂ
yaﬂanmas› da elde edilen baﬂar›y›
daha net ortaya koyuyor. 9 y›ld›r Türk
futboluna en önemli kayna¤› aktaran
ve son ihaleyle birlikte 5 y›l daha Türk
futbolunun en önemli paydaﬂlar›ndan biri
olacak Digiturk’e özel bir teﬂekkür etmek
istiyorum. Türk futboluna benzersiz kaynak
aktar›m› sadece 14 Ocak ihalesiyle s›n›rl›
kalmad›. Ziraat Türkiye Kupas›’n› da yüzde
30 art›ﬂla y›ll›k 19 milyon dolara satarak,
kulüplerimize önemli bir katk› sa¤lad›k.
Ayr›ca, Millî Tak›m›m›z›n 2010-14
aras›ndaki resmi maçlar›n› da yüzde 87
art›ﬂla 33 milyon dolara satma baﬂar›s›
gösterdik. Bu rakamlara ç›kan TRT ve NTV
kurumlar› ile yay›n ihalesinde yer alan Türk
Telekom’a da teﬂekkür ederim” ifadelerini
kulland›.

Güven göstergesi
Kulüpleri daha sa¤lam mali yap›ya
kavuﬂturmak ve daha ﬂeffaf hale getirmek
amac›yla Ekim ay›nda TFF Kulüp Lisans
Müdürlü¤ü ve uzman bir dan›ﬂmanl›k ﬂirketi
iﬂbirli¤inde baﬂlat›lan çal›ﬂmalara da de¤inen
Mahmut Özgener, “Kulüpler Birli¤i ile
birlikte oluﬂturdu¤umuz ortak komisyonla
önemli yenilikler getirece¤iz. 2011-2012
sezonunda baﬂlayacak ve 3 y›l baﬂlang›ç
süresi olacak ciddi bir yap›lanmayla
kulüplerimizin finansal durumlar› disiplin
alt›na al›nacak. Y›lsonuna kadar aç›klamay›
hedefledi¤imiz bu çal›ﬂmada ciddi

Gelir art›rman›n yollar› aran›yor
Futbolun geliﬂimi için ayr›lan kaynaklarda kesintiye gitmek
yerine gelirleri art›rman›n yollar›n› arad›klar›n› söyleyen TFF
Baﬂkan›, “Örne¤in bu y›l bütçede 16.7 milyon liral›k eksi bir
de¤er dikkatinizi çekecektir. Böyle bir durumun ilk olmad›¤›n›
ve yak›n geçmiﬂte de yaﬂand›¤›n› belirtmek isterim.
Bütçemizde en fazla sapan kalemlerden biri, 10 milyon lira
az gerçekleﬂme ile Spor Toto-‹ddaa gelirleri. Bu önemli
düﬂüﬂün nedenleri incelendi¤inde, Süper Lig’in bir önceki
sezonla ayn› tutar olan 50 milyon lira ‹ddaa isim hakk›
almas›na karﬂ›n, Bank Asya 1. Lig’de bir önceki sezon
36 milyon lira olan kulüp isim hakk› gelirinin yüzde 10
azal›ﬂla bu sezon 32 milyon liraya geriledi¤i, TFF 2. Lig’de bir

yapt›r›mlar da yer alacak. Amac›m›z, Avrupa
Kupalar›na kat›lmada ﬂart olan Kulüp Lisans
sistemini ulusal liglerde zorunlu hale
getirmek. Baﬂta Bank Asya 1. Lig olmak
üzere di¤er liglerimizde de kalitenin,
mücadelenin ve heyecan›n her y›l daha da
artt›¤›n› görmek hepimizi sevindiriyor.
Tüm liglerimize daha büyük maddi
kaynaklar yaratmak, futbolcular›m›z›n ve
teknik adamlar›m›z›n daha iyi ﬂartlarda
mücadele etmesini sa¤lamak için
çal›ﬂmalar›m›z sürüyor” ﬂeklinde konuﬂtu.

Futbolun geliﬂmesi ve yay›lmas›
TFF’nin ülke genelinde 8 bölgede de¤iﬂik
gelir gruplar›ndan 1500 kiﬂi ile yapt›rd›¤›
Türkiye’nin en kapsaml› futbol araﬂt›rmas›na
da de¤inen Özgener, bu araﬂt›rman›n
Türkiye’nin bir futbol ülkesi oldu¤unu ortaya
koydu¤unu belirterek, “Bu ilgiyi en iyi
ﬂekilde kullanmak ve insanlar›n futbola olan
sevgisini do¤ru yönlendirmek için birçok
at›l›mda bulunuyoruz. Futbolun sadece yeﬂil
sahalarda, büyük statlarda oynanan bir spor
olmad›¤›n›n bilinci içerisinde çal›ﬂmalar›m›z›
sürdürüyoruz. Salonlardan plajlara, hal›
sahalardan tüm alt liglerimize kadar futbolun
daha sa¤l›kl› ﬂekilde oynanmas› ve izlenmesi
için belirli bir stratejik plan dâhilinde
çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz” dedi.

önceki sezon 61 milyon lira olan gelirin yüzde 30 gelir
azalmas› ile 42 milyon liraya geriledi¤i ve TFF 3. Lig’de bir
önceki sezon 33 milyon lira olan isim hakk› gelirinin yüzde
50 azal›ﬂla 15 milyon liraya geriledi¤ini görmekteyiz.
Bu tablo, 100’ü aﬂk›n kulübün gelirinde önemli bir düﬂüﬂ
yaﬂand›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu durum, do¤al olarak
TFF’nin bu gelir kaleminde de düﬂüﬂe yol açm›ﬂt›r. Ayr›ca
‹ddaa program›na baﬂka branﬂlar›n eklenmesi ve kulüplerin
yaﬂad›¤› gelir kayb› da di¤er önemli hususlard›r.
Spor Toto’nun geçmiﬂte tamam›n› programa ald›¤› özel
turnuvalar› program d›ﬂ›nda b›rakmas› da bu gelirlerin
düﬂüﬂünde önemli bir etken olmuﬂtur. Bunun d›ﬂ›nda,
Ankara’daki mülk sat›ﬂ›ndan bekledi¤imiz 4.5 milyon lira
elimize ulaﬂmad›. Teklif edilen rakamlar beklentilerimizin çok
alt›nda kald›. Ayr›ca yabanc› futbolculardan al›nan altyap›
fonu bedellerinde ilk 4 oyuncuda bedel al›nmamas› ve
fon bedellerindeki önemli indirim karar› kulüplerimizi
rahatlat›rken, gelirimizde 4 milyon liral›k azalma yaﬂand›”
bilgisini verdi.

Giderlerin yüzde 96’s› gerçekleﬂti
Bütçede belirlenen giderlerin yüzde 96’s›n›
gerçekleﬂtirdiklerini vurgulayan Özgener, “Bununla birlikte
amatör futbola planlanan›n üstünde bir harcama yapt›k.
‹ki sezon önce amatör futbola ayr›lan pay 15.5 milyon lira
iken, bu rakam 2009-2010’da 21.5 milyon liraya yükseldi.
Yeni bütçede de bu rakam› 25.5 milyon liraya ç›karm›ﬂ
bulunuyoruz. Amatör futbola olan desteklerimiz bununla
s›n›rl› de¤il. Yeni sezonda baﬂlayacak Bölgesel Amatör Lig de
gelecek için çok önemli bir ad›m teﬂkil ediyor. 81 ilimizden
160 tak›m›n kat›l›m›yla gerçekleﬂecek Bölgesel Amatör Lig
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yepyeni bir heyecan getirecek. 5 milyon lira
bütçesi olan BAL, her ilin belli bir kontenjan
dâhilinde temsil edilmesine imkân sa¤land›.
Bu lig ve organizasyonlar›n en önemli amac›,
ülkemizin her bölgesinde daha fazla kiﬂinin
futbola kat›lmas›n› sa¤lamak. 2 y›l önce 200
binlerde devrald›¤›m›z lisansl› futbolcu say›s›n›
yüzde 100 art›ﬂla 465 bine ç›karman›n gururunu
yaﬂ›yoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.

‹ki hayal k›r›kl›¤›
Geçti¤imiz y›l yaﬂad›klar› hayal k›r›kl›¤›n›n Millî
Tak›m›m›z›n Dünya Kupas› finallerine
kat›lamamas› oldu¤unu anlatan Baﬂkan Özgener,
“Futbol bazen tats›z sürprizler yaﬂatabiliyor.
‘Rahatl›kla ç›kar›z’ dedi¤imiz bir gruptan bir dizi
hata ve ﬂanss›zl›k yüzünden ç›kam›yor ve tüm
dünyan›n gözünü çevirdi¤i Dünya Kupas› gibi bir
organizasyonda yer alamayabiliyorsunuz. Ancak
duraksamak, geçmiﬂe tak›l›p kalmak, yenilgilere
ve kay›plara gere¤inden fazla üzülmek, geride
kalman›za yol açar. Türk futbol ailesi olarak
bu havay› üzerimizden çabuk att›¤›m›z›
düﬂünüyorum. Geçti¤imiz y›l Millî Tak›mlar›m›za
getirdi¤imiz yeni yap›lanma ve teknik kadroyla
gelecek y›llara yeniden umutla bakabilece¤imiz
kanaatindeyim. Dünya Kupas›’nda final oynayan
iki tak›ma bakt›¤›m›zda, Guus Hiddink’in
kiﬂili¤inde seçti¤imiz ekolün do¤rulu¤unun
kan›tlanm›ﬂ oldu¤unu düﬂünüyoruz. Bu arada,
Türk futboluna ve Millî Tak›mlar›m›za önemli
katk›lar› bulunan, beraber çal›ﬂmaktan her zaman
keyif ve gurur duydu¤umuz Fatih Terim Hocaya
ve ekibine de hizmetlerinden ötürü teﬂekkür
etmek isterim” dedi.
Görev tan›mlar›ndaki beﬂinci maddenin,
“Her düzeyde müsabakalar düzenlemek ve millî
tak›mlar ile kulüp tak›mlar›n›n uluslararas›
müsabakalara kat›lmas› ve mücadele edebilmesi
için gerekli tedbirleri almak” oldu¤unu hat›rlatan
Baﬂkan Özgener, “Bu konuda da büyük çabam›za
ra¤men bir hayal k›r›kl›¤› yaﬂad›¤›m›z›
söyleyebiliriz. Ancak Euro 2016 adayl›k sürecine
bak›ld›¤›nda kazanamasak da kaybetti¤imizi
söyleyemeyiz. Sadece 1 oyla kaç›rd›¤›m›z
ev sahipli¤i, Türk futbolu için düﬂündü¤ümüz yeni
dev projeleri hayata geçirmemizi engellemeyecek.
Euro 2016 adayl›k sürecini, futbolumuzda en az
kazan›lan kupalar kadar önemli bir dönüm noktas›
ve milat olarak görüyoruz” diye konuﬂtu.

Fair Play
Görev tan›mlar›ndaki alt›nc› maddenin, “Fair Play
kurallar›na uygun olarak ba¤l›l›k, dürüstlük ve
sportmenlik prensiplerini gözetmek” oldu¤unun
alt›n› çizen Özgener, “Türk futbolunun genel
görünümüne bakt›¤›m›zda Fair Play aç›s›ndan
önemli bir sorun yaﬂand›¤›n› düﬂünmüyoruz.
Son y›llarda al›nan cezai tedbirlerin etkisini
gösterdi¤ini ve liglerimizde sportmenlik d›ﬂ›
davran›ﬂlar›n azalma yolunda oldu¤unu
görüyoruz. Sponsorlar›m›zdan Turkcell’le ortak
düzenledi¤imiz Fair Play Ligi bu konudaki
çabalar›m›zdan yaln›zca biri. Sadece son Dünya
Kupas›’nda oyuncular›n yapt›¤› baz› hareketlere
bakt›¤›m›zda futbolcular›m›z›n çok büyük bir
bölümünün Fair Play’e uygun hareket etti¤ini ve
Türk futbolunun, dürüst oyunu uluslararas›
standartlar›n üzerinde benimsedi¤ini
görebiliyoruz” ifadelerini kulland›.
Tüm Avrupa’y› saran bahis skandal› konusu
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gündeme gelmeden aylar önce harekete
geçtiklerini de hat›rlatan Baﬂkan Özgener,
“Sar›yer Cumhuriyet Savc›l›¤›’na ﬂikâyette
bulunduk. Her aﬂamas›nda çok cesur ad›mlar
att›¤›m›z bu süreçte, federasyonumuzun takipçili¤i
sayesinde soruﬂturman›n baﬂlanmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Her aﬂamada teknik bilgi-belge temini suretiyle
soruﬂturman›n baﬂar›ya ulaﬂmas› için elden gelen
tüm çaba gösterilmiﬂ ve bu çabam›z halen de
devam etmektedir. Eﬂ zamanl› olarak Diyarbak›r
Cumhuriyet Savc›l›¤›nca yürütülen ﬂike ve bahis
soruﬂturmas›na da çok önemli katk› ve destek
sa¤lanm›ﬂ olup, ülkemizde bu konuda iki ayr›
dava aç›lmas› gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ard›ndan UEFA
taraf›ndan baﬂlat›lan soruﬂturmada da ayn›
hassasiyet gösterilmiﬂ ve UEFA yetkilileri ile s›k›
iﬂbirli¤i yap›lm›ﬂt›r. Futbolun içine girmiﬂ ﬂike ve
teﬂvik gibi kanserli hücreleri bünyeden atmak için
sürdürdü¤ümüz cesaretli duruﬂu devam
ettirece¤iz” dedi.

araﬂt›rma da gösteriyor ki, futbolumuzun marka
de¤erini yeniden kazanabilmesi için sadece
TFF’nin de¤il tüm futbol ailemizin birlikte hareket
etmesine ihtiyac›m›z var. Herkesin konuﬂtu¤u
ancak bir türlü katk› yapmad›¤› futbolumuzun
marka de¤erini yeniden oluﬂturabilmek için ilk
önce kamuoyunun zihnindeki olumsuz alg›lar›
y›kmak zorunday›z. Örne¤in, halk›m›z›n 5’te 1’i
futbolu ‘ﬂiddet ve küfür’ nedeniyle stadyumlarda
izlemekten çekiniyor. Futbolumuzun en büyük
sorunlardan birini ancak birlikte çal›ﬂarak ortadan
kald›rabiliriz. Halk›m›z Türk futbolunu yetersiz
buluyor ve Avrupa futbolunun gerisinde oldu¤unu
düﬂünüyor. Bu alg›y› y›kabilmek için daha dikkatli
davranmal›, futbolumuzun sadece olumsuz
yönlerini de¤il, olumlu yönlerini de öne
ç›karmal›y›z. Özellikle Süper Lig konusunda
yenmemiz gereken birçok alg› var. Bu kötü alg›lar›
y›llar boyunca hep birlikte yaratt›k, yok etmek için
birlikte çal›ﬂmal›y›z” ﬂeklinde konuﬂtu.

Yasa çabas›
Özellikle spor alanlardaki ﬂiddet konusunda, ilgili
bakanl›klarla yap›lan çal›ﬂmalar ve ç›kmak üzere
olan yasayla ilgili de konuﬂan Baﬂkan Özgener,
“Sporda ﬁiddet ve Düzensizli¤i Önleme yasa
tasar›s› belli baﬂl› Avrupa ülkeleri incelenerek
haz›rlanm›ﬂt›r. Kapsaml› çal›ﬂmalar içeren ve
Bakanlar Kurulu’nda olan tasla¤›n yasalaﬂmas› ve
uygulanmas› için tüm gücümüzle çal›ﬂaca¤›z.
Futbola ve spora ait olmayan her unsuru
aram›zdan çekip atmak için gelecek y›l›n çok
önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz, bu konuda tüm
futbol ailemizin deste¤ini bekliyoruz” dedi.

Engelli spor federasyonlar›na destek
Amatör ve engelli spor federasyonlar›yla ilgili
birçok çal›ﬂma yapt›klar›n› anlatan ve bu vesileyle
ilgili federasyonlara bir ça¤r› yapan Özgener,
“Tüm engelli federasyonlar›n›n futbol branﬂlar›yla
ortak çal›ﬂmalar yapmaya ve Türkiye Futbol
Federasyonu’na ba¤lanmak kayd›yla her türlü
masraflar›n› karﬂ›lamaya haz›r›z” diye konuﬂtu.

Marka de¤eri
Gelecek y›l›n Türk futbolu için çok önemli
oldu¤unu düﬂündüklerini anlatan Baﬂkan
Özgener, “Tüm çal›ﬂmalar›m›z ezbere de¤il,
uluslararas› kurumlarla iﬂbirli¤i içinde,
araﬂt›rmalarla belirlenmiﬂ stratejilere göre
gerçekleﬂtiriliyor. Futbolumuzu, futbolumuzdaki
e¤ilimleri, muhtemel geliﬂmeleri özel
araﬂt›rmalarla takip ediyoruz. Son yapt›¤›m›z

Sadece skor de¤il güzel futbol
‹nsanlar›n Millî Tak›m›m›zdan sadece skor de¤il,
iyi ve güzel futbol bekledi¤ini belirten Baﬂkan
Özgener, “Eylül ay›ndaki eleme maçlar› ile
2012 Avrupa Futbol ﬁampiyonas› yolculu¤una
baﬂl›yoruz. Büyük turnuvalarda her zaman var
olma iste¤imizle birlikte bu yeni dönemde sizlerin
de deste¤i güç verecektir.
TFF olarak futbolumuzun y›llar boyu kemikleﬂmiﬂ
sorunlar›n› çözebilmek için yo¤un bir çaba
gösteriyoruz. Ayn› çabay› tüm futbol ailemizden
bekliyoruz. Herkesten ricam›z eski al›ﬂkanl›klar›n
hem futbolumuzu geri götürdü¤ünü hem de art›k
hiçbir iﬂe yaramad›¤›n› anlamalar›.
Herkes sezon içinde yaﬂanan demeç savaﬂlar›n›n,
güvenoyu istemeye kadar giden tepkilerin,
futbolumuza daha çok zarar verdi¤ini bilmeli.
Güvenoyu isteyenlerin, önce futbolumuza
güvenmelerini, iyi organize edilmiﬂ ve hedefe
odaklanm›ﬂ bir tak›m›n yolunun kimse taraf›ndan
kesilemeyece¤ini ö¤renmelerini öneriyoruz.
Ekibim ve ben eleﬂtirileri öngörerek bu yerlere
talip olduk. Ancak eleﬂtirileri yapan, güvenoyu
isteyen kiﬂilerden sadece negatif yorumlar
duymak, çözüm önerilerini iﬂitmemek bizi üzüyor.
Eleﬂtirenlerden çözüm önerilerini bizlerle
paylaﬂmalar›n› istiyoruz. Herkesten beklentimiz
sezon öncesinde oluﬂan güven ortam›n›, dostluk
görüntülerini, son haftalar yaklaﬂt›kça
unutmamalar›. Futbol ailesi olarak birlikte hareket
edersek önümüzde çözülemeyecek sorun,
ulaﬂ›lamayacak hedef bulunmamakta” diyerek
sözlerini tamamlad›.

Ligimizin ﬁampiyonlar›

Özlem bitiyor, futbol keyfi santras›n› yap›yor

Ve art›k lig zaman›
Süper Lig, 53. sezona 15 Ağustos günü “merhaba” diyor. 18 takımın 34 hafta boyunca sürecek yarışında
artık bambaşka bir renk var. Geçtiğimiz sezonu Bursaspor’un şampiyon olarak tamamlamasının ardından
birçok takımın çıtasını yükselttiği ligde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
Ligimizin
Sezon
1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
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art›ﬂ görüldü. 90’l› y›llarda iletiﬂim
teknolojileri ve TV yay›nc›l›¤› alan›nda
yaﬂanan geliﬂmeler de Türk futbol
liglerine s›çrama yapt›rd›. Özel
televizyon kanallar›n›n kurulmas›n›n
ard›ndan ﬂifreli yay›nlara geçilmesi,
Türk futbolu için büyük bir gelir kap›s›
açt›. Galatasaray’›n UEFA Kupas›’ndaki
baﬂar›s›, Milli Tak›m’›n 2002 y›l›nda
Dünya Kupas›’nda, 2003 y›l›nda ise

GOL Krallar›

Oyuncu
Metin Oktay
Metin Oktay
Metin Oktay
Fikri Elma
Metin Oktay
Güven Önüt
Metin Oktay
Ertan Adatepe
Ertan Adatepe
Fevzi Zemzem
Metin Oktay
Fethi Heper
Ogün Alt›parmak
Fethi Heper
Osman Arpac›o¤lu
Cemil Turan
Ömer Kaner
Cemil Turan
A.Osman Renklibay
Necmi Perekli
Cemil Turan
Özer Umdu
Mustafa Denizli
Bahtiyar Yorulmaz
Bora Öztürk
Selçuk Yula
Selçuk Yula
Tarik Hocic
Aykut Yi¤it
Tanju Çolak
Tanju Çolak
Tanju Çolak
Aykut Kocaman
Feyyaz Uçar
Tanju Çolak
Aykut Kocaman
Tanju Çolak
Bülent Uygun
Aykut Kocaman
ﬁota Arveladze
Hakan ﬁükür
Hakan ﬁükür
Hakan ﬁükür
Serkan Aykut
Okan Y›lmaz
Arif Erdem
‹lhan Mans›z
Okan Y›lmaz
Zafer Biryol
Fatih Tekke
Gökhan Ünal
Alex De Souza
Semih ﬁentürk
Milan Baros
Aziza Makukula

Tak›m›
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Ankara Demirspor
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Ankaragücü
Ankaragücü
Göztepe
Galatasaray
Eskiﬂehirspor
Fenerbahçe
Eskiﬂehir
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Eskiﬂehirspor
Fenerbahçe
Ankaragücü
Trabzonspor
Fenerbahçe
Adanaspor
Altay
Bursaspor
Adanaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Sakaryaspor
Samsunspor
Samsunspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Trabzonspor
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Samsunspor
Bursaspor
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Bursaspor
Konyaspor
Trabzonspor
Kayserispor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Kayserispor

Gol
11
33
36
21
38
19
17
20
18
19
17
13
16
20
16
14
14
17
17
18
17
15
12
12
15
16
19
16
20
33
25
39
29
28
31
25
27
22
27
25
38
33
18
30
23
21
21
24
25
31
25
19
17
20
21

Fatih Terim’in Teknik Direktörlü¤ü
üstlendi¤i 1996-97, 1997-98, 1998-99
ve 1999-2000 sezonlar›nda üst üste
dört kez ﬂampiyonlu¤a ulaﬂarak tarihi
bir baﬂar› yakalad›. Üç sezon üst üste
ﬂampiyon olma baﬂar›s›na ise
Galatasaray’›n yan› s›ra Trabzonspor
ve Beﬂiktaﬂ sahip. Galatasaray
1970-73, Trabzonspor 1978-81,
Beﬂiktaﬂ da 1989-92 aras›nda üst üste
üçer kez ipi gö¤üsleyerek
tarihe geçti. 1967-1968
sezonunda Fenerbahçe,
1976-1977’de Trabzonspor,
1992-1993’te ise Galatasaray
üç büyük kupay› birden (Lig,
Türkiye ve Cumhurbaﬂkanl›¤›)
kazanan tak›mlar oldu.
Ligi domine eden dört büyük
tak›m›n, uzun süreli
ﬂampiyonluk hasretleri de
bulunuyor. ﬁampiyonlu¤u
‹stanbul d›ﬂ›na taﬂ›yarak
futbolda yeni bir dönem açan
ve bu sevinci tam 6 kez
yaﬂayan Trabzonspor,
1983-84’ten bu yana bir daha
ﬂampiyonluk göremedi.
Beﬂiktaﬂ, 1966-67’den
itibaren 14, Galatasaray
1972-73’ten itibaren 13 sezon
ﬂampiyonlu¤a hasret kald›.
Fenerbahçe’nin ﬂampiyonluk
hasreti ise 1988-89’un
ard›ndan sadece 7 sezon
sürdü.

Beﬂiktaﬂ’›n derbi
rekoru

urkcell Süper Lig’de 2009-2010
sezonu 15 A¤ustos’ta baﬂl›yor.
Ancak 53. sezonun, geride kalan
sezonlardan önemli bir fark› var.
Geçmiﬂte dört tak›m aras›nda gidip gelen
ﬂampiyonlu¤un 2009-10 döneminde
Bursaspor’la kucaklaﬂmas›n›n ard›ndan
sanki hiçbir ﬂey eskisi olmayacakm›ﬂ gibi
görünüyor. Art›k her tak›m için hedef
ç›tas› yükse¤e taﬂ›nm›ﬂ durumda.
Öyle görünüyor ki, bizi çok daha keyifli,
çekiﬂmeli ve heyecanl› bir sezon
bekliyor. Geçti¤imiz sezon ligden düﬂen
Ankaraspor, Diyarbak›rspor ve
Denizlispor’un yerinde bu sezon
Kardemir Karabükspor, Bucaspor ve
Konyaspor var. Yeni sezon için tüm
tak›mlar›m›za baﬂar›lar dileyelim ve
geçmiﬂ 52 sezonda neler yaﬂand›¤›na
k›saca bir göz atal›m.

T

Siftah Özcan Altu¤ ve
Fenerbahçe’den
Futbol Federasyonu Baﬂkan› Orhan ﬁeref
Apak’›n giriﬂimleriyle kurulan ve

o dönemdeki ad› “Milli Lig” olan Türkiye
Profesyonel Birinci Ligi’nin ilk maç›
21 ﬁubat 1959’da ‹zmir’de ‹zmirspor ile
Beykoz aras›nda oynand›. ‹zmirspor’un
2-1 kazand›¤› maç›n 11. dakikas›nda
meﬂin yuvarla¤› rakip filelere gönderen
Özcan Altu¤, lig tarihine “ilk golü atan
futbolcu” olarak geçti. O sezon 16
tak›mla oynand›. Tak›mlar 8’er kiﬂilik iki
gruba bölündü ve bu gruplara “K›rm›z›”,
“Beyaz” isimleri verildi. ‹ki grubun
birincileri final oynayacak ve ﬂampiyon
belirlenecekti. Beyaz Grup’un lideri
Fenerbahçe ile K›rm›z› Grup’un lideri
Galatasaray finale adlar›n› yazd›rd›.
‹lk maç› 1-0 kaybeden Fenerbahçe,
rövanﬂ› 4-0 kazanarak Türkiye 1. Ligi’nin
ilk ﬂampiyonu unvan›n› elde etti.
1959-1960 sezonundan itibaren grup
sistemi kald›r›ld› ve lig bugünkü haliyle
oynanmaya baﬂland›. “Milli Lig” ad› k›sa
bir süre sonra “Türkiye 1. Ligi” olarak
de¤iﬂtirildi.
Ligde 1987-1988 sezonuna kadar
galibiyete 2 puan verilirken, o sezondan
itibaren galibiyete 3 puan verilmeye
baﬂlanmas›yla gol ortalamalar›nda büyük

Konfederasyon Kupas›’nda üçüncü
olmas›, 2008 Avrupa ﬁampiyonas› yar›
finali, Türk futbol tarihinin önemli
geliﬂmeleri olarak kay›tlara geçti.
2002-03 sezonunda ad› Türkiye Süper
Ligi olarak de¤iﬂtirilen lig, 2005-10
sezonlar› aras›nda Turkcell’in
sponsorlu¤u ile birlikte Turkcell Süper
Lig ad› alt›nda oynand›.
1959’de Milli Lig’le baﬂlayan lig
tarihimizde 51 sezon boyunca
Fenerbahçe, Galatasaray, Beﬂiktaﬂ ve
Trabzonspor d›ﬂ›nda ﬂampiyon
ç›kmam›ﬂt›. Ancak geçti¤imiz sezon
Bursaspor bu gelene¤e son vererek
ligimizin beﬂinci ﬂampiyonu olmay›
baﬂard›. Lig tarihinde Fenerbahçe ve
Galatasaray’›n 17, Beﬂiktaﬂ’›n 11,
Trabzonspor’un ise 6 ﬂampiyonlu¤u
bulunuyor.

Üst üste ﬂampiyonluk rekoru
Galatasaray’›n
Ligimizde üst üste ﬂampiyonluk rekoru
Galatasaray’a ait. Sar›-k›rm›z›l› tak›m,

Fenerbahçe, Galatasaray ve
Beﬂiktaﬂ aras›nda oynanan
derbilerde bir sezonda
oynad›¤› dört derbi maç›n›
birden, üstelik hiç gol yemeden
kazanan tek tak›m 2002-2003
sezonunda Beﬂiktaﬂ oldu. Beﬂiktaﬂ
2002-2003 sezonunda, Fenerbahçe’yi
1-0 ve 2-0, Galatasaray’› 1-0 ve 1-0’l›k
skorlarla ma¤lup etti. Lig tarihinde en
fazla puan fark›yla ﬂampiyonlu¤a
ulaﬂan tak›m ise Galatasaray.
Sar›-k›rm›z›l› ekip 1987-88 sezonunda
90 puanla mutlu sona ulaﬂ›rken, ikinci
s›radaki Beﬂiktaﬂ 78 puanda kald›.
Aradaki 12 puanl›k fark ﬂimdiye dek
ﬂampiyonla ikinci aras›ndaki en fazla
puan fark› olarak kay›tlara düﬂtü.
‹lk üçte dört büyükler 130 kez yer
al›rken, bu dereceye sadece 21 kez
girebilen di¤erleri ise ﬂöyle:
Eskiﬂehirspor 5, Samsunspor, Altay,
Gaziantepspor ve Gençlerbirli¤i 2,
Adanaspor, Vefa, Göztepe, Boluspor,
Zonguldakspor, Malatyaspor, Sivasspor
ve Bursaspor 1.

K›yas›ya geçen sezon
Ligde sezon sonu puan tablosuna göre
en çekiﬂmeli sezon 1980-81 oldu.

Tak›mlar›n galibiyet say›lar›
birbirlerine o kadar yak›nd› ki, ligi
ikinci s›rada tamamlayan Adanaspor
ve üçüncü s›radaki Galatasaray
34 puan toplarken, küme düﬂen
Rizespor’un 29 puan› vard›.
Dört büyüklerden Fenerbahçe de
Rizespor’la ayn› puana sahipti.
Fenerbahçe, dört büyükler içinde
averajla ligde kalan tek tak›m oldu.

Goller ve krallar
Turkcell Süper Lig’de geride kalan 52
sezonda 31’i Türk, 5’i yabanc› olmak
üzere toplam 35 futbolcu “Gol Kral›”
unvan›n› kazand›. Ligin en çok gol
atan 35 futbolcusu 15 ayr› tak›mdan
ç›karken, Fenerbahçe ve Galatasaray
14’er defayla en fazla “Gol Kral›”na
sahip tak›mlar unvan›n› elinde
bulundurdu. Lig tarihinde en fazla
“Gol Kral›” olan futbolcu, Türk
futbolunun efsane isimlerinden Metin
Oktay. Ayn› zamanda ligin ilk “Gol
Kral›” olan Metin Oktay, 1959,
1959-60, 1960-61, 1962-63, 1964-65
ve 1968-69 sezonlar›nda toplam 6 kez
“Gol Kral›” olarak lig tarihine ad›n›
yazd›rd›. Ligin son gol kral› ise
Kayserisporlu Aziza Makukula oldu.
Lig tarihinin en fazla gol atan
oyuncusu ise 249 golle Hakan ﬁükür.
ﬁükür bu unvana Sakaryaspor,
Bursaspor ve Galatasaray formalar›yla
att›¤› gollerle ulaﬂt›.

Sezonlar ve goller
Ligde bir sezonda en fazla gol,
1987-88 sezonunda 380 maçta 1032
golle kaydedildi. En az gol ise 1973-74
sezonunda at›ld›. Tak›mlar 240 maçta
fileleri toplam 405 kez havaland›rd›.
Ligde gol ortalamas› en yüksek sezon
ise 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam
1017 gol at›l›rken, maç baﬂ›na düﬂen
3.32 ortalama, lig tarihine “en
bereketli sezon” olarak geçti. En az gol
ortalamas›n›n gerçekleﬂti¤i sezon ise
1969-70 oldu. 240 maçta toplam 419
gol at›l›rken, maç baﬂ›na düﬂen
ortalama gol say›s› 1.74’te kald›.

En farkl› skorlar
Ligde ﬂimdiye dek en farkl› skorlu
galibiyeti Beﬂiktaﬂ elde etti.
Siyah-beyazl›lar, 52 sezonu geride
kalan ligde, 1989-1990 sezonunda
‹stanbul’da Adana Demirspor’u 10-0
yenerek, tarihi bir galibiyete imza att›.
Ligin en çok gol at›lan maç› ise
1991-1992 sezonunda oynanan
Fenerbahçe-Gaziantepspor müsabakas›
oldu. Fenerbahçe’nin 8-4 kazand›¤›
maç, 12 kez filelerin havaland›¤› en
gollü karﬂ›laﬂma olarak tarihe geçti.

Sezon
1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

ﬁampiyon
Fenerbahçe
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Trabzonspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Trabzonspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Trabzonspor
Fenerbahçe
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ
Beﬂiktaﬂ
Galatasaray
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe
Galatasaray
Beﬂiktaﬂ
Bursaspor

1. Hafta
Eskiﬂehirspor-Gençlerbirli¤i
K. Karabükspor-Manisaspor
Sivasspor-Galatasaray A.ﬁ.
Bucaspor-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Gaziantepspor-Kas›mpaﬂa
Fenerbahçe-Medical Park Antalya
Ankaragücü-Trabzonspor A.ﬁ.
Bursaspor-Konyaspor
B. Belediyespor-Kayserispor

2. Hafta
Gençlerbirli¤i-Gaziantepspor
Galatasaray A.ﬁ.-Bursaspor
Trabzonspor A.ﬁ.-Fenerbahçe
Konyaspor-Eskiﬂehirspor
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.- B. Belediyespor
Manisaspor- Ankaragücü
Kayserispor-K. Karabükspor
Kas›mpaﬂa- Bucaspor
Medical Park Antalya-Sivasspor

6. Hafta

Süper Lig fikstürü
2010-2011 Sezonu Süper Lig fikstür çekimi Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu’nda TFF
Profesyonel Kurul Başkanı ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Özerten, Genel
Sekreter Vekili Gıyasettin Şenman, Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürü Ufuk
Şepik ile 18 Süper Lig Kulübü’nün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Süper Lig’de yeni
sezon 15 Ağustos 2010’da başlayacak. Ligin ilk devresi, 19 Aralık 2010’da oynanacak
17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak’ta başlayacak olan Süper Lig,
22 Mayıs 2011’de oynanacak maçlarla sona erecek.

3. Hafta
Medical Park Antalya-Trabzonspor A.ﬁ.
K. Karabükspor-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Eskiﬂehirspor-Galatasaray A.ﬁ.
Sivasspor-Bursaspor
Bucaspor-Gençlerbirli¤i
Gaziantepspor-Konyaspor
Ankaragücü-Kayserispor
Fenerbahçe-Manisaspor
B. Belediyespor-Kas›mpaﬂa

7. Hafta

4. Hafta
Gençlerbirli¤i-B. Belediyespor
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Ankaragücü
Trabzonspor A.ﬁ.-Sivasspor
Konyaspor-Bucaspor
Bursaspor-Eskiﬂehirspor
Galatasaray A.ﬁ.-Gaziantepspor
Manisaspor-Medical Park Antalya
Kayserispor-Fenerbahçe
Kas›mpaﬂa-K. Karabükspor

8. Hafta

5. Hafta
Medical Park Antalya-Kayserispor
K. Karabükspor-Gençlerbirli¤i
Sivasspor-Eskiﬂehirspor
Bucaspor-Galatasaray A.ﬁ.
Trabzonspor A.ﬁ.-Manisaspor
Gaziantepspor-Bursaspor
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Ankaragücü-Kas›mpaﬂa
B. Belediyespor-Konyaspor

9. Hafta

Gençlerbirli¤i-Ankaragücü
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Medical Park Antalya
Konyaspor-K. Karabükspor
Galatasaray A.ﬁ.- B. Belediyespor
Bursaspor-Bucaspor
Manisaspor-Sivasspor
Kayserispor-Trabzonspor A.ﬁ.
Eskiﬂehirspor-Gaziantepspor
Kas›mpaﬂa-Fenerbahçe

Medical Park Antalya-Kas›mpaﬂa
K. Karabükspor-Galatasaray A.ﬁ.
Sivasspor-Gaziantepspor
Manisaspor-Kayserispor
Bucaspor-Eskiﬂehirspor
Trabzonspor A.ﬁ.-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Fenerbahçe-Gençlerbirli¤i
Ankaragücü-Konyaspor
B. Belediyespor-Bursaspor

Gençlerbirli¤i-Medical Park Antalya
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.- Manisaspor
Gaziantepspor-Bucaspor
Bursaspor-K. Karabükspor
Konyaspor-Fenerbahçe
Galatasaray A.ﬁ.-Ankaragücü
Kayserispor-Sivasspor
Eskiﬂehirspor-B. Belediyespor
Kas›mpaﬂa-Trabzonspor A.ﬁ.

Medical Park Antalya-Konyaspor
K. Karabükspor-Eskiﬂehirspor
Kayserispor-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Sivasspor-Bucaspor
Manisaspor-Kas›mpaﬂa
Trabzonspor A.ﬁ.-Gençlerbirli¤i
Ankaragücü-Bursaspor
Fenerbahçe-Galatasaray A.ﬁ.
B. Belediyespor-Gaziantepspor

10. Hafta

11. Hafta

12. Hafta

13. Hafta

Gençlerbirli¤i-Manisaspor
Gaziantepspor-K. Karabükspor
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Sivasspor
Konyaspor-Trabzonspor A.ﬁ.
Galatasaray A.ﬁ.- Medical Park Antalya
Bursaspor-Fenerbahçe
Bucaspor-B. Belediyespor
Eskiﬂehirspor-Ankaragücü
Kas›mpaﬂa-Kayserispor

Medical Park Antalya-Bursaspor
K.. Karabükspor-Bucaspor
Manisaspor-Konyaspor
Sivasspor- B. Belediyespor
Kayserispor-Gençlerbirli¤i
Trabzonspor A.ﬁ.-Galatasaray A.ﬁ.
Fenerbahçe-Eskiﬂehirspor
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Kas›mpaﬂa
Ankaragücü-Gaziantepspor

Gaziantepspor-Fenerbahçe
Konyaspor-Kayserispor
Bursaspor-Trabzonspor A.ﬁ.
Galatasaray A.ﬁ.-Manisaspor
Bucaspor-Ankaragücü
Eskiﬂehirspor-Medical Park Antalya
Kas›mpaﬂa-Sivasspor
B. Belediyespor-K. Karabükspor
Gençlerbirli¤i-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.

Kas›mpaﬂa-Gençlerbirli¤i
Medical Park Antalya-Gaziantepspor
Manisaspor-Bursaspor
Kayserispor-Galatasaray A.ﬁ.
Sivasspor-K. Karabükspor
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Konyaspor
Ankaragücü- B. Belediyespor
Trabzonspor A.ﬁ.-Eskiﬂehirspor
Fenerbahçe-Bucaspor

14. Hafta

15. Hafta

16. Hafta

17. Hafta

Gaziantepspor-Trabzonspor A.ﬁ.
Galatasaray A.ﬁ.-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
Bursaspor-Kayserispor
Konyaspor-Kas›mpaﬂa
Bucaspor-Medical Park Antalya
K. Karabükspor-Ankaragücü
Eskiﬂehirspor-Manisaspor
Gençlerbirli¤i-Sivasspor
B. Belediyespor-Fenerbahçe

Kas›mpaﬂa-Galatasaray A.ﬁ.
Manisaspor-Gaziantepspor
Medical Park Antalya-B. Belediyespor
Kayserispor-Eskiﬂehirspor
Trabzonspor A.ﬁ.-Bucaspor
Konyaspor-Gençlerbirli¤i
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Bursaspor
Fenerbahçe-K. Karabükspor
Ankaragücü-Sivasspor

Ankaragücü-Fenerbahçe
Gaziantepspor-Kayserispor
Galatasaray A.ﬁ.-Gençlerbirli¤i
Bursaspor-Kas›mpaﬂa
Sivasspor-Konyaspor
Bucaspor-Manisaspor
K. Karabükspor-Medical Park Antalya
Eskiﬂehirspor-Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.
B. Belediyespor-Trabzonspor A.ﬁ.

Gençlerbirli¤i-Bursaspor
Kas›mpaﬂa-Eskiﬂehirspor
Medical Park Antalya-Ankaragücü
Manisaspor-B. Belediyespor
Kayserispor-Bucaspor
Konyaspor-Galatasaray A.ﬁ.
Beﬂiktaﬂ A.ﬁ.-Gaziantepspor
Trabzonspor A.ﬁ.-K. Karabükspor
Fenerbahçe-Sivasspor

12 TamSaha

1. Hafta
Diyarbak›rspor-Ç. Rizespor A.ﬁ.
K. Erciyesspor-Orduspor
Denizlispor-Güngören Bel.
T. Linyitspor-Altay
Samsunspor-Akhisar Belediye G.S
Karﬂ›yaka-Gaziantep B.ﬁ.
Adanaspor A.ﬁ.-Mersin ‹.Y,
Giresunspor-Boluspor
Ankaraspor A.ﬁ.-Kartalspor

2. Hafta
Orduspor-Giresunspor
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Karﬂ›yaka
Gaziantep B.ﬁ.- Denizlispor
Kartalspor-Adanaspor A.ﬁ.
Güngören Bel.-K. Erciyesspor
Boluspor-Ankaraspor A.ﬁ.
Altay-Samsunspor
Mersin ‹.Y.-T. Linyitspor
Akhisar Belediye G.S.-Diyarbak›rspor

6. Hafta

Bank Asya 1. Lig fikstürü
2010-2011 Sezonu Bank Asya 1. Lig fikstür çekimi Maslak Sheraton Oteli’nde yapıldı. Kura
çekimine TFF Profesyonel Kurul Başkanı ve Eğitimden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Özerten,
Genel Sekreter Vekili Gıyasettin Şenman, Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon Müdürü Ufuk
Şepik ile 18 Bank Asya 1. Lig Kulübü’nün temsilcileri ve Bank Asya yöneticileri katıldı. Bank Asya
1. Lig’de yeni sezon 22 Ağustos 2010’da başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010’da
oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak’ta başlayacak olan
Bank Asya 1. Lig, 15 Mayıs 2011’de oynanacak maçlarla sona erecek.

3. Hafta
Denizlispor-Ç. Rizespor A.ﬁ.
K. Erciyesspor-Gaziantep B.ﬁ.
Diyarbak›rspor-Altay
T. Linyitspor-Kartalspor
Samsunspor-Mersin ‹.Y.
Adanaspor A.ﬁ.-Boluspor
Karﬂ›yaka-Akhisar Belediye G.S.
Orduspor-Güngören Bel.
Giresunspor-Ankaraspor A.ﬁ.

7. Hafta

4. Hafta
Ç. Rizespor A.ﬁ.-K. Erciyesspor
Gaziantep B.ﬁ.-Orduspor
Güngören Bel.-Giresunspor
Kartalspor-Samsunspor
Altay-Karﬂ›yaka
Boluspor-T. Linyitspor
Akhisar Belediye G.S.-Denizlispor
Mersin ‹.Y.-Diyarbak›rspor
Ankaraspor A.ﬁ.-Adanaspor A.ﬁ.

8. Hafta

5. Hafta
Denizlispor-Altay
Diyarbak›rspor-Kartalspor
K. Erciyesspor-Akhisar Belediye G.S.
Samsunspor-Boluspor
T. Linyitspor-Ankaraspor A.ﬁ.
Karﬂ›yaka-Mersin ‹.Y.
Orduspor-Ç. Rizespor A.ﬁ.
Giresunspor-Adanaspor A.ﬁ.
Güngören Bel.-Gaziantep B.ﬁ.

9. Hafta

Ç. Rizespor A.ﬁ.-Güngören Bel.
Adanaspor A.ﬁ.-T. Linyitspor
Kartalspor-Karﬂ›yaka
Altay-K. Erciyesspor
Mersin ‹.Y.-Denizlispor
Boluspor-Diyarbak›rspor
Akhisar Belediye G.S.-Orduspor
Ankaraspor A.ﬁ.-Samsunspor
Gaziantep B.ﬁ.-Giresunspor

Denizlispor-Kartalspor
K. Erciyesspor-Mersin ‹.Y.
Diyarbak›rspor-Ankaraspor A.ﬁ.
Güngören Bel.-Akhisar Belediye G.S.
Karﬂ›yaka-Boluspor
Samsunspor-Adanaspor A.ﬁ.
Gaziantep B.ﬁ.-Ç. Rizespor A.ﬁ.
Giresunspor-T. Linyitspor
Orduspor-Altay

Ç. Rizespor A.ﬁ.-Giresunspor
Adanaspor A.ﬁ.-Diyarbak›rspor
Kartalspor-K. Erciyesspor
Akhisar Belediye G.S.-Gaziantep B.ﬁ.
Boluspor-Denizlispor
Altay-Güngören Bel.
Mersin ‹.Y.-Orduspor
T. Linyitspor-Samsunspor
Ankaraspor A.ﬁ.-Karﬂ›yaka

Denizlispor-Ankaraspor A.ﬁ.
Diyarbak›rspor-T. Linyitspor
K. Erciyesspor-Boluspor
Güngören Bel.-Mersin ‹.Y.
Karﬂ›yaka-Adanaspor A.ﬁ.
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Akhisar Belediye G.S.
Gaziantep B.ﬁ.-Altay
Orduspor-Kartalspor
Giresunspor-Samsunspor

10. Hafta

11. Hafta

12. Hafta

13. Hafta

Ankaraspor A.ﬁ.-K. Erciyesspor
Adanaspor A.ﬁ.-Denizlispor
Kartalspor-Güngören Bel.
Akhisar Belediye G.S.-Giresunspor
T. Linyitspor-Karﬂ›yaka
Mersin ‹.Y.-Gaziantep B.ﬁ.
Altay-Ç. Rizespor A.ﬁ.
Samsunspor-Diyarbak›rspor
Boluspor-Orduspor

Akhisar Belediye G.S.-Altay
Denizlispor-T. Linyitspor
K. Erciyesspor-Adanaspor A.ﬁ.
Güngören Bel.-Boluspor
Karﬂ›yaka-Samsunspor
Gaziantep B.ﬁ.-Kartalspor
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Mersin ‹.Y.
Giresunspor-Diyarbak›rspor
Orduspor-Ankaraspor A.ﬁ.

Kartalspor-Ç. Rizespor A.ﬁ.
Adanaspor A.ﬁ.-Orduspor
Diyarbak›rspor-Karﬂ›yaka
Boluspor-Gaziantep B.ﬁ.
Samsunspor-Denizlispor
Altay-Giresunspor
T. Linyitspor-K. Erciyesspor
Mersin ‹.Y.-Akhisar Belediye G.S.
Ankaraspor A.ﬁ.-Güngören Bel.

Altay-Mersin ‹.Y.
K. Erciyesspor-Samsunspor
Denizlispor-Diyarbak›rspor
Akhisar Belediye G.S.-Kartalspor
Güngören Bel.-Adanaspor A.ﬁ.
Orduspor-T. Linyitspor
Giresunspor-Karﬂ›yaka
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Boluspor
Gaziantep B.ﬁ.-Ankaraspor A.ﬁ.

14. Hafta

15. Hafta

16. Hafta

17. Hafta

Adanaspor A.ﬁ.-Gaziantep B.ﬁ.
Kartalspor-Altay
Karﬂ›yaka-Denizlispor
Samsunspor-Orduspor
Diyarbak›rspor-K. Erciyesspor
T. Linyitspor-Güngören Bel.
Mersin ‹.Y.-Giresunspor
Boluspor-Akhisar Belediye G.S.
Ankaraspor A.ﬁ.-Ç. Rizespor A.ﬁ.

Altay-Boluspor
K. Erciyesspor-Karﬂ›yaka
Akhisar Belediye G.S.-Ankaraspor A.ﬁ.
Denizlispor-Giresunspor
Kartalspor-Mersin ‹.Y.
Güngören Bel.-Samsunspor
Gaziantep B.ﬁ.-T. Linyitspor
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Adanaspor A.ﬁ.
Orduspor-Diyarbak›rspor

Giresunspor-Kartalspor
Samsunspor-Gaziantep B.ﬁ.
Adanaspor A.ﬁ.-Akhisar Belediye G.S.
Karﬂ›yaka-Orduspor
Denizlispor-K. Erciyesspor
Diyarbak›rspor-Güngören Bel.
Boluspor-Mersin ‹.Y.
T. Linyitspor-Ç. Rizespor A.ﬁ.
Ankaraspor A.ﬁ.-Altay

Mersin ‹.Y.-Ankaraspor A.ﬁ.
Altay-Adanaspor A.ﬁ.
K. Erciyesspor-Giresunspor
Akhisar Belediye G.S.-T. Linyitspor
Güngören Bel.-Karﬂ›yaka
Kartalspor-Boluspor
Orduspor-Denizlispor
Ç. Rizespor A.ﬁ.-Samsunspor
Gaziantep B.ﬁ.-Diyarbak›rspor

14 TamSaha

En iyi sol bek
benim...
Uzun süredir ülkemizde top koﬂturuyor
ve Türk vatandaﬂl›¤›na da geçerek art›k
“bizden biri” oldu. Geçti¤imiz sezon
Fenerbahçe formas›yla ﬂampiyonlu¤u
kaybetti ama ﬂimdi yeﬂil-beyazl›
formas›yla ﬂampiyon tak›m›n
oyuncusu. O son maç› hayat›n›n travmas› diye nitelendirse de Bursasporlu olmay›
içine sindirmiﬂ görünüyor. Türkiye’de sol bek eksikli¤inden çok, sol beklerin nas›l
oynayacaklar› konusunda noksanl›klar bulundu¤unu söylüyor ve o bölgenin en
iyisinin kim oldu¤u sorusuna çok iddial› bir cevap veriyor.

Gökçek Vederson

Trabzonspor’la oynadığımız
karşılaşmanın son 5
dakikasında statta yapılan
anonsun yanlış olduğunun
söylenmesi ve şampiyon
olduğumuzu zannederken
gerçeği öğrenmek, bütün
futbolcularda yıkım etkisi
yapmıştı. O anı anlayabilmek
için, yaşamak gerekir.
Kimin formasını giyiyorsam,
o takım için elimden gelenin
fazlasını yapmaya çalışırım.
Fenerbahçe’ye giderken
Ankaraspor nasıl geride
kaldıysa, şimdi de Fenerbahçe
geçmişte kaldı. Bursaspor
şampiyonluğu kaptırdığımız
takım değil, artık benim
şampiyon takımım.
Fenerbahçe’de sürekli
oynamamış olmam, benden
kaynaklanan bir istikrarsızlık
değildi. Takımın her bölgesinde
alternatif oyuncuların bulunması
ve teknik direktör tercihi, böyle
bir tablo ortaya çıkardı. Yoksa
ben çalışmayı seven ve sürekli
oynamak isteyen bir
yapıdayım.
16 TamSaha

Foto¤raflar: Orçun Olukçu

Koray Kundakçılar
▼Geçen sezon Fenerbahçe ile son
anda kaç›rd›¤›n ﬂampiyonluktan
sonra, ﬂampiyonlu¤u kapt›rd›¤›n›z
tak›ma, Bursaspor’a geldin. Bu nas›l
bir duygu?
▲Hayat›mda ilk kez böylesine
karmaﬂ›k duygular yaﬂad›¤›m› itiraf
etmeliyim. Hele o son maç, bir
futbolcunun haf›zas›ndan kolayl›kla
silinmeyecek olaylarla doluydu.

Trabzonspor’la oynad›¤›m›z
karﬂ›laﬂman›n son 5 dakikas›nda statta
yap›lan anonsun yanl›ﬂ oldu¤unun
söylenmesi ve ﬂampiyon oldu¤umuzu
zannederken gerçe¤i ö¤renmek,
bütün futbolcularda y›k›m etkisi
yapm›ﬂt›. O an› anlayabilmek için,
yaﬂamak gerekir. Ancak sonras›nda
Fenerbahçe’den ayr›l›ﬂ gündeme
gelince, Bursaspor’un bana transfer

teklifinde bulunmas› hoﬂ
bir tesadüf oldu. Ben bir
profesyonelim. Duygular
elbette önemli ama bu
benim mesle¤im ve kimin
formas›n› giyiyorsam,
o tak›m için elimden
gelenin fazlas›n› yapmaya
çal›ﬂ›r›m. Dolay›s›yla
nas›l Fenerbahçe’ye
giderken Ankaraspor
geride kald›ysa, ﬂimdi
Bursaspor’day›m ve
Fenerbahçe geçmiﬂte
kald›. Bursaspor
ﬂampiyonlu¤u
kapt›rd›¤›m›z tak›m de¤il,
art›k benim ﬂampiyon
tak›m›m.
▼Türkiye’de geçirdi¤in
dönemde
Ankaraspor’daki
performans›n› m› yoksa
Fenerbahçe’deki
performans›n› m› daha
baﬂar›l› buluyorsun?
▲Uzun y›llard›r bu
ülkedeyim ve geldi¤imde
bireysel performans›m
neyse, hep üzerine
koyarak, geliﬂerek
bugünlere ulaﬂt›m. Tabii
Ankaraspor’da oynad›¤›m
maç say›s› fazla oldu¤u
için, hem att›¤›m gollerin
say›s› fazlayd› hem de
performans›m giderek
art›yordu. Zaten
Fenerbahçe’ye transferim
de bu sayede oldu.

Kanatlarda oynamak farklı sorumlulukları da beraberinde getiriyor.
Yaratıcı olmak, iyi orta atmak, hücuma zenginlik katmak gibi
sorumluluklarımız var. Türkiye’nin sol bek sorunu olduğunu değil,
sol beklerde bu özelliklerle ilgili eksiklikler bulunduğunu düşünüyorum.
Hangi bölgede oynadığın değil, nasıl çalıştığın ve eksiğini bilip bilmediğin
önemli. Süper Lig’deki bütün sol beklere saygım var ama beğendiğim biri
var diyemem. Kendini beğenmiş biri de değilimdir ancak, en iyi
sol bek kim diye sorarsanız, cevabım “ben” olur.
Avrupa’nın en iyi kulüpleri ve en iyi futbolcularının mücadele
ettiği bir ligde bulunmak kolay iş değil. Ancak anahtar cümle
şu olabilir; “Ben iyi futbolcuyum, biz iyi takımız” diyen herkes
Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olabilir. Orası her türlü sürprize
açık bir platform.
Geçen sezon şampiyonluk yaşamış ve hatta bunu ilk
kez tatmış arkadaşlarla birlikteyim ama sanki bunu
daha önce de yaşamış gibi büyük bir olgunluk
içindeler. Yardımlaşma ve dayanışma duygusu
üst düzeyde bir takıma geldiğimi kısa sürede
anladım.
Geldiğim günden bu yana ligde mücadele ve
heyecan açısından artış gözlemliyorum. Kalite
konusunda ise endişelerim var. Bazı maçların
üst düzey kaliteye sahne olduğunu görüyoruz
ama bazı maçları da bırakın oynamayı,
izlemek bile sıkıcı hale gelebiliyor.

Ancak Fenerbahçe’de sürekli
oynamam›ﬂ olmam, benden
kaynaklanan bir istikrars›zl›k olarak
alg›lanmamal›. Tak›m›n her
bölgesinde rekabetin oluﬂu,
alternatif oyuncular›n bulunmas›
ve elbette teknik direktör tercihi,
böyle bir tablo ortaya ç›kard›.
Yoksa ben çal›ﬂmay› seven ve
sürekli oynamak isteyen bir
yap›day›m.

Bekler nas›l
oynayaca¤›n› bilmiyor
▼Ülkemizde ciddi bir sol kanat
oyuncusu s›k›nt›s› yaﬂand›¤›
konuﬂuluyor. Sen Türkiye’deki
sol beklerden hangilerini
be¤eniyorsun?
▲Oyunu iki yönlü oynama
mecburiyeti var. Bu sadece
savunma oyuncular› için geçerli
bir durum de¤il. Kaleci bile
hücumu düﬂünmeli. Ancak
kanatlarda oynamak farkl›
sorumluluklar› da beraberinde
getiriyor. Hücum ederken de
savunurken de bizim
pozisyonumuzda oynayanlar kritik
görevler üstleniyor. Yarat›c› olmak,
iyi orta atmak, hücuma zenginlik
katmak gibi sorumluluklar›m›z var.

Türkiye’nin sol bek sorunu
oldu¤unu de¤il, sol beklerde
bu özelliklerle ilgili eksiklikler
oldu¤unu düﬂünüyorum.
Hangi bölgede oynad›¤›n
de¤il, nas›l çal›ﬂt›¤›n ve
eksi¤ini bilip bilmedi¤in
önemli. Süper Lig’deki
tak›mlarda forma giyen bütün
sol beklere sayg›m var ama
be¤endi¤im biri var diyemem.
Kendini be¤enmiﬂ biri de
de¤ilimdir ancak, en iyi sol
bek kim diye sorarsan›z,
cevab›m “ben” olur.
▼Bu sene Bursaspor nas›l bir
performans gösterecek? Geçen
sezon elde edilen ﬂampiyonluk
korunabilir mi? Üzerinizde bir
bask› olacak m›?
▲Bursaspor geçen sezon
kazand›¤› ﬂampiyonlukla,
Türkiye’de y›llard›r kimsenin
baﬂaramad›¤› bir ilki gerçekleﬂtirdi.
Bu baﬂar› Bursaspor’a sportif bir
sayg› gerektiriyor. Ben tak›m›m›n
yeni sezonda da istikrarl› bir
performans gösterece¤ine
inan›yorum. Tak›m›n içine
girdikten sonra, ﬂampiyonlu¤un
tesadüf olmayacak kadar gerçek
oldu¤unu gördüm. Hak edilerek
elde edilen bir baﬂar› var ortada.

Süper Lig’de bu sezon da yine ﬂampiyonluk aday› olaca¤›z
ama ﬂimdi iﬂimiz daha zor. Çünkü çok farkl› kulvarlarda
mücadele etmek durumunday›z. ﬁampiyonlar Ligi
gruplar›nda oynamak hem sorumluluk hem de devaml›l›k
gerektiriyor. Bu yükü taﬂ›mak için geçen sezondan daha
fazla mücadele etme ihtiyac› var. Bask›ya gelince, ﬂampiyon
ya da ﬂampiyon aday› bir tak›mdaysan›z elbette her zaman
bask› olur. Önemli olan, ald›¤›n›z sonuç ne olursa olsun,
iﬂinizi fark›nda olarak yapmakt›r. Ben bask›y› severim, hatta
bask› alt›nda daha iyi oynar›m.
▼ﬁampiyonlar Ligi heyecan›n› yaﬂam›ﬂ bir
oyuncusun. Bursaspor’un bu kulvardaki ﬂans›n› nas›l
görüyorsun?
▲Avrupa’n›n en iyi kulüpleri ve en iyi
futbolcular›n›n mücadele etti¤i bir ligde bulunmak
kolay iﬂ de¤il. Ancak anahtar cümle ﬂu olabilir;
“Ben iyi futbolcuyum, biz iyi tak›m›z diyen
herkes ﬁampiyonlar Ligi’nde baﬂar›l›
olabilir.” Her türlü sürpriz sonucun
al›nabilece¤i bir platform,
ﬁampiyonlar Ligi. Bizim
ﬂans›m›z›n ne olaca¤›na dair
sorunuza, genel olarak
“Herkes kadar ﬂans›m›z var”
cevab›n› vermek do¤ru
olur ama kuralar çekilsin,
gruplar› bir görelim,
o zaman konuﬂuruz.
▼Özellikle
Ankaraspor’da serbest
vuruﬂtan çok gol atm›ﬂt›n.
Fenerbahçe’de Alex ve
Roberto Carlos nedeniyle
bu özelli¤ini pek fazla
gösteremedin. Bursaspor’da
yeniden frikik gollerini
izleyebilecek miyiz?
▲Ankaraspor’da san›yorum 24-25
golüm var. Sizce de bir sol bek için
iyi bir say› de¤il mi bu? Evet,
Fenerbahçe’de özellikle duran
toplar›n kullan›m›yla ilgili
söyledikleriniz geçerli oldu¤u için,
gol say›s›nda bir düﬂüﬂ oldu. Ancak
ben hareketli toplara sert vurmay› da
severim. Bu tip gollerim de bir hayli
fazla. Bursaspor’da taraftar›m›z›
koltuklar›ndan f›rlatacak gollerim
elbette olacak. Ben hem gol atmay›
hem de att›rmay› severim.
▼Fenerbahçe’de Brezilyal›lar ön
plandayd›. Bursa’da ise üç Arjantinli
var. ‹ki rakip ekolün buluﬂmas› için
neler söylersin?
▲Bu bir tarz meselesi. Ayn› dili
konuﬂmak elbette bir avantajd›r ama
futbolun dili asl›nda bir. Benim
böyle bir tak›nt›m yok. Zaten çok
uzun süredir Türkiye’deyim ve
s›cakkanl› oluﬂum nedeniyle hiç
güçlük çekmedim. Bursaspor’daki
Arjantinli meslektaﬂlar›mla da uyum
içinde oldu¤umuzu söyleyebilirim.
Futbolda hangi ülkenin vatandaﬂ›
oldu¤unuzdan çok, hangi tak›ma ait
oldu¤unuz önemlidir. Ben ﬂu anda
Bursaspor’day›m ve hepimiz bir ideal
için birlikte mücadele ediyoruz.
Ekollerin rekabeti konusunda da
hepimiz altyap›dan ö¤rendiklerimiz ve
oynad›kça üzerine katt›klar›m›zla asl›nda
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özel ekolleri olan insanlar›z
diyebilirim.
▼Tak›mdaki hava nas›l?
Daha önce birlikte oynad›¤›n
arkadaﬂlar›n var m›?
Uyum sa¤lad›n m›?
▲Tek kelimeyle süper. Geçen
sezon ﬂampiyonluk yaﬂam›ﬂ ve
hatta bunu ilk kez tatm›ﬂ
arkadaﬂlarla birlikteyim ama sanki
bunu daha önce de yaﬂam›ﬂ gibi
büyük bir olgunluk içindeler.
Yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂma
duygusu üst düzeyde bir tak›ma
geldi¤imi k›sa sürede anlad›m.
Bu da büyük avantaj. Birlikte
de¤il ama sürekli karﬂ› karﬂ›ya
oynad›¤›m arkadaﬂlar›m var.
Mesela Volkan ﬁen’le birkaç yüz
kez karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂizdir.
▼Ertu¤rul Sa¤lam için görüﬂün
nedir? Tarihe geçen bir teknik
direktörle çal›ﬂacaks›n.
▲Aç›k söylemek gerekirse,
Bursaspor’a gelirken küçük bir
ﬂüphe bile duymad›m ve bunun
nedenlerinden biri Ertu¤rul
Sa¤lam’d›r. Karizmas› olan,
idealleri olan ve bu koﬂullarda,
belki de çok az say›da teknik
direktöre nasip olacak bir
baﬂar›ya imza atm›ﬂ biri. Gerek
Bursa’da gerekse Avusturya’da
yapt›¤›m›z kamp çal›ﬂmalar›nda,
tak›mla kurdu¤u iliﬂkiyi görünce
sayg› duymamak mümkün de¤il.
Onun tak›m›nda forma giyece¤im
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için ﬂansl› bir futbolcu oldu¤umu
düﬂünüyorum.

Kalite konusunda
sorun var
▼Çok uzun süredir Türkiye’desin,
Türk futboluyla ilgili gözlemlerin
neler? Sen geldi¤inden bu yana
ligin kalitesi artt› m› geriledi mi?
▲Ligin iki farkl› özelli¤i var.
Biri kalitesi, di¤eri mücadelesi ve
heyecan›… Geldi¤im günden bu
yana mücadele ve heyecan
aç›s›ndan giderek bir art›ﬂ
oldu¤unu gözlemliyorum. Kalite
konusunda ise elbette endiﬂelerim
var. Bütün olarak de¤il de maç
maç bakt›¤›m›zda baz› maçlar›n
üst düzey kaliteye sahne
oldu¤unu görüyoruz ama baz›
maçlar› da b›rak›n oynamay›,
izlemek bile s›k›c› hale
gelebiliyor.
▼Dünya Kupas›’nda Brezilya
neden baﬂar›l› olamad›?
▲Çeyrek finalde Hollanda’ya
yenilip elenmemiz çok trajikti.
Asl›nda bu konu için çok fazla
yoruma girmek istemiyorum ama
san›yorum tak›m›n yap›s›,
oyuncular›n bu Dünya
Kupas›’ndaki performanslar› ve
on ikinci, on üçüncü oyuncular›n
çok etkili olamamas›, Brezilya’n›n
kupaya erken veda ediﬂinin en
belirgin nedenleriydi.

▼Dünya Kupas›’nda futbol ad›na
ne tür de¤iﬂimler gözlemledin
▲Aç›kças›, Güney Afrika’n›n
cazibesi ve ﬂartlar› d›ﬂ›nda, futbol
anlam›nda çok olumlu ﬂeyler
söyleyemeyece¤imiz bir Dünya
Kupas›’n› geride b›rakt›k. Birkaç
sürpriz tak›m›n katt›¤› rengin
d›ﬂ›nda, bilinen renklerin erken
solmas› heyecan› azaltt›
diyebiliriz.
▼Kupan›n y›ld›zlar› kimlerdi?
▲Diego Forlan ve David Villa
d›ﬂ›nda sizin söyleyebilece¤iniz
bir üçüncü isim var m›?
▼Türkiye, 2010 Güney Afrika’da
yer alsa baﬂar›l› olabilir miydi?
▲Tur atlayan tak›mlar› ve
oynad›klar› futbolu görünce,
Türkiye’nin Dünya Kupas›’nda
olmamas›n›n büyük eksiklik
oldu¤unu san›yorum herkes fark
etti. Bu hem kupa ad›na hem de
Türkiye ad›na bir eksikliktir.
Maçlar› izlerken keﬂke Türk Millî
Tak›m› da Güney Afrika’da
olsayd› ve keﬂke ben de o tak›m›n
içinde olsayd›m diye
düﬂünmedim de¤il.
▼Türkiye’de unutamad›¤›n bir
an›n var m›?
▲Geçen sezonun son maç›nda
yaﬂad›klar›m›zdan sonra, eski
an›lar›n hiç biri anlat›lacak kadar
etkileyici olamaz.
▼Fenerbahçe’de bazen
savunman›n, bazen de orta alan›n

solunda oynad›n. Bursaspor’da
nas›l bir rolün olacak?
▲Tabii Fenerbahçe’deyken baz›
maçlarda o anlamda de¤iﬂiklikler
yaﬂad›m. Benim için önde ya da
arkada olman›n çok büyük bir
önemi yok. Her iki pozisyonu da
oynayabilirim. Elbette hücum
etmenin, orta yapman›n, gol
vuruﬂu ya da asistin çok daha
farkl› bir güzelli¤i var. Bununla
ilgili tercihi teknik direktör yapar
ve ben de verilmiﬂ görevi yerine
getirmeye u¤raﬂ›r›m.
▼Bursaspor gençleri
yetiﬂtirmesiyle ünlü bir tak›m.
Kampta yeni gençler vard›.
Türkiye yeni Bursasporlu
y›ld›zlarla tan›ﬂacak m›? Gençler
hakk›ndaki görüﬂlerin neler?
▲E¤er bir tak›m ﬂampiyonluk
kazanm›ﬂsa, burada hem tecrübeli
oyuncular›n hem de gençlerin
tak›ma katt›klar› önemlidir. Tabii
burada hocan›n bak›ﬂ aç›s› da son
derece önemli. Bursaspor’un
gençler için f›rsat yaratan bir
kulüp oldu¤unu duymuﬂtum ama
bunu ﬂimdi tak›m›n içinde olarak
gözlemek farkl› elbette. Gerçekten
ﬂu k›sa sürede, son derece
yetenekli genç arkadaﬂlar›m›z›n
oldu¤unu gördüm. Hepsi de çok
çal›ﬂ›yor ve forma alabilmek için
u¤raﬂ›yor. Bu da sayg› duyulmas›
gereken bir mücadele.

Süper Kupa’da Anadolu ateﬂi
Türk futbolunun lig şampiyonu ile kupa sahibini karşı karşıya getiren en onurlu kupası Süper Kupa.
Bu sezon beşincisi düzenlenen Süper Kupa’nın iki ucunda ilk defa Anadolu’dan iki takım yer alıyor.
Geçmiş dört kupanın finalinde sadece bir defa Kayserispor yer aldı ancak kazanan Galatasaray oldu.
Lâkin bu defa kupanın Anadolu’ya gitmesi kesin. Adresin Bursa mı Trabzon mu olacağını ise 7 Ağustos
günü Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç belirleyecek.
Trabzonspor aras›nda Atatürk
Olimpiyat Stad›’nda oynanacak. ‹lki
2005-2006 y›l›nda düzenlenen Süper
Kupa finalinin bu y›l 5.’si organize
ediliyor. Anadolu tak›mlar›, geride
kalan dört Süper Kupa finalinde
bugüne dek sadece bir
kez yer alabildi. Üç
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›
Süper Kupa finali ise üç
‹stanbul tak›m› kendi
Sezon Tak›mlar
Skor
aralar›nda oynad›. Bir
1965-66 Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
2-0
Anadolu tak›m›n›n yer
1966-67 Beﬂiktaﬂ-Altay
1-0
ald›¤› tek Süper Kupa
1967-68 Fenerbahçe hem lig hem kupa
finali, 2007-2008
ﬂampiyonu oldu¤u için
sezonunda oynand›.
maç yapmadan kupay› ald›
O y›l›n kupa sahibi
1968-69 Galatasaray-Göztepe
2-0
Kayserispor, lig
1969-70 Göztepe-Fenerbahçe
3-1
ﬂampiyonu Galatasaray’a
1970-71 Eskiﬂehirspor-Galatasaray 3-2
2-1 yenilerek Süper
1971-72 Galatasaray-Ankaragücü 3-0
Kupa’y› Anadolu’ya
1972-73 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1
götürme ﬂans›n› kaybetti.
Ama bu defa kaç›ﬂ yok.
1973-74 Beﬂiktaﬂ-Fenerbahçe
3-0
Süper Kupa ya Bursa’ya
1974-75 Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
2-0
gidecek ya Trabzon’a…
1975-76 Trabzonspor-Galatasaray 2-1
1976-77 Trabzonspor-Beﬂiktaﬂ
1-1 (3-1 Pen.) Yani adres ﬂimdiden
belli; Anadolu.
1977-78 Trabzonspor-Fenerbahçe 1-0
Her ne kadar Süper Kupa
1978-79 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-1
bu sezon 5. yaﬂ›n›
1979-80 Trabzonspor-Altay
3-0
kutlayacak olsa da
Türkiye Ligi ﬁampiyonu
Devlet Baﬂkanl›¤› Kupas›
ile Türkiye Kupas›
ﬂampiyonunu karﬂ›
1980-81 Ankaragücü-Trabzonspor 1-0
karﬂ›ya getiren bir
1981-82 Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
2-0
organizasyon düzenleme
fikri ilk olarak 1965-66
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›
sezonunda hayata
geçirildi. Organizasyona
1982 83 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
Cumhurbaﬂkanl›¤›
1983-84 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
Kupas› ad› verildi.
1984-85 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1 (4-2 Pen.) O sezon Türkiye
1985-86 Beﬂiktaﬂ-Bursaspor
2-1
Kupas›’n› kazanan
1986-87 Galatasaray-Gençlerbirli¤i3-2
Galatasaray, lig
1987-88 Galatasaray-Sakaryaspor 2-0
ﬂampiyonu Beﬂiktaﬂ’› 2-0
yenerek ilk
1988-89 Beﬂiktaﬂ-Fenerbahçe
2-1
Cumhurbaﬂkanl›¤›
1989-90 Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
3-2
Kupas›’n› müzesine
1990-91 Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
1-0
götürdü.
1991-92 Beﬂiktaﬂ-Trabzonspor
2-1
Cumhurbaﬂkanl›¤›
1992-93 Galatasaray-Beﬂiktaﬂ
2-0
Kupas›, 12 Eylül
1993-94 Beﬂiktaﬂ-Galatasaray
3-1
darbesinin yap›ld›¤›
1994-95 Trabzonspor-Beﬂiktaﬂ
2-0
dönemde 1980-81 ve
1995-96 Galatasaray-Fenerbahçe 3-0
1981-82 sezonlar›nda iki
1996-97 Galatasaray-Kocaelispor 2-1
kez Devlet Baﬂkanl›¤›
1997-98 Beﬂiktaﬂ-Galatasaray
2-1 (uz.)
Kupas› ad› alt›nda olmak
üzere 1998 y›l›na kadar
Süper Kupa
tam 33 kez düzenlendi.
Galatasaray’›n 10
2005-06 Beﬂiktaﬂ-Galatasaray
1-0
defayla en çok kazand›¤›
2006-07 Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
2-1
Cumhurbaﬂkanl›¤›
2007-08 Galatasaray-Kayserispor 2-1
Kupas›’n› bugünün
2008-09 Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ
2-0
finalistlerinden

Kayserispor’un tek golünü ise
89. dakikada Mehmet Topuz kaydetti.
Dördüncü Süper Kupa finalinin adresi
ise Türkiye oldu. Hem lig hem de
kupa ﬂampiyonu Beﬂiktaﬂ, kupa
finalisti Fenerbahçe ile 2 A¤ustos
2009 günü ‹stanbul’daki Atatürk
Olimpiyat Stad›’nda karﬂ› karﬂ›ya
geldi. Her ikisi de daha önce birer kez
Süper Kupa’y› kazanan iki tak›m›n
mücadelesini Fenerbahçe 2-0
kazand›. Yunus Y›ld›r›m, Serkan
Gençerler, Volkan Narinç, Aytekin

yenebilmek için tam 6 sezon bekledi.
Yeﬂil-beyazl› tak›m, Trabzonspor’a
karﬂ› ilk galibiyetini 1979-80
sezonunun ilk haftas›nda Bursa’da
oynanan maçta 1-0’l›k skorla elde etti.
‹ki tak›m aras›ndaki en farkl› skora ise
Trabzonspor 1988-89 sezonunda
imza att›. Bordo-mavililer, o sezonun
5. haftas›nda Bursa’da oynanan maç›
6-0’l›k skorla kazand›. Trabzonspor’un
ligde ayr›ca 2001-2002 sezonunda
5-0, 1976-77 sezonunda da 4-0’l›k
galibiyetleri bulunuyor. Bursaspor ise

Durmaz hakem dörtlüsünün görev
ald›¤› maçta Fenerbahçe’ye ikinci
Süper Kupa’y› getiren gollere 74 ve
89. dakikalarda Alex imza koydu.
Turkcell Süper Lig ﬂampiyonu
Bursaspor ve Ziraat Türkiye Kupas›
sahibi Trabzonspor ise Süper Kupa
finalinde ilk kez boy gösteriyor.
Kupan›n ilk defa ‹stanbul s›n›rlar›
d›ﬂ›na ç›kaca¤› kesin. Bakal›m adresi
Bursa m› olacak Trabzon mu?

Trabzonspor
karﬂ›s›nda ligdeki
en ﬂaﬂaal›
galibiyetine
2000-01
sezonunda 4-2’lik
skorla ulaﬂt›.
Yeﬂil-beyazl›lar›n
ay›ca 1991-92
sezonunda da
kupada 3-0’l›k bir
galibiyeti
bulunuyor.
‹ki tak›m bugüne
kadar Türkiye
Kupas›’nda dört
defa eﬂleﬂti ve bu
dört eﬂleﬂmenin
tümünden de
Trabzonspor üstün
ayr›ld›.
Trabzonspor ile
Bursaspor kupada
ilk kez 1977-78
sezonunda yar›
finalde karﬂ› karﬂ›ya
geldi. 12 Nisan
1978 günü
Bursa’da oynanan
maç 0-0 sona
ererken,
Trabzonspor 26
Nisan 1978 günü
Avni Aker’de
oynanan rövanﬂ›
1-0 kazanarak
finale yükseldi.
Bordo-mavililer
o sezon finalde
Adana Demirspor’u
0-0 ve 3-0’l›k

A¤ustos 2010, Türk futbolunun
onur günlerinden birisi olacak.
Süper Lig ﬂampiyonu ile Ziraat
Türkiye Kupas› sahibini karﬂ› karﬂ›ya
getirecek Süper Kupa maç›,
7 A¤ustos günü Bursaspor ile
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Trabzonspor da 7 defa müzesine
götürdü. Beﬂiktaﬂ’›n da Trabzonspor
gibi 7 kez kazand›¤›
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’nda
Fenerbahçe’nin ise 6 zaferi bulunuyor.
Göztepe, Eskiﬂehirspor ve Ankaragücü
ise Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n› dört
büyükler d›ﬂ›nda kazanan di¤er
tak›mlar unvan›n› taﬂ›yor.
Ancak Göztepe ve Eskiﬂehirspor’un
kazand›¤› kupalarda karﬂ›lar›nda
mutlaka bir ‹stanbul tak›m›n›n yer
ald›¤›n› da eklemek gerek.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’nda da
sadece iki defa “Anadolu Ateﬂi”
yanabildi. 1979-80 sezonunda
Trabzonspor ile Altay, 1980-81
sezonunda da Ankaragücü ile
Trabzonspor “‹stanbul’suz” birer final
oynayabildi.
1998 y›l›nda sona eren
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas›’n›n yerine
tam 9 y›ll›k aradan sonra Süper Kupa
organizasyonu kuruldu. Yine lig ve
kupa ﬂampiyonunu karﬂ› karﬂ›ya
getiren organizasyonun en önemli
fark›, tarihi ve yeri konusundayd›.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› hep
Ankara’da düzenlenirken, Süper Kupa
ilk defa ülke s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na taﬂarak
Almanya’da organize edildi.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Kupas› sezonun
hemen bitiminde ve genellikle
Haziran ay›nda eski kadrolarla
oynan›rken, Süper Kupa yeni sezonun
öncesine taﬂ›nd› ve yeni transferlerin
de yer ald›¤› bir gövde gösterisine
dönüﬂtü.
TFF Süper Kupa’n›n ilki 30 Temmuz
2006 günü Almanya’n›n Frankfurt
kentindeki Commerzbank Arena’da

oynand›. Bu maçta lig ﬂampiyonu
Galatasaray ile Türkiye Kupas› sahibi
Beﬂiktaﬂ karﬂ› karﬂ›ya geldi.
Hakemli¤ini Bülent Demirlek’in,
yard›mc›l›klar›n› Erhan Sönmez ile
Cemal Gemici’nin, dördüncü
hakemli¤ini ise Çetin Sar›gül’ün
yapt›¤› maçta Galatasaray’› 60.
dakikada Mert Nobre’nin att›¤› tek
golle 1-0 yenen Beﬂiktaﬂ, ilk Süper
Kupa’n›n sahibi oldu.
‹kinci Süper Kupa’n›n adresi yine
Almanya’yd›. 5 A¤ustos 2007 günü
Rheinenergie Stad›’nda oynanan
finalde Süper Lig ﬁampiyonu
Fenerbahçe ile Türkiye Kupas›’n›n
sahibi Beﬂiktaﬂ karﬂ› karﬂ›ya geldi. F›rat
Ayd›nus, Bahattin Duran, Mustafa
Emre Eyisoy, Mustafa Kamil Abito¤lu
hakem dörtlüsünün görev ald›¤›
finalde Beﬂiktaﬂ’a 2-1 üstünlük kuran
Fenerbahçe, ikinci Süper Kupa’n›n
kazanan› oldu. Bu finalde
Fenerbahçe’ye zaferi getiren golleri
14. dakikada Deivid de Souza ve
85. dakikada Mateja Kezman atarken,
Beﬂiktaﬂ’›n tek golünün alt›nda
20. dakikada Bobo’nun imzas› vard›.
Yine Almanya’da oynanan üçüncü
Süper Kupa finalinde ise tak›mlar lig
ﬂampiyonu Galatasaray ile kupa
ﬂampiyonu Kayserispor’du. 17 A¤ustos
2008 günü MSV Arena’da sahnelenen
finalde Selçuk Dereli, Cem Satman,
Erdinç Sezertam, Mustafa Kamil
Abito¤lu dörtlüsü görev ald›.
66. dakikada Harry Kewell ve
73. dakikada Shabani Nonda’n›n
golleriyle Kayserispor’u 2-1 ma¤lup
eden Galatasaray, Süper Kupa’y› ilk
kez kazanmay› baﬂard›.

Trabzonspor aç›k ara önde
Süper Kupa’n›n iki finalistinin
birbirleriyle oynad›klar› maçlar›n tarihi
1974 y›l›na uzan›yor. Trabzonspor’un
o günkü ad›yla 1. Lig olan bugünün
Süper Lig’ine ç›kt›¤› tarihte baﬂlayan
iki tak›m aras›ndaki resmi maçlar›n
toplam› 74 adet. Bu karﬂ›laﬂmalarda
Trabzonspor’un 38, Bursaspor’un ise
9 galibiyeti bulunuyor. 27 maçta ise
tak›mlar beraberli¤i bozamad›.
Trabzonspor’un att›¤› 114 gole,
Bursaspor 55 golle karﬂ›l›k verdi.
Ligde oynanan 68 maçta Trabzonspor
35, Bursaspor 8 galibiyet elde
ederken, bordo-mavililer 101,
yeﬂil-beyazl›lar ise 46 gol kaydetti.
Türkiye Kupas›’nda oynanan 6 maçta
da Trabzonspor’un 3’e 1 galibiyet,
13’e 9 da gol üstünlü¤ü bulunuyor.
‹ki tak›m›n Süper Lig’deki ilk
buluﬂmas› 1974-75 sezonunda
gerçekleﬂti. Trabzonspor’un ligde ilk
kez yer ald›¤› sezonun 9. haftas›nda
Bursa’da oynanan maç 0-0 sona erdi.
Avni Aker Stad›’nda oynanan
24. hafta maç›n› ise Trabzonspor 2-0
kazand›. Bursaspor, Trabzonspor’u

skorlarla alt ederek kupan›n sahibi
olmuﬂtu. Kupadaki ikinci buluﬂma
1989-90 sezonunda gerçekleﬂti.
O dönemin statüsüne göre tek maç
üzerinden oynanan yar› final maç›nda
normal süre 1-1, uzatmalar ise 2-2
sona erdi. Penalt›larda 7-6’l›k
üstünlü¤e ulaﬂan Trabzonspor finale
yükselse de 2-0’l›k yenilgiyle kupay›
Beﬂiktaﬂ’a kapt›rd›. ‹ki tak›m 1990-91
sezonunda kupada bir kez daha karﬂ›
karﬂ›ya geldi. Buluﬂma noktas› bu defa
16 tak›ml› 6. kademeydi. 23 Aral›k
1990 günü Avni Aker’de oynanan ve
yine tek maç üzerinden yap›lan
mücadeleyi Trabzonspor 5-3 kazand›
ve bu karﬂ›laﬂma iki tak›m aras›ndaki
en gollü maç olarak kay›tlara geçti.
Trabzonspor o gün sahada
Petronoviç-‹smail Gökçek, Hamdi
Aslan, Kemal Serdar, Mehmet SoykökLemi Çelik, Turgut Uçar, Ünal
Karaman, Soner Boz (Ogün
Temizkano¤lu)-Orhan Ç›kr›kç›, Hami
Mand›ral› (Sinan Bayraktar)
kadrosuyla
Bursaspor ile Trabzonspor mücadele
etmiﬂ,
aras›ndaki maçlar
Bursaspor ise
Nitu-Taner
Ertaﬂ, Adnan
Süper Lig
Y›ld›z, Turan
Sezon
1. Maç 2. Maç
ﬁen-Ersel
1974-75
0-0
0-2
Uzgur, Erhan
1975-76
0-1
1-1
Kiremitçi, Ali
1976-77
0-0
0-4
Nail Durmuﬂ,
1977-78
0-1
0-1
Sunay Bilir
1978-79
0-0
0-2
(Arif Kocab›y›k)1979-80
1-0
0-0
Ali Beykoz,
1980-81
1-1
1-2
Hakan ﬁükür,
1981-82
1-1
0-1
Mehmet Ayd›n
1982-83
0-1
0-0
kadrosuyla
1983-84
1-1
0-0
sahada yer
1984-85
2-1
2-2
alm›ﬂt›.
1985-86
0-0
0-3
Trabzonspor ile
1986-87
0-1
0-3
Bursaspor’un
1987-88
2-0
0-0
Türkiye
1988-89
0-6
1-1
Kupas›’ndaki
1989-90
1-1
1-3
son ve
1990-91
1-3
0-0
unutulmaz
1991-92
2-1
2-2
buluﬂmas› ise
1992-93
0-0
0-3
1991-92
1993-94
0-0
1-1
sezonunda
1994-95
0-1
0-1
gerçekleﬂti.
Üstelik bu kez
1995-96
1-2
0-0
iki tak›m da
1996-97
3-2
0-3
finaldeydi ve
1997-98
0-1
1-2
kupan›n birer
1998-99
0-2
0-1
ucundan
1999-00
0-2
2-3
tutuyordu.
2000-01
1-2
4-2
Trabzonspor
2001-02
0-5
2-2
s›ras›yla
2002-03
1-2
0-3
Eskiﬂehirspor,
2003-04
0-2
1-2
Galatasaray ve
2006-07
2-1
1-3
Beﬂiktaﬂ’›,
2007-08
1-1
1-2
Bursaspor ise
2008-09
2-1
0-1
Boluspor,
2009-10
1-1
1-1
Ankaragücü,
Altay ve
Türkiye Kupas›
Kocaelispor’u
Sezon
1. Maç 2. Maç
eleyerek finale
1977-78
0-0
0-1
kadar gelmiﬂti.
1989-1990
2-2 (6-7 pen.)
O y›llarda kupa
1990-91
3-5
finalleri iki
1991-92
3-0
1-5
ayakl›

oynan›yordu ve ilk buluﬂma yeri
Bursa’yd›. 22 Nisan 1992 günü Bursa
Atatürk Stad›’nda oynanan maç›
Serdar Çakman, Argun Dar›c›, Mevlüt
Yerli hakem üçlüsü yönetiyordu.
Teknik Direktörlü¤ünü Y›lmaz
Vural’›n yapt›¤› Bursaspor, Nitu-Taner
Ertaﬂ, Yalç›n Gündüz, Adnan ÖrnekFeti Okuro¤lu, Jan Gabriel, Feyzullah
Küçük (Tunahan Akdo¤an dk. 90), Ali
Nail Durmuﬂ, Ersel Uzgur-Vedat
Vatansever (Turan ﬁen dk. 84), Hakan
ﬁükür kadrosuyla bu maç› oynarken,
Urbain Braems yönetimindeki
Trabzonspor da Petranoviç-‹smail
Gökçek, Lars Olsen, Kemal Serdar,
Mehmet Soykök-Jacek Cyzio, Ogün
Temizkano¤lu, Ünal Karaman,
ﬁeyhmuz Suna (Mahir Günok dk. 90)Hami Mand›ral›, Orhan Ç›kr›kç›
(Hamdi Aslan dk. 74) kadrosuyla
sahadayd›. Bursaspor 25. dakikada
Gabriel’in golüyle öne geçiyor, 55’te
Hakan ﬁükür’le 2-0’› yakal›yor, son
dakikada ise Ali Nail’in penalt›
golüyle 3-0’l›k farka ulaﬂ›yordu.
Trabzonspor maç›n yan›nda son
dakikada k›rm›z› kart gören kalecisi
Petranoviç’i de kaybetmiﬂti. 3-0’l›k
skorla kupay› kaybetmesine de
neredeyse kesin gözüyle bak›l›yordu.
Rövanﬂ maç› 29 Nisan günü Avni
Aker’de oynand›. Bülent Yavuz, Hilmi
Gültekin, Cengiz Akyüz hakem
üçlüsünün yönetti¤i maçta
Trabzonspor’un kadrosu PetranoviçErkan Sözeri, Lars Olsen, Kemal
Serdar, Mehmet Soykök (ﬁeyhmuz
Suna dk. 71)-Soner Boz, Lemi Çelik
(Hamdi Aslan dk. 46), Ogün
Temizkano¤lu, Orhan Ç›kr›kç›-Jacek
Czyio, Hami Mand›ral› ﬂeklindeydi.
Bursaspor ise Nitu-Taner Ertaﬂ, Yalç›n
Gündüz, Adnan Örnek-Ersel Uzgur,
Jan Gabriel, Ali Nail Durmuﬂ,
Feyzullah Küçük, Ümit ﬁengül (Turan
ﬁen dk. 46)-Vedat Vatansever, Hakan
ﬁükür kadrosuyla oynam›ﬂt›.
Bursaspor’un 3-0 rahatl›¤› ilk dakikada
Hami Mand›ral› ile gelen Trabzonspor
golüyle bozuldu. Ancak Bursaspor
14. dakikada Vedat’la 1-1’lik eﬂitli¤i
yakalad›. Trabzonspor’un turu
geçmesi için art›k 4 gol daha bulmas›
gerekiyordu. 36. dakikada Hami
Mand›ral›’n›n penalt› golüyle skoru
2-1 yapan Trabzonspor soyunma
odas›na ümitli girmiﬂti. 49’da Ogün
Temizkano¤lu ve 60’ta Hamdi
Aslan’›n golleri skoru 4-1’e
getirdi¤inde heyecan doruktayd›.
Trabzonspor, bir gol daha atarsa
neredeyse bir mucize gerçekleﬂecekti.
Oyuna 71. dakikada Mehmet
Soykök’ün yerine giren sol bek
ﬁeyhmuz, 86. dakikada soldan
Bursaspor ceza sahas›na giriyor ve
pek de s›k kullanmad›¤› sa¤ aya¤›yla
topa müthiﬂ bir falso vererek
Trabzon’u aya¤a kald›r›yordu.
Son dakikada Taner ve Ali Nail
k›rm›z› kart görmüﬂ, Bursaspor maç›
9 kiﬂiyle tamamlam›ﬂt›. Bordo-mavili
tak›m 5-1’lik skorla bir kez daha
Türkiye Kupas›’n› müzesine götürmeyi
baﬂar›yordu.
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ﬁampiyonlu¤un en güçlü aday›y›z
‹yi gününde tek baﬂ›na bir maç› çevirecek kadar yetenekli ama bir o kadar agresif
bir oyuncu. Geçti¤imiz sezon transfer oldu¤u memleketinin tak›m› Trabzonspor’la
Türkiye Kupas› ﬂampiyonlu¤u yaﬂarken maç›n oyuncusu unvan›n› da elde etmiﬂti.
Yeni sezona büyük umutlarla bak›yor ve “En büyük transferimiz kadro iskeletini
korumam›z. ﬁampiyon olaca¤›m›za yürekten inan›yorum” diyor.
Şenol Hocanın gelmesiyle
birlikte toparlandık. Takım
olduk. Bütün oyuncular işini
daha iştahlı yapmaya
başladı. Ligde beşinci olduk
ama Türkiye Kupası’nı
kazanarak sevindik.
Elde ettiğimiz tecrübelerle
Trabzonspor’u şampiyon
yapacağız diye düşünüyorum.

Engin Baytar

Yerli oyunculardan Volkan Şen, Arda
Turan ve Onur Kıvrak’ı, yabancılardan
ise Alex’i çok beğeniyorum. Genç ve
yetenekli oyuncular var ancak az şans
buluyorlar. Onur’un bu sezon üstüne
koyup bize maçlar kazandıracağını
biliyorum.

En büyük transferimiz,
kadromuzu korumamız. Fazla
transfer yapmak, takımı yeni
baştan kurmak, arkadaşlığı
yeniden inşa etmek demektir.
Bizim tek bir işimiz var o da
hocamızın vermiş olduğu
taktik ve sistemi uygulamak.
Şampiyon olacağımıza
yürekten inanıyorum.
Bursaspor’un şampiyonluğu
çok iyi oldu. Bu işin büyük
futbolcularla değil, yürekle
olduğunu herkes anlamıştır
umarım. Milyon dolarları
saçmak değil, elindeki
oyuncuları iyi değerlendirmek
gerektiğini Bursaspor
mükemmel bir biçimde
gösterdi.
Her futbolcu maç içinde
agresif davranışlar
gösterebilir. Bu, insanın kötü
olduğunu, karakter sorunu
yaşadığını göstermez. Böylesi
davranışlar insanın saha
içinde yaşamış olduğu stres ve
baskıdan kaynaklanabilir.
Bu tip oyuncuları saha
dışında da görmek gerek.
22 TamSaha

Yetenekli, oyunu okuyan, golcü özelliği
olan, aralara pas atan bir oyuncu
olduğum söyleniyor. Sahada her dakika
benden bir şeyler bekleniyor. Ben de
oyunu değiştirecek karaktere sahip
olduğumu düşünüyorum. Kendime değil
takımıma fayda sağlamaya çalışıyorum.

Almanya’da başkanımızı bir sezonda
bir-iki kere görürdük. Türkiye’de ise
başkanlar her zaman takımın içinde.
Elbette doğal hakları. Ama orası çok
farklı buraya göre. Almanya’da
maaşınız ay başında hesabınıza yatar.
Türkiye’de ise sistem farklı. Önüne geçilir
mi, bilmem.
tecrübedir. Biz de elde etti¤imiz
bu tecrübelerle eski hatalar›m›z›
tekrarlamay›p elbirli¤iyle
Trabzonspor’u ﬂampiyon
yapaca¤›z diye düﬂünüyorum.

▼Geçti¤imiz sezonu kupa
ﬂampiyonu olarak kapatmak
Trabzonspor ve senin aç›ndan bir
baﬂar› say›labilir mi? Sezonun
genel bir de¤erlendirmesini
kulübün ve kendi aç›ndan
yapabilir misin?
▲Öncelikle Türkiye Kupas›’n›
almak hem bizim için hem de
taraftarlar›m›z için çok önemliydi.
Uzun zamand›r beklenen bir
ﬂampiyonluk var. Geçen sezon
ligde istedi¤imiz sonuçlar› tam
olarak alamasak ve sezonu
istedi¤imiz yerde bitiremesek de
en az›ndan Türkiye Kupas›’n›
kazanarak bunu biraz olsun telafi
etti¤imizi düﬂünüyorum. Kupay›
almak benim aç›mdan da iyi oldu.
Özgüvenim daha da artt›. Gurur

verici bir ﬂeydi. Kupa almak çok
ayr› bir sevinç. Trabzon’da halk›n
bizi karﬂ›lamas› muhteﬂemdi. Çok
güzel ﬂeyler yaﬂad›k. Geçen sezon
hedefledi¤imiz, elde etmeye
çal›ﬂt›¤›m›z baﬂar›lar› bu sezon
ﬁenol Hocam›zla birlikte üst
seviyeye taﬂ›y›p baﬂarmak
istiyoruz. Hem kupa hem
ﬂampiyonluk yolunda baﬂar›l›
olmak amac›nday›z. Ayr›ca UEFA
Avrupa Ligi’nde play-off
oynayaca¤›z. Gruplara kalmak,
elimizden geldi¤ince Avrupa’da
baﬂar›l› olup hem kendimiz hem
de Türkiye için mücadele verip
tak›m› en iyi yere taﬂ›mak bir
di¤er amac›m›z.
▼Trabzonspor kupa ﬂampiyonu
olmakla birlikte ligi ancak beﬂinci

s›rada tamamlayabildi. Tak›m› üç
‹stanbul ekibi ve Bursaspor’un
arkas›nda b›rakan etkenler
nelerdi?
▲Asl›nda geçen sezona iyi
baﬂlam›ﬂt›k. Sivasspor maç›n›
kazand›k ama ondan sonraki
düﬂüﬂ, tak›m birlikteli¤inin
yakalanamamas› ve gelen kötü
sonuçlar bizi olumsuz etkiledi.
Teknik Direktörümüz Hugo Broos
iyi bir insand› ama ilk defa
Türkiye’de böyle bir s›nava
girmiﬂti. Sonra ﬁenol Hocan›n
gelmesiyle birlikte toparland›k.
Tak›m olduk. Bütün oyuncular
iﬂini daha iﬂtahl› yapmaya baﬂlad›.
Ligde beﬂinci olduk ama Türkiye
Kupas›’n› kazanarak sevindik.
Hayatta yaﬂanan her ﬂey bir

En büyük transfer
iskeletin korunmas›
▼Transfer sezonunun yar›s›ndan
fazlas›n› geride b›rakt›k.
Tak›mlar›n yapt›klar› takviyeler
›ﬂ›¤›nda yeni sezonda ligle ilgili
öngörülerin neler? Trabzonspor
yar›ﬂ›n neresinde olabilir?
▲Bizim en büyük transferimiz,
kadromuzu korumam›z. Tak›m›n
iskeleti duruyor. Ayr›ca bize katk›
yapaca¤›na inand›¤›m›z Bar›ﬂ Ataﬂ
ve Glowacki gibi transferler de
son derece önemli isimler.
Futbolda fazla transfer yapmak
önemli de¤il. Fazla transfer
yapmak, tak›m› yeni baﬂtan
kurmak demektir. Arkadaﬂl›¤›
yeniden inﬂa etmektir. Bizim tek

bir iﬂimiz var,
o da hocam›z›n
vermiﬂ oldu¤u
taktik ve
sistemi
uygulamak.
Arkadaﬂl›k,
birliktelik,
uyum
aç›s›ndan
hiçbir
sorunumuz
yok. Kat›lan arkadaﬂlar›m›z› da
içimize ald›k. Onlar da iyi uyum
sa¤lad›lar. Ben bu sezon
Trabzonspor’un ligi en üst s›rada
bitirece¤ini düﬂünüyorum. Can-›
gönlüden inan›yorum ki,
ﬂampiyon olaca¤›z.
▼Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤u
Türk futbolunda neleri
de¤iﬂtirecek
▲Trabzonspor’un d›ﬂ›nda bir
baﬂka Anadolu tak›m›n›n
ﬂampiyon olmas› Türk futbolu
aç›s›ndan bence çok önemli bir

gösterge. Bu iﬂin büyük
futbolcularla de¤il, yürekle
oldu¤unu herkes anlam›ﬂt›r
umar›m. Bence Bursaspor’un
ﬂampiyonlu¤u çok iyi oldu.
Milyon dolarlar› saçmak de¤il,
elindeki oyuncular› iyi
de¤erlendirmek gerekti¤ini
Bursaspor mükemmel bir biçimde
gösterdi. Trabzonspor’dan sonra
Bursaspor’un yapt›¤› örnek bir
baﬂar›d›r.
▼Kiﬂisel sorulara gelecek olursak,
Gençlerbirli¤i ve Eskiﬂehirspor’da

saha içi performans›nla
be¤enilsen de agresif tav›rlar›nla
eleﬂtirildin ve “istenmeyen adam”
oldun. Buna ra¤men
Trabzonspor’a transferin nas›l
gerçekleﬂti?
▲Sahan›n içi çok farkl›. Elbette
insan sakin olmal›. Bu soruyu
sadece bana de¤il, Türkiye’de
ço¤u futbolcuya sormak lâz›m.
Her futbolcu maç içinde
yak›n›ndakine de hakeme de
agresif davran›ﬂlar gösteriyor. Bu
insan›n kötü oldu¤unu, karakter
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sorunu yaﬂad›¤›n› göstermez.
Böylesi davran›ﬂlar insan›n saha
içinde yaﬂam›ﬂ oldu¤u stres ve
bask›dan kaynaklanabilir. Her
insan ayn› düﬂünemez. Bir görüﬂte
insanlar› saf d›ﬂ› etmemek lâz›m.
Saha d›ﬂ›nda da onlar› görmek
gerekli. Herkes bana “Saha içinde
agresifsin, saha d›ﬂ›nda iyi
insans›n” diyor. Ama ben saha
içinde s›k s›k bu tip olaylar
yaﬂad›¤›m için eleﬂtiriliyorum.
Oysa Türkiye’de ad› büyük bir
çok agresif oyuncu daha var.
Trabzonspor’a transferime gelince,
Eskiﬂehirspor ve Gençlerbirli¤i’nde
gösterdi¤im iyi performans›n beni
buraya taﬂ›d›¤›n› düﬂünüyorum.

Kendim için de¤il
tak›m›m için oynuyorum
▼Oyunculuk karakterini
göz önüne getirdi¤inde Engin
Baytar’› di¤erlerinden ay›ran en
önemli özelli¤in sence hangisi?
▲‹nsan pek fazla kendinden
bahsetmemeli asl›nda. Ço¤u yerde
yetenekli, oyunu okuyan, golcü
özelli¤i olan, aralara pas atan bir
oyuncu oldu¤um söylenir. Sahada
her dakika benden bir ﬂeyler
bekleniyor. Ben de her zaman
oyunu de¤iﬂtirecek karaktere sahip
oldu¤umu düﬂünüyorum.
Kendime de¤il tak›m›ma nas›l
fayda sa¤lar›m, onu hesapl›yorum.
Tak›m arkadaﬂlar›m›n benimle
ilgili olumlu düﬂünmesi nedeniyle
de onlara teﬂekkür ediyorum.
▼Trabzon kökenli bir oyuncusun
ama Almanya’da do¤up büyüdün.
Trabzon’daki yaﬂam tarz› seni
nas›l etkiliyor?
▲Trabzon benim memleketim.
Almanya’da yaﬂarken de
Trabzon’a s›k s›k gidip
geliyordum. Türkiye’de hiç s›k›nt›
çekmedim. Küçüklü¤üm
Trabzon’da geçti çünkü. Buras›
beni hiçbir aç›dan negatif
etkilemedi.
▼ﬁehrin oyuncular üzerindeki
ﬂampiyonluk bask›s› seni nas›l
etkiliyor?
▲Ben de Trabzonlu oldu¤um için
26 y›ll›k ﬂampiyonluk hasretini
içimde hissediyorum. Bu durum
beni de etkiliyor. Her maça
ç›kt›¤›m zaman kazanmak
istiyorum. Her galibiyette
ﬂampiyonlu¤a bir ad›m yaklaﬂmak
istiyorum. Yenilip veya berabere
kal›p puan kaybetti¤imiz maçlarda
inan›lmaz derecede üzülüyorum.
Ama insan›n her zaman önüne
bakmas› lâz›m. Kay›plar›
düﬂünerek yaﬂayamazs›n›z.
▼Taraftarlarla iliﬂkilerin
konusunda neler söylersin?
▲Taraftarla çok ﬂükür hiçbir
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ﬂekilde sorun yaﬂamad›m. Onlar
da her zaman de¤il ama bazen
ﬂampiyonluk hasretinden dolay›
çabuk tepki gösterebiliyor. Benim
önerim ve düﬂüncem, bize daha
çok destek olmalar› gerekti¤i.
Bize ne kadar destek verirlerse
onlar için daha çok performans
gösterece¤imize ve kazanma
iste¤imizin artaca¤›na inan›yorum.
▼Türkiye’de ve dünyada en
be¤endi¤in oyuncular hangileri?
▲Volkan ﬁen, Arda Turan ve oda
arkadaﬂ›m diye söylemiyorum,
geçen sezon gösterdi¤i
performansla Onur K›vrak. Böyle
yetenekli oyuncular çok ama
tak›mlar› bu yetenekli oyunculara
az ﬂans veriyor. Onur’un bu sezon
üstüne koyup bize maçlar
kazand›raca¤›n› biliyorum.
Volkan ﬁen yetenekli bir oyuncu,
tak›m›na çok faydal› oldu. Arda
Turan bu yaﬂta kaptanl›k yap›yor,

sorumluluk al›yor. Karakteri
düzgün. Bir-iki maç kötü oynad›¤›
zaman bu kadar üstüne gidilmesi
çok yaz›k. ‹nsanlar› kendi
kulübünden bezdirip d›ﬂlamamak
lâz›m. Arda, Türk futbolu için
önemli oyuncu. ‹nsanlara iyi
gününde de¤il kötü gününde
destek olmak lâz›m.
Yabanc›lardan da Alex’i çok
be¤eniyorum. Her sene 15 gol
at›p, bir o kadar da asist yap›yor.
Ama o da çok eleﬂtiriliyor.
Türkiye’de insanlar›n çok yanl›ﬂ
yerlere yönlendirilmesinden
rahats›z oluyorum. Yeri geldi mi
fazla yüceltiliyor, yeri geldi mi
yerin dibine sokuluyor.
▼Futbol hayat›ndaki
unutamad›¤›n hat›ra hangisi?
▲Unutamad›¤›m maç,
ﬁanl›urfa’daki finalde geriden
gelip Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek
kupay› ald›¤›m›z maç.

O maç› asla unutmayaca¤›m,
unutmam da.
▼Fenerbahçe’yle oynanan kupa
finalinde mükemmel bir gol att›n
ve maç›n adam› seçildin. Ancak o
gol s›ras›nda daha kolay
pozisyondaki tak›m arkadaﬂ›na da
pas verebilirdin. Sense zor olan›
seçtin. E¤er o pozisyon golle
sonuçlanmasayd› neler
hissederdin?
▲Sahada hiçbir arkadaﬂ›ma art
niyetli pas atmama gibi bir
durumum olamaz. Böyle bir ﬂeyi
sadece ben de¤il hiçbir oyuncu
yapmaz. Son dakikada
yorgunlukla bazen arkadaﬂ›n›z›
göremeyebilirsiniz. ‹nsanlar maç›
izliyor, bizse o heyecan›
pozisyonun içinde yaﬂ›yoruz.
Koﬂmak, elimizden geleni yapmak
zorunday›z. Bunun için de
saniyelerimiz var. Pozisyon gol
olmasayd› kendimi
elbette çok kötü
hissederdim. Ço¤u
pozisyonda pas
vermeyi tercih eden
bir oyuncuyum.
Oysa Türkiye’de çok
bireysel oynayan
oyuncular oldu¤unu
görüyorum.
Özellikle bencil
davranan yabanc›
oyunculara daha
fazla tahammül
gösteriliyor. Bu
al›ﬂkanl›ktan
vazgeçilmeli.
▼Altyap›s›n›
Almanya’da alm›ﬂ
bir oyuncu olarak,
Türkiye’deki altyap›
sistemiyle
Almanya’dakini
k›yaslar m›s›n?
Neden Almanya
bizden çok daha
fazla oyuncu
üretebiliyor?
▲Türkiye’de
altyap›lar giderek
daha düzenli bir
duruma geliyor.
Genç yaﬂlarda
oyunculara hem
taktik hem de sistem
üzerine önemli
bilgiler aktar›l›yor.
Almanya’daki
çocuklar 5-6 yaﬂ›nda
futbola baﬂlama
imkân› buluyor.
Futbola bak›ﬂ› da
topa nas›l
vuraca¤›ndan nas›l
pozisyon alaca¤›na
kadar futbol bilgileri
de çok küçük
yaﬂlardan itibaren

oturmaya baﬂl›yor. Ancak ben
Türkiye’deki altyap› sistemlerinin
de bu yönde ilerledi¤ini
söyleyebilirim.
▼Yabanc› oyuncu say›s›ndaki
art›ﬂ› nas›l yorumluyorsun?
Türkiye’ye gelen yabanc›
oyuncular›n kalitesini nas›l
de¤erlendiriyorsun? Futbolumuz
bu oyunculardan gerçekten
yararlan›yor mu yoksa genç yerli
oyuncular›m›z arada kaynay›p
gidiyor mu?
▲Milyon dolarlara mal olan
yabanc› oyuncular, yurtd›ﬂ›nda
oynad›klar› zaman ald›klar›
paran›n yüzde 50’sini vergi olarak
ödüyor. Türkiye’ye geldiklerinde
ise de¤erleri 500 bin dolardan 2.53 milyon dolara f›rl›yor. Üstelik
burada vergi de ceplerinden
ç›km›yor. Hayatlar› boyunca
kazanamad›klar› paray›
Türkiye’den elde ettikleri için
gitmek de istemiyorlar. Kulüpler
bu oyunculara çok iyi ﬂartlar
sunuyor. Arabas› veriliyor, kiras›
ödeniyor. Hiçbir ﬂekilde ellerini
ceplerine atm›yorlar. Her kap›
onlar için ard›na kadar aç›l›yor,
yerli oyunculara oranla çok daha
fazla tolerans görüyorlar.
Türkiye’ye o kadar yabanc› geldi,
kaç› tutunabildi? Bunu söylerken
mesela her zaman gol atan,
kaptanl›¤a kadar yükselen

Alex’i ve onun gibi oyuncular› ayr›
tutuyorum. Böyle yabanc›lara para
verilir. Ama genellikle Türkiye’ye
gelen yabanc› baﬂlang›çta diﬂini
s›k›yor, sonra bak›yor ki ben bu
ülkede kral›m, rölantiye al›yor.
Yabanc› konusunda Türkiye’de
nokta transferler yap›lam›yor.
▼Almanya üzerinden devam
edecek olursak, oyuncu-yönetici
iliﬂkileri aç›s›ndan iki ülkeyi nas›l
k›yaslars›n?
▲Arada fark çok. Mesela
Almanya’da oynad›¤›mda
baﬂkan›m›z› ya sezon sonunda
görüyordum ya da sezon ortas›nda
bir kere görüyordum. Bir de
mukavele imzalarken. Türkiye’de
farkl›. Baﬂkanlar her zaman
tak›m›n içinde. Elbette do¤al
haklar›. Ama oras› çok farkl›
buraya göre. Almanya’da maddi
aç›dan bak›ld›¤›nda iﬂçi gibisiniz.
Ay baﬂ›nda maaﬂ›n›z hesab›n›za
yat›yor. En fazla bir-iki gün
gecikiyor. Türkiye’de sistem böyle.
Önüne geçilir mi geçilmez mi
bilmem.

En kötü Dünya Kupas›’yd›
▼Dünya Kupas›’nda seni en çok
ﬂaﬂ›rtan veya hayal k›r›kl›¤›na
u¤ratan sonuç ne oldu?
▲Dünya Kupas›’nda Fransa olsun,
‹talya olsun bir çok tak›m göze hoﬂ

gelen futbolu de¤il de defansif
a¤›rl›kl› kontratakla gol arayan
futbolu tercih etti. Bu nedenle
bir-ikisi hariç çok zevkli maçlar
olmad›. Belki vuvuzela sesi de
futbolcular› da izleyenleri de
etkilemiﬂtir. Çok enteresan bir
sesti. Ama benim görmüﬂ oldu¤um
en kötü Dünya Kupas›’yd›.
▼Mesut Özil’in Almanya’y›
seçmesi hakk›nda ne
düﬂünüyorsun?
▲Mesut kendi do¤rusunu yapt›.
Çünkü Werder Bremen’de
oynad›¤›nda yükselen bir
performans› vard›. Almanya’da ilk
11’de oynay›p inan›lmaz bir
performans sergiledi. Türkiye’nin
bu futbolcudan dolay› kayb› var.
▼Kariyer planlamanda gelecekle
ilgili neler var?
▲Trabzonspor’da ﬂampiyonluk
yaﬂamak istiyorum. Avrupa’da
baﬂar› olup zaman› gelince futbolu
b›rakaca¤›m. Ama futboldan
kopmay› düﬂünmüyorum.
B›rakt›ktan sonra futbolun içinde
kal›p, Allah k›smet ederse
Trabzonspor ya da baﬂka bir
kulüpte teknik adam ya da
menajer olarak çal›ﬂmak istiyorum.
▼Futbolun d›ﬂ›nda kalan
zamanlar›nda ne yap›yorsun,
hobilerin neler
▲Futbol d›ﬂ›nda daha çok
Onur’la muhabbet etmekten ve

onu k›zd›rmaktan hoﬂlan›yorum.
Yeri geliyor o da beni k›zd›r›yor.
Aram›zda iyi bir diyalog var.
Her zaman büyüklerimle daha çok
zaman geçirmeyi seviyorum.
Çünkü onlar›n yaﬂad›klar›
tecrübeleri bana aktaracaklar›na
inan›yorum. Ayr›ca babam da
eski futbolcu oldu¤u için bana her
defas›nda yard›mc› olmaya
çal›ﬂ›yor. Allah ondan raz› olsun.
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Dünya Kupas›

Futbol ‹spanya’dan sorulur
Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası, futbolseverlerin oyun açlığını 1 ay boyunca sahnelenen
64 maçla dindirdi ve İspanya’nın şampiyonluğu ile sona erdi. Dünya Kupası’nı ilk kez kazanan Boğalar,
Dünya Kupası tarihine, kıta dışında zafer elde ilk Avrupa takımı olarak geçti.
İşte geriye bıraktıklarıyla 2010 Dünya Kupası’nın genel değerlendirmesi…

b›rakt›. Son maçlara gelindi¤inde grubun di¤er
Avrupal›s› Slovenya 4 puanla avantajl› gibi
gözüküyordu. ‹ngiltere karﬂ›s›nda ald›klar› 1-0’l›k
ma¤lubiyete ra¤men ikinci tur biletini kapmak
üzerelerdi ki, Landon Donovan’›n son dakika golü
ABD’yi bir üst tura hem de lider olarak taﬂ›d›.
Oynad›klar› son 12 maçta da kalesinde gol
görmüﬂ olan Amerikal›lar bu sefer Cezayir’i 1-0
ma¤lup ederek turnuvan›n adeta tüm dengelerini
de¤iﬂtirdi. Çünkü bu galibiyetle birlikte, ‹ngiltere
grupta ikinci s›rada kalm›ﬂ ve bir üst turda

Aydın Güvenir
1 Haziran-11 Temmuz 2010
tarihleri aras›nda Güney Afrika’da
9 ﬂehirde, 10 stadyumda
düzenlenen FIFA Dünya Kupas›,
‹spanya’n›n ilk kez finale kald›¤› ve
ﬂampiyon oldu¤u bir turnuva olarak
futbol tarihinin unutulmayacak
baﬂar›lar›ndan birine tan›kl›k etti.
Bunun yan› s›ra futbolseverler Dünya
Kupas› boyunca birçok ilginç ve
önemli geliﬂmeyi de izleme ﬂans›
buldu. ﬁimdi Güney Afrika’da futbol
d›ﬂ›nda hayat›n durdu¤u o 1 ay›n nas›l
geçti¤ini istatistiklerle birlikte
inceleyelim…

1

Azzuri’nin çöküﬂü
Turnuvan›n en büyük
hayal k›r›kl›klar›ndan biri
de ‹talya’yd›. Son Dünya
ﬁampiyonu 4 sene önceki
halinden oldukça uzakt›.
2 puanla grup sonuncusu
olan Azzuriler, en son
1974’teki Dünya Kupas›
Finalleri’nde gruptan
ç›kamam›ﬂt›. 2006 y›l›nda
Dünya Kupas›’n›
kald›r›rken 7 maçta sadece
2 gol yiyen ‹talyanlar, bu
turnuvada ise sadece 3
maçta bu oran›n 2 kat›na
ç›kmas›n› engelleyemedi.
Üstelik Slovakya maç›nda
yedikleri üç golün
toplam›n› bile bir önceki
turnuvada yememiﬂ
olduklar›n› düﬂünürsek,
‹talyanlar için tam
anlam›yla kâbus dolu bir
turnuva oldu¤unu
söyleyebiliriz. ‹talya’n›n da
elenmesiyle Dünya Kupas›
tarihinde ilk kez bir önceki
ﬂampiyonada final
oynayan iki tak›m (‹talya
ve Fransa) bir sonraki
turnuvada ikinci tura
ç›kamadan evlerine
dönmüﬂ oldu. Paraguay ve

Grup maçlar›nda
elenen ilk ev sahibi
Afrika’da düzenlenen ilk Dünya
Kupas›’n›n ev sahibi unvan›n› gururla
taﬂ›yarak turnuvaya baﬂlayan Güney
Afrika, bir üst tura ç›kamayarak Dünya
Kupalar› tarihinde ilk tur maçlar›
sonunda kupaya veda eden ilk
ev sahibi oldu. Elenmelerine karﬂ›n
G. Afrikal›lar› mutlu eden iki olay
vard›. Birincisi son Dünya Kupas›
finalisti Fransa’y› ma¤lup ederek grubu
Horozlar›n üstünde bitirmiﬂ olmalar›,
ikincisi de turnuvan›n aç›l›ﬂ golünü
atan Tshabalala’n›n gol sevincinin
FIFA.com taraf›ndan yap›lan ankette
turnuvan›n en güzeli seçilmesi.
Bafanalar ayr›ca gruptaki ilk
maçlar›nda Meksika ile berabere
kalarak ev sahibi tak›mlar›n Dünya
Kupalar›n›n aç›l›ﬂ maçlar›ndaki
yenilmezlik unvan›n› da sürdürmüﬂ
oldu.
2010 Dünya Kupas›’na kat›lmaya hak kazanan
son tak›m olan Uruguay ise gruptaki ikinci
maç›nda Güney Afrika’y› 3-0 ma¤lup ederek
Dünya Kupas› grup müsabakalar› tarihinde
ev sahibi ülkeyi yenmeyi baﬂaran ilk Güney
Amerika tak›m› olarak bir ilke imza att› ve grup
birincisi olarak yoluna devam etti.
B Grubu’nda ise geçti¤imiz sezon UEFA Avrupa
Ligi ve ﬁampiyonlar Ligi kupas›n› kald›rm›ﬂ
(Aguero, Milito) forvetleri bile yedek kulübesine
mahkûm edebilecek bir hücum hatt› olan
Arjantin, gruptan oldukça rahat bir ﬂekilde
ç›kmay› baﬂard›. 2002 Dünya Kupas› dördüncüsü
Güney Koreliler ise Dünya Kupalar› tarihinin en
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oynayabilen Galatasarayl› Harry Kewell ise
Dünya Kupas› tarihinde oyundan at›lan 150.
futbolcuydu..
Hollanda’n›n hegemonyas› alt›nda geçen
E Grubu’nda ise turnuva tarihinde kaleyi bulan ﬂut
isabetinde yüzde 26 ile sonuncu olan Japonya
büyük bir sürprize imza att› ve 2002’den 8 sene
sonra son 16’ya kalma baﬂar›n› gösterdi. Daha
önce oynad›¤› ilk maçlarda hiç yenilmeyen ve
turnuvan›n bir anlamda di¤er ev sahiplerinden biri
olan Kamerun’u ve Danimarka’y› yenen Japonlar,
gruptaki tek ma¤lubiyetini
daha önce Dünya
Kupalar›nda karﬂ›laﬂt›¤›
Asya tak›mlar›n›n hepsini
ma¤lup etmiﬂ olan
Portakallardan ald›.

yaﬂl› hocas› olan Otto Rehagel’in Yunanistan’› ile
kadrosunda kendi ülkesinde top oynayan bir
oyuncu bile bulunmayan Nijerya’y› geride
b›rakarak bir üst tura ç›kmaya hak kazand›.
2010’a kadar Dünya Kupas›’n› havaya kald›ran
ülkelerin teknik direktörlerinin hepsi, turnuvay›
kazanan ülkenin vatandaﬂlar›yd›. Bu bak›mdan
Fabio Capello ‹ngiltere’nin baﬂ›nda bir ilki
gerçekleﬂtirip tarihe geçmek istiyordu. Bunu
baﬂarmak gerçekten çok zordu. Çünkü ayn›
zamanda hiçbir Avrupa ülkesi kendi k›tas›n›n
d›ﬂ›nda düzenlenen bir Dünya Kupas›’n›
kazanmay› baﬂaramam›ﬂt›. Üstelik turnuva öncesi
Beckham, Ferdinand ve Owen gibi tecrübeli
oyuncular› da sakatlanm›ﬂt› ‹ngiltere’nin.

Bu oyuncular Güney Afrika’da forma giyme ﬂans›
bulabilselerdi, Bobby Charlton’dan sonra dört
Dünya Kupas›’nda sahada yer alan ‹ngiliz
oyuncular olma unvan›n› kazanacaklard›.
‹ngiltere ﬂampiyonaya iyi bir giriﬂ yapamad›.
‹lk maçta Robert Green ve “Jabulani” ortakl›¤›nda
gelen gol sonras› ABD ile 1-1 berabere kald›lar.
‹kinci maçlar›na kaleci de¤iﬂikli¤i ile ç›kan
Aslanlar, böylece ilk kez bir Dünya Kupas›’nda
sahaya iki farkl› kaleci sürmüﬂ oldular. Ancak
turnuvan›n en yaﬂl› oyuncusu olan David James
de ‹ngilizlere çare olamad›. Bu defa da gol
yollar›nda s›k›nt› yaﬂayan ‹ngiltere, turnuvan›n tek
Afrikal› hocas› Rabah Saadane yönetimindeki
Cezayir ile golsüz beraber kald› ve iﬂi son maça

Almanlar›n rakibi olmuﬂ, ayn› zamanda da
Uruguay, Gana, ABD ve Güney Kore’den birine
de yar› final yolu gözükmüﬂtü. Yani son dörtte
mutlaka sürpriz bir tak›m izleyecekti
futbolseverler...
D Grubu’nda ise beklenildi¤i gibi Almanya lider
olarak bir üst tura ç›kt›. Almanya’y› 24 yaﬂ
ortalamas› ile turnuvan›n en genç tak›m› olan
Gana izledi. Bu grupta en ilginç istatistikler ise
ﬂöyleydi: 1974’te Uli Hoeness’in Polonya’ya karﬂ›
kaç›rd›¤›ndan beri, Dünya Kupalar›’nda kazand›¤›
21 penalt› at›ﬂ›n› da gole çeviren Almanlar›n bu
baﬂar›s› Podolski’nin S›rbistan a¤lar›na
gönderemedi¤i penalt› ile son buldu. Gördü¤ü
k›rm›z› kartla turnuvada sadece 24 dakika

Slovakya’n›n bir üst tura ç›kt›¤› grupta birkaç
cümle de Yeni Zelanda için söylemek gerekir.
1982’te kat›ld›klar› tek Dünya Kupas› finallerinin
ard›ndan 28 y›l sonra ayn› heyecan› yaﬂayan
Hakac›lar, oynad›klar› üç maç› da beraberlikle
bitirerek 32 tak›m aras›ndan 2010 Dünya
Kupas›’n›n tek nama¤lup tak›m› olarak tarihe
geçti. Üstelik grubu son Dünya ﬁampiyonunun
önünde de bitirmeyi baﬂard›lar.
B Grubu ile birlikte 17 golle en çok gol at›lan
grup olan G Grubu’nda ise turnuva baﬂlamadan
önce finaller tarihinde oynad›¤› maçlar›n %70’ini
kazanan Brezilya’n›n üstünlü¤ü vard›. Bir sene
önce burada FIFA Konfederasyon Kupas›’n›
kazanan Sambac›lar› grupta Portekiz takip etti.

‹lk maç›nda Fildiﬂi Sahilleri ile golsüz berabere
kalarak grup maçlar›nda turnuva tarihindeki ilk
beraberli¤ini alan Portekiz, gol yemeden gruptan
ç›kmay› baﬂard›. Kuzey Kore’yi 7-0 ma¤lup eden
Quieroz’un ö¤rencileri, karﬂ›laﬂman›n ikinci
yar›s›nda rakip a¤lara 6 gol b›rak›p Macaristan’›n
10-1’lik El Salvador maç›nda elde etmiﬂ oldu¤u
rekoru böylece egale etti. Grupta Fildiﬂi ile birlikte
turnuvaya veda eden Kuzey Kore ise Brezilya
karﬂ›s›ndaki ilk maç›nda gösterdi¤i dirençle tüm
futbolseverlerin sempatisini kazansa da 12 golle
turnuvan›n en çok gol yiyen tak›m› olmaktan
kurtulamad›.

‹sviçre tarih yazd› ama...
8 golle turnuvan›n en az gol kaydedilen grubu
olan H Grubu’nda ise rakamsal bak›mdan ortaya
ilginç sonuçlar ç›kt›. Gruptaki ikinci maç›nda ﬁili
karﬂ›s›nda 75. dakikada a¤lar›nda gördü¤ü gole
kadar tam 551 dakika ile Dünya Kupas› tarihinde
en uzun süre gol yemeyen
tak›m olarak ‹talya’n›n
rekorunu k›ran ‹sviçre, ikinci Son 16’ya
kalan
tura kalamasa da böyle
önemli bir istatisti¤e imza
tak›mlar›n
atmay› baﬂard›. 2006 Dünya oyuncular›n›n
Kupas›’nda kalesinde hiç gol liglere göre
görmeden turnuvadan
da¤›l›m›
elenen ‹sviçreliler, bundan
önceki son golünü 1994
Lig
Oyuncu
Dünya Kupas›’nda ﬂu an
‹ngiltere
61
Barcelona’n›n sportif
Almanya
50
direktörlü¤ünü yapmakta
‹spanya
44
olan Txiki Begiristain’dan
‹talya
32
yemiﬂti. Daha önce Dünya
Japonya
21
Kupalar›ndan hiçbir Güney
Meksika
21
Amerika tak›m›n› ma¤lup
Portekiz
18
edemeyen ‹sviçre, ‹spanya
Hollanda
17
gibi bir devi yenmesine
G. Kore
13
karﬂ›n ﬁili ve Honduras’a
Arjantin
11
puan kapt›r›nca bir üst tura
ﬁili
10
ç›kma ﬂans›n› yitirdi.. Kötü
Fransa
9
bir sürprizle turnuvaya
Türkiye
7
baﬂlayan ‹spanyollar grubu
Brezilya
6
lider tamamlarken, sonuncu
‹skoçya
5
Honduras ise Cezayir’le
Rusya
5
birlikte kupada gol
ABD
4
kaydedemeyen iki tak›mdan
Paraguay
4
biri oldu.
Yunanistan 4
Gana
3
Kolombiya 2
Avrupa liglerinin
Norveç
2
üstünlü¤ü
Romanya 2
Slovakya
2
Son 16’ya bakt›¤›m›zda
2
Güney Amerika tak›mlar›n›n Uruguay
BAE
1
üstünlü¤ü olsa da lig
Belçika
1
baz›nda Avrupa’n›n di¤er
k›talara oranla oldukça önde Çek Cum. 1
1
oldu¤unu görüyoruz. ‹lk 4’te Çin
Danimarka
1
Avrupa liglerinin yer ald›¤›
Ekvator
1
tabloda, Güney
G. Afrika 1
Amerika’dan en yüksek
‹sveç
1
kat›l›m› 21 oyuncu ile
1
Meksika Ligi yapt›. Asya’dan ‹sviçre
da Japonya yine 21
Katar
1
futbolcuyla k›tadan son
M›s›r
1
16’ya en çok futbolcu
Polonya
1
gönderen lig. Teknik
S.Arabistan 1
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bir ders vermiﬂ oldu.
Art›k yar› finaller zaman›yd› ve turnuvan›n
sürprizi Uruguay’›n rakibi Portakallard›.
Uruguay, Dünya Kupas›’nda en son 13 maç
önce 1970’te Sovyetler Birli¤i’ni ma¤lup ederek
bir Avrupa ülkesini yenmeyi baﬂarm›ﬂt›. Ancak
bu durum 40 y›l sonra da de¤iﬂmedi. 1982’deki
3-3’lük Almanya-Fransa beraberli¤inden beri
hiçbir tak›m›n üç gol atamad›¤› Dünya Kupas›
yar› finallerinde Hollanda rakibini 3-2 yenerek,
kupa tarihinde finale kadar oynad›¤› tüm
maçlar› kazanan 9. tak›m oluyordu. Portakallar
ayr›ca kupada tek farkl› galibiyetlerle üst üste
5 maç kazanan ilk tak›m olma unvan›na da
eriﬂiyordu. Yar› finale kadar oynad›¤› maçlarda
%80 isabetli pas oran›yla turnuvan›n bu
alandaki lideri ‹spanya ise Almanya’y› Dünya
Kupas› finallerinde tarihinde ilk kez ma¤lup
ederek kendi ad›na yeni bir ç›¤›r aç›yordu.
Klose’nin oynayamayarak Dünya Kupas›
tarihinde en golcü oyuncu olma f›rsat›n›
kaç›rd›¤› maçta, Forlan’›n turnuvan›n en güzel
golü seçilen vuruﬂu sonras› geriye düﬂen, ancak
daha sonra öne geçmeyi baﬂaran Almanya,
2006’dan sonra 2010’da da Dünya Kupas›
üçüncüsü olmay› baﬂard›.

direktörlere bakt›¤›m›zda ise Arjantin 3 isimle
son 16’daki tak›mlar aras›ndan en çok teknik
adama sahip.
‹kinci tur maçlar› hakem kararlar› ile oldukça
ön plana ç›kt›. Arjantin’in att›¤› ilk golde
yard›mc› hakemin Tevez’in aç›k ofsayt›n›
kaç›rd›¤› maçta Arjantin 1990’dan sonra ilk kez
bir eleme turunda rakibini 90 dakika içinde
ma¤lup etmeyi baﬂard›. Arjantin 2010’da
Meksika’ya yapt›¤›n› en son 20 y›l önce
Caniggia’n›n golü ile Brezilya’ya yapm›ﬂt›.

1966’n›n ruhu tersten canland›
‹kinci turun en önemli eﬂleﬂmesinde Almanya,
‹ngiltere’yi paramparça ediyor ve 4-1’lik skorla
ezeli rakibi karﬂ›s›nda tarihteki en farkl›
galibiyetini al›yordu. Asl›nda Almanya’n›n
‹ngiltere karﬂ›s›ndaki baﬂar›s› pek de sürpriz
say›lmazd›. Çünkü 1 sene önce ‹sveç’te yap›lan
U21 Avrupa ﬁampiyonas› finalinde Panzerler,
‹ngilizleri 4-0 ma¤lup etmeyi baﬂarm›ﬂt›. Üstelik
o günkü kadroda G. Afrika’daki maçta sahada
bulunan Mesut Özil, Khedira, Boateng ve
Neuer de vard›. Bir tarafta ﬂampiyon olan
tak›m›n› yavaﬂ yavaﬂ A tak›ma yükseltmeye
baﬂlayan Almanya, bir tarafta da senelerdir
kadrosunda revizyona gitmeyen ‹ngiltere.
Durum böyle olunca ‹ngiltere için kötü son
kaç›n›lmaz oldu. Lampard’›n ﬂutunda 1966
Dünya Kupas› finali senaryosunun tersine
döndü¤ü maç›n sonunda ‹ngiltere turnuvada
sadece 3 gol kaydederek kupadan elenmiﬂ
oluyordu. Gol say›s› anlam›nda 1950’deki
Dünya Kupas›’ndan beri en kötü istatisti¤i
yakalam›ﬂ olan ‹ngilizlerde, turnuvadan önce
yap›lan “Herﬂey Rooney’nin performans›na
ba¤l›” yorumlar› bir anlamda do¤ru ç›k›yordu.
1966’daki finalde ‹ngiltere 1-0 geriye düﬂtü¤ü
maçta Almanlar› yenmeyi baﬂarm›ﬂ ve
tarihindeki tek dünya ﬂampiyonlu¤unu
kazanm›ﬂt›. O maçtan bu yana ‹ngilizler 1-0
yenik duruma düﬂtü¤ü hiçbir Dünya Kupas›
maç›n› geri çevirememiﬂti. 44 y›ld›r süren bu
gelenek devam etti ve Lampard’›n çizgiyi geçen
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golünün verilmemesiyle Almanlar ezeli
rakiplerinden tam anlam›yla intikam ald›.
Son 16’ya kalan tak›mlar›n di¤er maçlar›nda
Brezilya’ya karﬂ› oynad›¤› son 7 maçta
kalesinde 26 gol gören ﬁili, tam 950 olumlu
pas›n yap›ld›¤› maçta turnuvadaki tek golünü
‹spanya’dan yiyen Portekiz, daha önce hiçbir
Asya tak›m›n›n bir Güney Amerika tak›m›n›
yenememe gelene¤ini devam ettiren Güney
Kore ve Japonya, son dakikalarda maçlar›
çevirmesiyle Euro 2008’deki Türkiye’yi
an›msatan ABD, Ankaragücü oyuncusu
Vittek’in turnuvadaki 4. golünü kaydetmesine
ra¤men Hollanda’ya yenilen Slovakya, Güney
Afrika’dan evlerine dönen di¤er tak›mlar oldu.
Böylece turnuvan›n seyrini de¤iﬂtiren ABD
d›ﬂ›nda tüm grup birincileri ikinci tur sonunda
yoluna devam etmiﬂ oluyordu.

Avrupa, Güney Amerika’y› ezdi
Çeyrek finale gelindi¤inde Güney Amerika için
büyük bir gurur tablosu ç›k›yordu ortaya.
Çünkü Güney Amerika tak›mlar› Dünya Kupas›
tarihinde ilk kez Avrupa’ya göre daha fazla
temsilciyle çeyrek finallerde yer alacakt›.
Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay’dan
oluﬂan 4 Güney Amerika temsilcisinden
Uruguay d›ﬂ›nda her biri Almanya, ‹spanya ve
Hollanda’dan oluﬂan 3 Avrupa temsilcisi ile
eﬂleﬂmiﬂti. Yani bir anlamda 4 Güney Amerika
tak›m›n›n da yar› finale kalma ihtimali vard›.
Lâtinler tarih yazmaya bir maç kadar uzakt›.
Fakat sonuç istedikleri gibi olmad›. Avrupa
tak›mlar› ile eﬂleﬂen tüm Güney Amerika
ülkeleri çeyrek final sonunda evlerine dönmek
zorunda kald›. Uruguay ise Dünya Kupas›’nda
bir Afrika tak›m›n›n maç›n›n ilk kez penalt›lara
kald›¤›, Suarez ve Gyan’›n katk›lar›yla 120.
dakikada kaçan penalt›n›n da kolay kolay
unutulamayaca¤› maçta Afrika’n›n son
temsilcisi Gana’y› dramatik bir ﬂekilde eleyerek
1970’ten sonra ilk kez ad›n› son dörde
yazd›rmay› baﬂard›. ‹spanya-Paraguay maç›nda
çeyrek finale gelene kadar turnuvadaki

maçlarda sahadan galibiyetle ayr›lan tak›mlar›n
%61’inin rakibini tek farkla ma¤lup etme
al›ﬂkanl›¤› devam ediyordu. Dünya Kupas›’nda
son y›llardaki performans›yla sürekli gruplardan
ç›kan ve bu turnuvada da ilk kez çeyrek finale
yükselen Paraguay, ald›¤› yenilgi sonras›
bugüne kadar kat›ld›¤› 7 ﬂampiyonada da
birden fazla maç kazanamam›ﬂ oluyordu.
Çeyrek finaldeki dev kap›ﬂmalardan biri
Hollanda-Brezilya aras›ndayd›. Bu maç›
kazanan tak›m belki de ﬂampiyonlu¤a
ulaﬂacakt›. Çünkü istatistikler daha önce
finallerdeki eleme turlar›nda üç kere eﬂleﬂen iki
tak›m›n galibinin turnuva sonunda mutlaka
finale kald›¤›n› gösteriyordu (1974-Hollanda,
1994-1998 Brezilya). Turnuva sonunda kendini
do¤rulayacak bu istatistik d›ﬂ›nda, Portakallar
23 maçt›r, Sambac›lar da 10 maçt›r rakiplerine
boyun e¤miyordu. Maç›n ilk yar›s› sona
erdi¤inde Brezilya 1-0 öndeydi ve oynad›¤›
futbolla galibiyete oldukça yak›n gözüküyordu.
Ayr›ca Sambac›lar ilk yar›s›n› önde kapatt›¤›
son 19 Dünya Kupas› maç›ndan da galip
ayr›lm›ﬂt›. Ancak bu sefer tarih tekerrür etmedi
ve ikinci yar›daki 2 golüyle Portakallar zafere
ulaﬂt›.

Tak›m oyununun zaferi
2006 Dünya Kupas› çeyrek finalinde
Almanya’ya yenilerek turnuvaya veda eden
Arjantin ise yine ayn› ak›bete boyun e¤mek
zorunda kald›. ‹ngilizlerden sonra Tangoculara
da 4 gol atan Almanlar ortal›¤› kas›p kavurmaya
devam ediyordu. Çeyrek finaller öncesi
turnuvan›n kaleye en çok ve en isabetli ﬂut atan
tak›m› olan, ancak Almanya karﬂ›s›nda
pozisyon dahi bulamayan Arjantin’de o maça
kadar kaleye çekti¤i 13 isabetli ﬂutla turnuvada
bu konuda ilk s›rada bulunan Messi, buna
ra¤men oynad›¤› 5 maçta da gol
kaydedemeyerek Maradona’n›n izinden gitme
iddias›n› 2014 Dünya Kupas›’na erteledi.
Sonuçta Almanlar bireysel yetenekleriyle
ilerlemeye çal›ﬂan Arjantin’e bu galibiyetle iyi

Her anlam›yla
tarihi final
2010 Dünya Kupas› her
yönüyle unutulmayacak bir
finale tan›kl›k etti. ‹lk kez
Arjantin, Brezilya, ‹talya ve
Almanya’dan biri finalde
yoktu ve galip kim olursa
olsun ilk kez bir Avrupa
tak›m› k›ta d›ﬂ›nda
düzenlenen bir turnuvada
ﬂampiyon olacakt›. Ayr›ca
Hollanda ile ‹spanya’n›n
bugüne kadar hiçbir Dünya
Kupas› maç›nda
karﬂ›laﬂmam›ﬂ olmalar› da
çok ilginç bir tesadüftü.
Avrupa, 1950’deki
Uruguay-Brezilya finalinden
beri her finale en az bir
temsilcisini göndermeyi
baﬂarm›ﬂt›. Maç›n sonunda
daha önce kat›ld›¤›
turnuvalarda yar› finale dahi
ç›kamayan Bo¤alar, üçüncü
Dünya Kupas› finalinden de
hüsranla ayr›lan Portakallar›
ma¤lup edip, tarihinde ilk
kez kupaya uzan›yordu.
Üstelik daha önceki Dünya
Kupalar›nda hiçbir tak›m ilk
maç›n› kaybettikten sonra
ﬂampiyon olamam›ﬂt›. 12 sar›
kartla kupa tarihinin en çok
sar› kart›n›n gösterildi¤i
maçta, Hollandal› Heitinga
da Marcel Desailly’den
(1998) sonra bir final
maç›nda çift sar› kartla
oyundan at›lan ikinci oyuncu
oldu. ‹spanya teknik
direktörü Del Bosque de
Aragones’ten görevi
devrald›¤›ndan itibaren
tak›m›n baﬂ›nda sahaya
ç›kt›¤› 33 maçta 31 galibiyet
alarak müthiﬂ bir seri
yakalad›.

Kral›n ad› Müller
2010 Dünya Kupas›’nda 5 golle gol kral› olan
Alman Thomas Müller, 1962’de alt›n
ayakkab›y› alan ﬁilili Sanchez’den sonra bu
ödüle lây›k olan ikinci orta saha oyuncusuydu.
Yapt›¤› üç asist sayesinde rakipleri Villa ve
Sneijder’i geride b›rakan genç Panzer, böylece
daha henüz 21 yaﬂ›ndayken bu unvan› eline
geçirdi. Dünya Kupas› ﬂampiyonu ‹spanya ise
her bak›mdan tarihi sonuçlara imza att›.
Turnuvada yedi¤i iki golle Fransa (1998) ve
‹talya’yla (2006) birlikte bir ﬂampiyonun tüm
turnuva boyunca yedi¤i en az gol say›s›n›
paylaﬂan Bo¤alar, finallerde gruplardan sonra
eleme turlar›nda hiç gol yemeden ﬂampiyon
olan ilk tak›m unvan›n› elde etti. Turnuva
boyunca toplam 7 kez a¤lar› havaland›ran
‹spanyollar›n gollerini üç oyuncu (Villa, Puyol,
Iniesta) kaydetti. Bu istatistikle de bir rekor
k›r›lm›ﬂ oluyordu. Çünkü daha önce ﬂampiyon
olan tak›mlardan en az 4 farkl› futbolcu skor
tabelas›na isimlerini yazd›rm›ﬂt›.
En son 1978’deki Dünya Kupas› finali

uzatmalarda sonuçlanm›ﬂ ve Arjantin,
Hollanda’y› ma¤lup etmiﬂti. 32 sene sonra yine
bir final uzatmalarda sonuçland› ve kaybeden
tarafta yine Portakallar vard›. Güney Afrika’daki
Dünya Kupas›’nda toplam 145 gol at›ld› ve
böylece 2.26 gol averaj› yakalanm›ﬂ oldu.
At›lan 145 golün 25’i ceza sahas› d›ﬂ›ndan
kaydedildi. Uruguay ve Hollanda, Forlan ve
Sneijder’e teﬂekkür ederek 4’er golle bu tabloda
ilk s›ray› paylaﬂt›. Ganal› Asamoah Gyan ise
toplam 33 ﬂutla Dünya Kupas›’nda kaleye en
çok ﬂut çeken oyuncu oldu. Turnuvada
oynad›¤› futbol ve ald›¤› sonuçlarla herkesin
be¤enisini kazanan Almanlar ise bunun aksine,
en uzun kupaya uzanamama süresine ulaﬂt›.
Almanlar en son 1990 Dünya Kupas›’n›
kazanm›ﬂt› ve daha önce bu kadar uzun süre
kupay› kald›ramad›¤› hiç olmam›ﬂt›.
Turnuvan›n baﬂ›nda oyuncular›n %75’inin
Avrupa liglerinde mücadele etti¤i kupada
Güney Amerika tak›mlar› baﬂlarda üstün olsa da
çeyrek finallerden itibaren Avrupa tak›mlar›
duruma el koydu. Yar› finale gelindi¤inde ise
4 tak›mda bulunan 112 oyuncudan 28’inin
Almanya, 24’ünün de
‹spanya Ligi’nde
oynad›¤›n› görüyoruz.
Final maç›nda ise iki
tak›m›n kadrosunda
‹spanya Ligi’nde
oynayan toplam 21
oyuncu bulunuyordu.
Hollanda Ligi 9
oyuncuyla La Liga’y›
takip ederken,
dünyan›n 1 numaral›
ligi olarak kabul
edilen ‹ngiltere
Premier Lig, finalde
sadece 8 temsilci ile
3. s›rada kald›.
Barcelona 7
oyuncuyla finalistlerin
kadrolar›nda en çok
oyuncu bulunduran
tak›m olurken,
Katalan ekibini
6 oyuncuyla Real
Madrid, 4’er
oyuncuyla da
Valencia ve
Liverpool izledi.
‹ﬂte 1 ay süren ve tüm
dünyay› futbol topuna
kitleyen bu büyük
heyecan ilkleriyle ve
hiç unutulmayacak
anlar›yla futbol
tarihinin alt›n sayfalar›
aras›nda yerini ald›.
Barcelonal›
oyuncular›n tak›m›n
iskeletini oluﬂturdu¤u
‹spanya, bol pas ve
pozitif futbol
anlay›ﬂ›yla Euro
2008’den sonraki
baﬂar›s›n› daha da
artt›rarak bu sefer de
tarihinde ilk kez
Dünya Kupas›’n›
kald›rmay› baﬂard›.
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Milli Tak›m

Son prova Romanya’yla
Millî Takımımız,
yeni teknik direktörü
Guus Hiddink
yönetiminde Avrupa
Şampiyonası eleme
grubu maçları için
gün sayıyor. İlk
maçlarımızı Eylül
ayında Belçika ve
Kazakistan’la
oynayacağız.
Bu zorlu yolculuk
öncesi son hazırlık
maçımızı ise
11 Ağustos günü
Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu Stadı’nda
Romanya ile
yapacağız.
ünya Kupas› finalleri
sona erdi ve gözler
yeniden kulüp
tak›mlar›n›n maçlar›na
çevrildi. Ancak ﬂimdi önümüzde
1 ay sonra baﬂlayacak 2012
Avrupa ﬁampiyonas› elemeleri
uzan›yor ve Millî Tak›m›m›z
yeniden ilgi oda¤› haline gelecek.
Almanya, Avusturya, Azerbaycan,
Belçika ve Kazakistan’la ayn›
eleme grubundan yer alan Millî
Tak›m›m›z, maçlar›na 3 Eylül’de
Kazakistan deplasman›nda
baﬂlayacak, 7 Eylül’de ise iç
sahada Belçika karﬂ›s›na ç›kacak.
Bu yolculuk boyunca Teknik
Direktörlü¤ünü Guus Hiddink’in
üstlenece¤i Millî Tak›m›m›z, son
provas›n› ise 11 A¤ustos günü
Romanya karﬂ›s›nda yapacak.
Romanya maç›n›n bir baﬂka
anlam› ise Guus Hiddink’in ilk kez
kulübede Millî Tak›m›m›z›
yönetecek olmas›.
Ay-y›ld›zl›lar ayr›ca bu maçla
Fenerbahçe ﬁükrü Saraco¤lu Stad›
ile uzun süre sonra buluﬂacak.
Milli Tak›m›m›z, Kad›köy’deki son
maç›n› bundan yaklaﬂ›k 2 y›l önce,
10 Eylül 2008 tarihinde Belçika ile
oynam›ﬂt›. 2010 Dünya Kupas›
grup eleme maçlar› çerçevesindeki
karﬂ›laﬂma 1-1 sona ermiﬂti.
Gelelim ezeli rakibimiz Romanya
ile bugüne kadar oynad›¤›m›z

Galatasaray’daki
ﬂampiyonlu¤u unutamam
Türkiye’de Fenerbahçe,
Galatasaray ve
Gaziantepspor formalar›yla
uzun y›llar boy gösterdi.
Kariyeri boyunca dört farkl›
tak›mda ﬂampiyonluk
kupas› kald›rd›. ﬁimdi ise
tecrübelerini ligin yeni
tak›m› Bucaspor’a
aktarmaya haz›rlan›yor.
Usta stoper, yar› Türkçe,
yar› ‹ngilizce yapt›¤›m›z
röportajda Rusya’da
yaﬂad›klar›, H›rvat
futbolunun durumu,
Türkiye’de unutamad›klar›
gibi birçok bilgiyi ve futbol
hikâyesini bizlerle paylaﬂt›.

D
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maçlara. Ezeli diyoruz çünkü
Romanya, Millî Tak›m›m›z›n
tarihinde maç yapt›¤› ilk tak›m.
O da yetmez, bugüne kadar en
fazla karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i tak›m.
Evet, ilk uluslararas› temas›n›
26 Ekim 1923 günü ‹stanbul’daki
Taksim Stad›’nda gerçekleﬂtiren
ay-y›ld›zl› tak›m›m›z›n karﬂ›s›nda
o gün Romanya Millî Tak›m› vard›.
Ayn› tak›mla bugüne dek tam
22 kez karﬂ› karﬂ›ya geldik ve
Romanya, en fazla A millî maç
yapt›¤›m›z rakip olarak kay›tlara
geçti.
Ancak 22 Romanya maç›m›zda
çok da baﬂar›l› oldu¤umuzu
söylemek pek mümkün de¤il.
14’ü özel, 4’ü Dünya Kupas›
elemeleri, 2’ﬂer tanesi de Avrupa
ﬁampiyonas› elemeleri ve Balkan
Kupas› maçlar› olmak üzere rakip
oldu¤umuz Rumenleri sadece
3 kez ma¤lup edebildik. 7 maç
berabere biterken, Rumenler
12 kez sahadan üstünlükle ayr›ld›.
Att›¤›m›z 21 gole karﬂ›l›k
kalemizde 46 gol gördük.
2 galibiyetimizin 2’sini resmi, 1’ini
de özel maçlarda elde ettik.
‹sterseniz Romanya ile oynad›¤›m
tarihteki ilk milli maç›m›za biraz

daha yak›ndan bakal›m.
Takvimlerin gösterdi¤i 26 Ekim
1923 tarihi, Türk futbolu ad›na
dönüm noktalar›ndan birisiydi.
Çünkü Millî Tak›m›m›z o gün ilk
millî maç›na ç›k›yordu. Ankara’da
Cumhuriyetin ilân›na daha 3 gün
vard› ama ‹stanbul’da ﬂimdiden bir
bayram havas› yaﬂan›yordu.
Ö¤leden sonra saatler tam 3’ü 25
geçerken tarihi Taksim
Stadyumu’nda Çekoslovak hakem
Cratky düdü¤ü a¤z›na götürdü ve
A Millî Futbol Tak›m›m›z›n, bazen
sevinçlerin doru¤una t›rmand›¤›,
bazen hüzünlere, gözyaﬂlar›na
buland›¤› nice 90 dakikalarla
yüklü büyük yolculu¤u resmen
baﬂlam›ﬂ oldu. ‹lk Millî
Tak›m›m›z›n kalesinde Nedim var,
en geride iki bekimiz kaptan
Hasan Kamil Sporel ve Cafer
Ça¤atay... Önlerinde ‹smet Ulu¤,
Nihat Bekdik. Yamaçlar›nda Baron
Feyzi, Emin ve Alaeddin Baydar...
For hatt›m›z ateﬂ gibi…
Zeki R›za Sporel, Sabih Arca ve
Bedri Gürsoy...
Rakip Rumenler de hafife
al›nmayacak, okkal› bir rakip.
Nitekim 25’te Ganze’nin ﬂutu ve
ilk gol kalemizde.

7 dakika sonra, bir ceza vuruﬂunda
meﬂin yuvarla¤›n arkas›na geçen
Zeki R›za Sporel müthiﬂ bir ﬂutla
Taksim Stad›’na doluﬂan futbol
düﬂkünlerimizi havalara z›plat›yor:
Gooolll... Haftayma 1-1 giriyoruz.
‹kinci haftaym›n baﬂlar›nda
geliﬂtirdi¤imiz bir hücumda Zeki
R›za, millilerimizi öne geçiren yeni
bir gol daha at›yor ve ‹stanbul’un
göbe¤i Taksim’de sevinç f›rt›nalar›
estiriyor. Bu sevincimiz ancak bir
çeyrek saat kadar sürüyor. Triç I’in
vuruﬂunda bu kez golü kalemizde
görüyoruz. Bu, müsabakan›n da
son golü oluyor ve tarihi
baﬂlang›çta say› tabelas›nda
ﬂu sonuç okunuyor:
Türkiye: 2 - Romanya: 2.
Sonras›nda Romanya ile 21 kez
daha karﬂ› karﬂ›ya geldik.
Rumenlerle son temas›m›z,
22 A¤ustos 2007 günü Bükreﬂ’in
Lia Manoliu Stad›’nda gerçekleﬂti.
O maç› Rumenler 62. dakikada
Dica ve 70. dakikada da Mutu’nun
golleriyle 2-0 kazand›. Bakal›m
Dünya Kupas› finallerine
kat›lamayan ve gözünü 2012
Avrupa ﬁampiyonas›’na çeviren iki
tak›m›n bu son buluﬂmas› kimi
güldürecek?

Aydın Güvenir

Stjepan Tomas

▼Öncelikle bize Bucaspor’a transferini ve neden
bu tak›m› tercih etti¤ini anlat›r m›s›n?
▲Bülent Uygun iki sezon önce Sivasspor’u
çal›ﬂt›r›rken beni transfer etmek istemiﬂti. O zaman
kulübün borcu oldu¤u gerekçesiyle Sivasspor’a
transferim gerçekleﬂmemiﬂti. Bülent Uygun
Bucaspor’un baﬂ›na geçince beni tekrar arad› ve
tak›m›nda görmek istedi¤ini söyledi. Bülent Hoca
tak›m için mücadele eden ve her ﬂeyini ortaya
koyan oyuncularla çal›ﬂmay› seviyor. Ancak ayn›
zamanda futbol ad›na bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂan
oyuncular› da ön plana koymaktan vazgeçmiyor.
Sivas’› çal›ﬂt›r›rken bunu tak›m›na ne kadar iyi
uygulatt›¤›n› gördüm. Oynad›klar› futbolu göz
önüne al›nca iki sezon önce Sivasspor’un
ﬂampiyon olmas› gerekti¤ini söyleyebilirim.
O zaman ﬂampiyonlu¤u çok fazla istemiﬂlerdi
ancak ﬂans yanlar›nda de¤ildi. ‹ﬂte ben de Bülent
Hocan›n bu futbol anlay›ﬂ›n› çok be¤endi¤im ve
takdir etti¤im için teklif gelir gelmez Bucaspor’u
tercih ettim.
▼Bucaspor bu sezon tarihinde ilk kez Süper
Lig’de mücadele edecek. Sen de daha önce dört
farkl› tak›mda ﬂampiyonluk kupas›n› kald›rmay›
baﬂard›n. Bu yüzden tak›ma oranla çok daha fazla
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2005-2006 sezonunda
Galatasaray’la
yaşadığım şampiyonluğu
unutmam imkânsız.
Ekonomik sıkıntılara
rağmen Gerets takımdaki
tüm oyuncuları birlik
içinde tutmayı başardı.
Hakan Şükür ve Hasan
Şaş da bu konuda onun
elçileri oldu.
Son maçı kazandıktan
sonra sahada 15 dakika
Fenerbahçe maçının
bitmesini bekledik.
O dakikalarda ve tüm
sezon boyunca son ana
kadar şampiyon
olacağımıza inanmaktan
hiç vazgeçmedik ve
sonunda Tanrı da bize
bu şampiyonluğu
armağan etti.
Rubin’e transfer
olduğumda takımın
durumu pek de iyi
değildi. Berdiyev bize
gelecek sezon
şampiyonluk için
mücadele etmemiz
gerektiğini söyledi. Çok
şaşırmış ve ertesi sezon
şampiyon olmamızın
imkânsız olduğunu
düşünmüştüm.
Rusya’da Moskova
dışından bir takımın
şampiyon olması çok
zor. O bakımdan Rubin
Kazan’ın elde ettiği bu
zaferin önemi çok büyük.
Türkiye’de Bursaspor’un
bu sezon yaptığını, biz
de Rubin’le Rusya’da
gerçekleştirdik.
Gökdeniz çok iyi bir
oyuncu. Türkiye’de
birçok kez karşı karşıya
gelmiştik. Bence o
zamanlar Fatih Tekke ile
birlikte ligdeki en iyi Türk
oyunculardan biriydi.
Hasan Kabze için de
Montpellier’in doğru
tercih olduğunu
düşünüyorum.
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tecrüben ve baﬂar›n var. Bu do¤rultuda
tecrübelerini tak›ma nas›l aktarmay›
düﬂünüyorsun? Sence Bucaspor’un ligde
kal›c› olabilmesi ve önümüzdeki y›llarda
Süper Lig’de baﬂar›l› olabilmesi için
yapmas› gerekenler neler?
▲Bucaspor’un geçti¤imiz sezon
sonunda Süper Lig’e yükselmesi baﬂta
‹zmir’deki futbolseverler olmak üzere
herkes taraf›ndan büyük bir sürpriz
olarak karﬂ›land›. Çünkü daha iki sezon
önce TFF 2. Lig’de mücadele
ediyorlard›. Bu kadar h›zl› bir ﬂekilde
Süper Lig’e yükselmek, gerçekleﬂtirilmesi
oldukça zor bir olay ama Bucaspor
bunu baﬂard› ve bana göre bunun as›l
nedeni kulübün mantalitesini
de¤iﬂtirmesi oldu. Ben de saha içinde ve
d›ﬂ›nda tak›m için her ﬂeyimi vererek,
edindi¤im tecrübeleri kulübe aktarmak
istiyorum. Çünkü Bucaspor gerçekten iyi
bir kulüp ve özellikle ‹zmirli
futbolseverler baﬂar›ya çok aç.
Tam 7 sezondur Süper Lig’e hasretler.
Umar›m bu kulüp uzun seneler boyunca
Süper Lig’de mücadele edecek. Bunu
gerçekleﬂtirebilmemiz ve ligde bir
yerlere gelebilmemiz için sahada
mücadele gücü yüksek ve futbol
oynamaya çal›ﬂan oyuncular› bir arada
bulundurmam›z lâz›m. Ancak bu ﬂekilde
iyi bir tak›m olabiliriz. Önceden de
belirtti¤im gibi, Bülent Uygun’un futbol
anlay›ﬂ› ve Sivasspor’a oynatt›¤› futbol,
yapmam›z gerekenlerle örtüﬂüyor.
▼Dinamo Zagreb, Fenerbahçe,
Galatasaray ve Rubin Kazan
formalar›yla yaﬂad›¤›n
ﬂampiyonluklarda senin için en anlaml›
olan› hangisiydi?
▲2005-2006 sezonunda Galatasaray’la
yaﬂad›¤›m ﬂampiyonlu¤u unutmam
imkâns›z. O sezon kulüp finansal
sorunlar yaﬂ›yordu ve bu yüzden istedi¤i
transferleri gerçekleﬂtirememiﬂti.
Fenerbahçe de ekonomik olarak bizden
çok daha iyi durumdayd›. Tüm bu
s›k›nt›lara ra¤men, o sezon tak›m içinde
çok iyi bir hava yakalam›ﬂt›k. Eric Gerets
tak›mdaki tüm oyuncular› birlik içinde
tutmay› baﬂard›. Hakan ﬁükür ve Hasan
ﬁaﬂ da bu konuda onun elçileri oldu
adeta. Her ikisi de tak›m içindeki
arkadaﬂl›¤›n pekiﬂmesinde büyük rol
oynad›. O sezon hat›rlanaca¤› gibi
ﬂampiyonun kim olaca¤›n›n cevab› son haftaya kalm›ﬂt›.
Fenerbahçe ile ayn› puandayd›k ancak ikili averaj olarak
onlardan gerideydik. Son maçta kendi evimizde
Kayserispor ile oynayacakt›k. Fenerbahçe ise Denizlispor
deplasman›ndayd›. Kayserispor’u 3-0 ma¤lup ettik.
Ancak Fenerbahçe maç› daha bitmemiﬂti. 15 dakika
maç›n bitmesini ve ﬂampiyon olmay› bekledik sahada.
O dakikalarda ve tüm sezon boyunca son ana kadar
ﬂampiyon olaca¤›m›za inanmaktan hiç vazgeçmedik ve
sonunda Tanr› da bize bu ﬂampiyonlu¤u arma¤an etti.

5-1’lik Fenerbahçe maç› muhteﬂemdi
▼Fenerbahçe ya da Galatasaray formas› alt›nda
unutamad›¤›n ve kendini en baﬂar›l› buldu¤un maç
hangisiydi?

Türkiye’de tekniğe dayalı bir futbol
oynanıyor. Rusya’da ise daha çok
fizik gücü ön planda. Ruslar saha
içinde mücadele etmeyi, tabir
yerindeyse savaşmayı çok seviyor.
Türkiye’de ise bu sevgi tamamen
topla oynamak ve tekniğini kullanmak
üzerine.
Defansın göbeğinde oynayan iki
oyuncunun farklı özelliklerinin olması
çok önemli. Mesela Song defanstan
topu çıkarırken, ben de arkada
bekleyip dengeyi sağlıyordum.
Bu işbirliği defansta yaptığımız
hataları en aza indiriyordu.
Seyir zevki ve kalite açısından
Dünya Kupası gibi turnuvalarda çok
iyi maçlar olmasını beklememek
gerekir. Özellikle Avrupa’da oynayan
oyuncular sezon yorgunluğunu
fazlasıyla hissediyor ve bu da
turnuvadaki futbolun kalitesini
olumsuz etkiliyor.
Yugoslavya dağıldıktan sonra ortaya
çıkan ülkelerin ekonomik durumu
oldukça kötüydü. İnsanların çoğu
fakir ve açtı. Futbol genç insanlar için
bir çıkış yolu oldu. Çünkü açsan,
fakirsen, gözünü mutlaka futbolcu
olmaya dikersin.

▲2004-2005 sezonunda Türkiye Kupas› finalinde
Fenerbahçe’yi 5-1 ma¤lup etti¤imiz maç› söyleyebilirim.
O zaman kadromuzda Franck Ribery de vard› ve kendisi
baﬂta olmak üzere o maçta sahaya muhteﬂem bir futbol
ortaya koymuﬂtuk. Bu yüzden skor ve oyun olarak
o maçta çok baﬂar›l› oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
▼Rusya’da Rubin Kazan ekibinin CSKA Moskova, Zenit
St. Petersburg gibi tak›mlar› geride b›rakarak üst üste
kazand›¤› iki ﬂampiyonlukta tarih yazan kadronun
parçalar›ndan biriydin. Sana göre Rubin Kazan’›n elde
etmiﬂ oldu¤u bu baﬂar›n›n s›rr› neydi?
▲Galatasaray’da ayn› tak›mda oynad›¤›m ve beraber
ﬂampiyonluk yaﬂad›¤›m arkadaﬂ›m Hasan Kabze
2006-2007 sezonunun bitiminde Rubin Kazan’a transfer
olmuﬂtu. Transfer olduktan k›sa bir süre sonra beni arad›
ve buraya gelmek isteyip istemeyece¤imi sordu. Kulüp
benimle ciddi olarak ilgileniyorsa gelebilece¤imi

söyledim. Daha sonra tak›m›n teknik direktörü
Kurban Berdiyev’den bir telefon ald›m. Kendisi
geçmiﬂ sezondaki 24 maç›m› takip etti¤ini
söyledi. Daha önceden de beni izlemek için
Ali Sami Yen’e geldi¤ini biliyordum. Hasan’la
olan konuﬂmamda da Berdiyev’in oyun tarz›m›
be¤endi¤ini ve beni transfer etmek istedi¤ini
söyledi. Transferim bu ﬂekilde gerçekleﬂti. Oraya
gitti¤im zaman Rusya’da sezon ortas›yd› ve
tak›m›n durumu pek de iyi de¤ildi. Ancak
Berdiyev bize gelecek sezon ﬂampiyonluk için
mücadele etmemiz gerekti¤ini söyledi. Bu
duruma baﬂta çok ﬂaﬂ›rm›ﬂt›m. Çünkü hem orada
gördü¤üm di¤er problemlerden hem de tak›m›n
baﬂar› durumundan dolay› ertesi sezon ﬂampiyon
olmam›z›n imkâns›z oldu¤unu düﬂünmüﬂtüm.

Ancak kulüp daha sonra Sergei Semak, Savo
Milosevic ve Fenerbahçe’den eski tak›m
arkadaﬂ›m Sergei Rebrov gibi kaliteli oyuncularla,
Rusya’da umut vaat eden genç futbolcular›
transfer edince, tecrübelilerle gençlerin kaynaﬂt›¤›
çok daha iyi bir tak›m haline geldik. Baﬂar›m›z›n
en büyük nedeni de buydu. Bu ﬂekilde de ilk
7 maç›m›z› kazanarak lige çok iyi bir baﬂlang›ç
yapt›k. O sezon ilk haftadan son maça kadar ligin
hep zirvesinde kald›k. Hocam›z da bu
performans›m›zdan ve tak›m içindeki atmosferden
oldukça mutluydu. Çünkü Rusya’da Moskova
d›ﬂ›ndan bir tak›m›n ﬂampiyon olmas› çok zor.
CSKA, Dinamo, Spartak gibi kulüpler Rubin
Kazan’dan çok daha büyük
ekipler. Zenit’i de bu büyük
tak›mlar aras›nda
gösterebiliriz. O bak›mdan
Rubin Kazan’›n elde etti¤i
bu zaferin önemi çok
büyük.
Bu söylediklerini göz önüne
al›rsak Rusya’da Moskova
kulüplerinin ülkemizde “Üç
Büyükler”e benzedi¤inden
bahsedebilir miyiz?
▲Evet, kesinlikle. Biz de
t›pk› Bursaspor’un bu sezon
yapt›¤› gibi, Rusya Premier
Lig’de Moskova kulüpleri ve
Zenit’in aras›ndan s›yr›l›p
hiç kimse taraf›ndan
beklenmeyen bir
ﬂampiyonluk kazanmay›
baﬂard›k. Ancak bence
bizim baﬂar›m›z
Bursaspor’unkinden daha
önemliydi. Çünkü
ﬂampiyonlu¤u kazand›ktan
sonraki sezon da ligi
zirvede bitirerek baﬂar›m›z›
tekrarlam›ﬂ olduk.
▼Avrupa’da son y›llarda
oynad›¤› futbol ve ald›¤›
sonuçlarla ezici bir
Barcelona üstünlü¤ü var.
O Barcelona 2008-2009
sezonunda kendi sahas›nda
iki kere, geçen sezon da
sadece bir kere ma¤lup
oldu. Geçen sezon evinde
ma¤lup oldu¤u tak›m da
Rubin Kazan’d›. Bize
ﬁampiyonlar Ligi’nde
al›nm›ﬂ o 2-1’lik zaferi
anlat›r m›s›n?
▲Öncelikle Rubin Kazan’da
çok organize bir teknik
ekibin oldu¤unu belirterek
söze baﬂlayabilirim.
Berdiyev’in tam 5
yard›mc›s› var. Tak›m›n
kondisyoneri de bir
‹spanyol. Bu ekibin s›k›
çal›ﬂmas› sayesinde maçtan
önce Barcelona’y› çok iyi
analiz etmiﬂtik. Onlara karﬂ›
nas›l oynayaca¤›m›z›
biliyorduk ve takti¤imizi
buna göre belirlemiﬂtik.
O yüzden maçtan önce

Nou Camp’tan en az 1 puan al›p eve
dönece¤imize, hatta tam olarak konsantre
olabilirsek maç› kazanabilece¤imize inan›yorduk.
Maç esnas›nda da tak›m, teknik direktörün ve
ekibinin bizden istediklerini sahaya yans›t›nca
zafer kaç›n›lmaz oldu. ‹ki hafta sonra da kendi
evimizdeki maçta berabere kalarak Barcelona gibi
bir tak›mdan 2 maçta 4 puan almay› baﬂard›k.
▼Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze, Rubin
Kazan’da tak›m arkadaﬂlar›nd›. Futbolculuklar›
hakk›ndaki görüﬂlerin neler? Sence Gökdeniz
önümüzdeki senelerde Avrupa’da daha güçlü
tak›mlara transfer olabilir mi? Hasan Kabze de
geçti¤imiz günlerde Fransa’n›n Montpellier
ekibine transfer oldu.
Burada baﬂar›l› olabilir mi?
▲Gökdeniz çok iyi ve
tecrübeli bir oyuncu.
Trabzonspor’da oynad›¤›
dönemde birçok kez
karﬂ› karﬂ›ya gelmiﬂtik.
Bence o zamanlar Fatih
Tekke ile birlikte en iyi
Türk oyunculardan
biriydi. Berdiyev onu
tak›mda görmeyi çok
istemiﬂti ve bonservisi
oldukça yüksek olmas›na
ra¤men transferini
gerçekleﬂtirdi. Gökdeniz,
Rusya’da da çok baﬂar›l›
oldu. Bence Avrupa’da
daha iyi bir tak›ma
gitmemesi için hiçbir
neden yok ancak yaﬂ›
kendisine bu konuda
sorun ç›karabilir. 4-5 yaﬂ
daha genç olsayd› Avrupa’n›n
önemli bir ekibine çok rahat
transfer olabilirdi. Fakat
Rusya’da ve Rubin Kazan’da
olmaktan çok mutlu. Hasan
Kabze de Rubin Kazan’da
3 sezon oynad›. Kendisiyle
Rubin Kazan’da forma
giyerken güzel baﬂar›lara imza
att›k. Onun için Montpellier’in
do¤ru tercih oldu¤unu
düﬂünüyorum. Çünkü oyun
tarz› Frans›z futboluna çok
yatk›n. Ayr›ca Montpellier
geçti¤imiz sezon Fransa
Ligi’ni 5. s›rada tamamlad› ve
bu sezon UEFA Avrupa
Ligi’nde mücadele edecek.
Bu durum da kendisi için
büyük avantaj.

Hiddink’in etkisini
görece¤iz
▼Hem Türkiye hem de Rusya
son y›llarda futbola yapt›klar›
yat›r›mlarla ‹ngiltere, ‹spanya,
‹talya, Fransa ve Almanya’dan
sonra Avrupa’n›n üst düzey
liglerinin aras›nda yer almak
için çaba sarf ediyor. ‹ki
ülkede de oynam›ﬂ bir
futbolcu olarak Rus
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futboluyla Türk futbolunun
aras›nda ne gibi benzerlikler ve
farkl›l›klar görüyorsun?
▲‹talya’dan Türkiye’ye transfer
oldu¤um zaman Türkiye’de
insanlar›n futbola çok büyük bir
ﬂevk ve coﬂkuyla düﬂkünlük
besledi¤ini fark ettim. Türkiye’de
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beﬂiktaﬂ
di¤er kulüplere oranla çok daha
fazla ekonomik güce sahip.
Bu yüzden iyi transferler
yapabiliyorlar. Anelka gibi star
oyuncular› transfer edebiliyorlar.
Türk Millî Tak›m› da Euro 2008’de
büyük bir baﬂar› yakalad›. Dünya
Kupas› finallerine gidemeyince bu
baﬂar›n›n devam›n› getiremediler.
Ancak Guus Hiddink’in bu düﬂüﬂü
sona erdirece¤ini ve tak›m› yeniden
baﬂar›ya ulaﬂt›raca¤›n›
düﬂünüyorum. Hiddink, Rusya’da da
buna benzer ﬂeyler yapt› ve baﬂar›l›
oldu. ‹ki ülke futbolunda da bu
bak›mdan Hiddink’in etkisini
görece¤iz ileride. Öte yandan Rusya
Premier Ligi de en az Turkcell Süper
Lig kadar iyi ve kaliteli bir lig. Her
sezon 2-3 Rus tak›m› ﬁampiyonlar
Ligi’nde boy gösteriyor. CSKA
Moskova 2005 y›l›nda UEFA
Kupas›’n› kazand›. 2008’de de Zenit
hem UEFA Kupas› hem de Süper
Kupa’y› kazanarak bu baﬂar›y› daha
da ileri götürdü. Galatasaray’›n da
2000 y›l›nda hem UEFA Kupas› hem
de Süper Kupa’y› kazand›¤›n›
düﬂünürsek iki ülkenin de
geçti¤imiz senelerde Avrupa
futbolunda bir yerlere gelmeye
baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz. Bu durum
bana göre iki ülke için de sürpriz
olmamal›. Çünkü bu iki ülkenin de
art›k belli bir futbol kültürü var.
Ayr›ca futbola da ekonomik yönden
oldukça yat›r›m yap›yorlar. Durum
böyle olunca baﬂar›l› sonuçlara
ulaﬂ›lmas› da zor olmuyor. ‹ki ülke
futbolunun farkl›l›¤›na de¤inecek
olursak; Türkiye’de çok daha
tekni¤e dayal› bir futbol oynand›¤›n›
söyleyebilirim. Rusya’da ise daha
çok fizik gücünün ön planda oldu¤u
bir oyun anlay›ﬂ› var. Ruslar saha
içinde mücadele etmeyi, tabir
yerindeyse savaﬂmay› çok seviyor.
Türkiye’de ise bu sevgi tamamen
topla oynamak ve tekni¤ini
kullanmak üzerine. Bu yüzden iki
ülke futbolu aras›nda ciddi bir
mantalite fark› var.
▼Birçok farkl› tak›mda de¤iﬂik
partnerlerle oynad›n. Bugüne kadar
defansta en çok anlaﬂt›¤›n ve sana
göre en iyi partnerin hangisi?
▲Rubin Kazan’da oynarken
defansta birçok Rus partnerim oldu.
Türkiye’de ise Fenerbahçe’de
Luciano, Galatasaray’da da Rigobert
Song’la birlikte oynad›m. Ancak bu
oyuncular›n aras›nda en iyi
anlaﬂt›¤›m kesinlikle Song’tu.
Onunla aram›zdaki ba¤ çok
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farkl›yd›. Çok iyi bir ikili iliﬂkimiz
vard› sahada. Bu da defanstaki
oyunumuzu üst seviyeye taﬂ›d›.
Bana göre defans›n göbe¤inde
oynayan iki oyuncunun farkl›
özelliklerinin olmas› çok önemli.
Birisi oyun içinde bir ﬂey yaparken,
di¤eri ondan daha farkl› bir ﬂey
yapmal› ki birbirlerini
tamamlas›nlar. Biri topu oyuna
sokarken, di¤eri de savunmadaki
dengeyi sa¤lamal›. ‹ﬂte Song
defanstan topu ç›kar›rken, ben de
arkada bekleyip bu dengeyi
sa¤l›yordum. Durumun böyle olmas›
da defansta yapt›¤›m›z hatalar› en
aza indiriyordu. Aram›zdaki bu
uyumdan dolay› Song’la oynamak
benim için çok farkl›yd›.
▼2010 Dünya Kupas›’nda oynanan
futbolu nas›l de¤erlendiriyorsun?
Kupada en çok be¤endi¤in tak›m
hangisi oldu?
▲Aç›kças› seyir zevki olarak
bekledi¤im kadar iyi bir kupa
olmad›. Asl›na bakacak olursak,
bir taraftan da seyir zevki ve kalite
aç›s›ndan bu tarz turnuvalarda çok
iyi maçlar olmas›n› beklememek
gerekir. Özellikle Avrupa liglerinde
oynayan futbolcular sezon
içerisinde çok yo¤un bir maç
program› yaﬂad›klar› için, turnuva
boyunca geride b›rakt›klar› sezonun
yorgunlu¤unu fazlas›yla hissediyor.
Bu da turnuvada oynanan futbolun
kalitesini olumsuz etkiliyor. Kupada
en be¤endi¤im tak›m ise ‹spanya.
Ancak Almanya’y› da çok baﬂar›l›
buldum. Bence finali bu iki tak›m
oynamal›yd›. Yar› finalde
karﬂ›laﬂmalar› ﬂanss›zl›k oldu.
▼H›rvatistan, Euro 2008
elemelerinde ‹ngiltere’yi
Wembley’de ma¤lup edip hem
gruptan lider ç›km›ﬂ hem de
‹ngilizlerin finallere kat›lmas›n›
engellemiﬂti. Daha sonra Euro 2008
finallerinde grubu Almanya’n›n
önünde birinci bitirdikten sonra
o unutulmaz maçta Türkiye’ye
elendiler. Bu maçtan sonra tak›mda
bir düﬂüﬂ baﬂlad›. H›rvatlar Dünya
Kupas› elemelerinde ‹ngiltere ve
Ukrayna’n›n arkas›nda kalarak
finallere gidemedi. Bu düﬂüﬂü neye
ba¤l›yorsun?
▲Euro 2008 elemelerinde
‹ngiltere’yi Wembley’de ma¤lup
etti¤imiz zaman ‹ngilizler bu
duruma çok bozulmuﬂlard›.
Onlarla oynad›¤›m›z ilk maç› da
kazanm›ﬂt›k ve bu ﬂekilde
kendilerini bir anlamda uyarm›ﬂt›k.
Wembley’de yaﬂad›klar› ma¤lubiyet
sonras› do¤al olarak bize karﬂ› çok
h›rslanm›ﬂlard›. 2010 Dünya Kupas›
elemelerinde de ayn› gruba
düﬂünce öfkelerini sahaya olumlu
yans›tt›lar ve bizi farkl› ﬂekilde
ma¤lup etmeyi baﬂard›lar.
Ukrayna’yla oynad›¤›m›z iki maçta
da berabere kald›k. Yani
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Dünya Kupas›’n›n “duygusal” yüzü
yenilmedik. Zaten grupta baﬂka da
puan kaybetmedik. Ancak
Ukrayna’n›n ‹ngiltere karﬂ›s›nda
oynad›¤› iki maçtan birinde
berabere kalmas›ndan dolay› grubu
onlardan 1 puan geride bitirdik.
Futbolda bazen böyle düﬂüﬂler
olabiliyor. Ayn› durumu bu
elemelerde Türkiye de yaﬂad›.
Grupta ‹spanya ve Bosna-Hersek’in
arkas›nda kalarak bizim gibi
finallere gidemediler.
▼En be¤endi¤in H›rvat oyuncu
kim?
▲Luka Modric. Kendisi
H›rvatistan’da ve millî tak›mda
oynarken son derece baﬂar›l›yd›. ‹ki
sezondur da ‹ngiltere’de oynuyor.
Burada da zamanla baﬂar›l›
olaca¤›na inan›yorum ancak
‹spanya’ya gitse bence çok daha
baﬂar›l› olur. Çünkü La Liga’da
oynanan futbol, oyun tarz›n› sahaya
yans›tmas›na daha müsait.
▼Geride b›rakt›¤›m›z Dünya
Kupas›’na Balkan ülkelerinden
sadece Slovenya ve S›rbistan
kat›labildi. Onlar da grup maçlar›
sonunda elendiler. Son y›llara
bakt›¤›m›zda Balkanlarda 90’l›
y›llara oranla teknik anlamda çok
yetenekli futbolcular yetiﬂmiyor.
Sen de en be¤endi¤in H›rvat
oyuncunun Luka Modric oldu¤unu
belirttin. Onun oynad›¤› futbol da
di¤er H›rvat futbolcularla daha
farkl› ve teknik tarzda. Son y›llarda
H›rvatistan’da ve di¤er Balkan
ülkelerinde teknik anlamda
yetenekli oyuncular›n daha az
yetiﬂmesini neye ba¤l›yorsun?
▲Yugoslavya da¤›ld›ktan sonra
ortaya ç›kan ülkelerin ekonomik
durumu oldukça kötüydü.
‹nsanlar›n ço¤u fakir ve açt›.
Dolay›s›yla her fakir ülkede oldu¤u
gibi bu bölgede de futbol genç
insanlar için bir ç›k›ﬂ yolu oldu.
Çünkü açsan, fakirsen gözünü
mutlaka futbolcu olmaya dikersin.
Oyuncular kendi ülkelerinde
yaﬂan›lanlardan ötürü oldukça
k›zg›nd›. Bu öfkelerini futbol

oynayarak dindirmek istiyorlard›.
‹ﬂte bu dönemlerde ortaya çok iyi
bir ekol ve futbol ç›kt›. ﬁimdilerde
ise bölgenin ekonomisi iyileﬂmeye
baﬂlad›¤›ndan dolay› durum
farkl›laﬂt›. Ancak Balkan
ülkelerinden olan oyuncular›n
en büyük özelli¤i pes etmemeleri
ve saha içinde oyunu asla
b›rakmamalar›d›r. Bu inatç›l›k
sayesinde ileride tekrar ayn› tarz
oyuncular›n yetiﬂece¤ini
düﬂünüyorum. Bence as›l önemli
olan asla pes etmemek zaten.
▼Futbolu b›rakt›ktan sonraki
hedeflerin neler? ﬁu an H›rvatistan
Millî Tak›m›’n›n baﬂ›nda Slaven
Bilic var. Yard›mc›lar› da Asanovic,
Jurcevic, Mrmic ve Prosinecki.
Sen de böyle bir grubun içerisinde
çal›ﬂmak ister misin?
▲Tabii ki isterim. ﬁu an 34
yaﬂ›nday›m. Kendimi fizik kapasite
olarak oldukça iyi hissediyorum.
1-2 sene sonra yine durumuma
bakaca¤›m ve ona göre futbolu
ne zaman noktalayaca¤›ma karar
verece¤im. Ancak bedenim izin
verdi¤i sürece futbol oynamaya
devam etmek istiyorum. Futbolu
b›rakt›ktan sonra da H›rvatistan’da
akademiye ya da teknik direktörlük
kurslar›na giderek teknik
direktörlü¤e ad›m atmak istiyorum.
Benimle ayn› jenerasyondan olan
Dario Simic ve Marijo Maric de bu
konuda oldukça istekli. Onlarla
sürekli konuﬂuyorum. ‹leride birlikte
akademiye gidip kendimizi bu
konuda beraber yetiﬂtirme
düﬂüncesindeyiz.
▼Son olarak özel hayat›nda neler
yap›yorsun, Türkiye’de neleri
seviyorsun?
▲H›rvatistan’da eﬂimle birlikte bol
bol sinemaya gideriz. S›k s›k da
seyahat ederiz. Genelde tatil için
Dubrovnik’i tercih ediyoruz. Türk
yemeklerini çok seviyorum çünkü
Türk mutfa¤› ile H›rvat mutfa¤›
birbirine çok benziyor. Bunun
d›ﬂ›nda Sezen Aksu ve Ajda Pekkan
dinlemeyi seviyorum.

Güney Afrika Cumhuriyeti, 2010 Dünya
Kupası’na ev sahipliği yapmak için
5 milyar dolar harcadı. 2010 Dünya
Kupası, maç başına ortalama 49 bin
670 seyirciyle, kupa tarihinin en fazla
tribün dolduran üçüncü turnuvası oldu.
Ancak yine de Güney Afrika’nın içinde
bulunduğu ekonomik ve sosyal
koşullarla, yaptığı bu yatırımı geri alıp
alamayacağı merak ediliyor.

Mustafa Taha
976 Montreal Olimpiyatlar›’na kadar bir spor
organizasyonun ekonomik yönü, getirileri ve
götürüleri gündeme gelmiyordu. Daha do¤ru bir
ifadeyle, o spor organizasyonunun kendisi kadar çok
konuﬂulmuyordu. 1976 Yaz Olimpiyatlar›’n›n ard›ndan
organizasyonun Montreal’i zarara u¤ratmas› ve bu
zarar›n da ﬂehir halk›n›n ödedi¤i vergilerle
karﬂ›lanmas›ndan beri her büyük turnuvan›n ekonomik
yönü konuﬂulur oldu. FIFA 2010 Dünya Kupas›’nda da
bu gelenek bozulmad›. Kupan›n öncesinde -hatta
Güney Afrika’n›n turnuvaya ev sahipli¤i yapaca¤›n›n
aç›klad›¤› 2004 y›l›ndan bu yana- Güney Afrika’n›n ne
kadar para harcad›¤› üzerine çok say›da makale
yay›mland›, FIFA’n›n sponsorluklardan kazand›¤›
paralar hesapland›. Turnuvan›n ard›ndan ise Güney
Afrika’n›n bu bir ayda harcad›¤› paray› geri al›p
alamayaca¤› tart›ﬂ›lmaya baﬂland›.
Her ﬂeyden önce turnuva öncesinde ve grup maçlar›
s›ras›nda tribünlerin dolulu¤una dair ak›llarda çeﬂitli
ﬂüpheler oluﬂmuﬂtu. Fakat turnuvan›n ard›ndan
yay›mlanan doluluk istatistikleri endiﬂelerin yersiz
oldu¤unu gösterdi. Kupada oynanan 64 maç› toplam
3 milyon 180 bin kiﬂi izledi. Bu, maç baﬂ›na 49 bin
670 seyirci ortalamas›n› ifade ediyor ki, 19 Dünya
Kupas› içerisinde 1994 ve 2006 Dünya Kupalar›’n›n
ard›ndan üçüncü s›rada yer al›yor 2010 Dünya Kupas›.
Beklentiler tribünlerde en az›ndan seyirci say›s› olarak
karﬂ›lansa da kupa için harcanan paralar›n geri dönüp
dönmeyece¤i kafalarda hâlâ soru iﬂareti.
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Güney Afrika’n›n ekonomik verileri
2006 y›l›ndaki verilere göre Güney Afrika’n›n nüfusu
49 milyon. Ülkedeki iﬂsizlik oran› yüzde 24. Fakat
gençler aras›nda bu oran yüzde 45-50’ye kadar
ç›kabiliyor. Ayr›ca, ülke nüfusunun yüzde 47’si 1.5
euronun alt›nda bir gelir elde ediyor. Bu durumun bir
sonucu olarak ülkede sadece 5 milyon vergi mükellefi
bulunuyor. Sosyal yard›mdan yararlanmas› gereken
nüfus ise 13 milyonu aﬂ›yor. Ekonomik rakamlar›n bu
kadar dengesiz ve kötü oldu¤u bir ülkede “Dünyan›n
en büyük iki spor organizasyonundan birinin
düzenlenmesi ne kadar do¤ru? Kupa için harcanan
kayna¤›n, say›lar› yetersiz olan okul, hastane ve
evsizlere yeni evlerin yap›m› gibi ülke refah› aç›s›ndan
önemli olan alanlara aktar›lmas› gerekmez miydi?”
sorular› soruluyor. En az›ndan hükümetin, bu bütçenin
belirli bir k›sm›n› spor turnuvalar›na kaynak olarak
kullanmas› gerekti¤i Güney Afrikal› düﬂünce
adamlar›n›n dile getirdi¤i birkaç noktadan biri.

Güney Afrikal› yetkililer de iﬂsizlik oran›n›n hâlâ
yüksek oldu¤unu, evsizli¤in -sokakta yaﬂamak zorunda
kalan insanlar›n- ve di¤er sorunlar›n devam etti¤ini,
Dünya Kupas›’n›n bütün bu sorunlar› çözmedi¤ini
kabul ediyor.
Devlet Baﬂkan› Jacob Zuma ise ayn› fikirde de¤il.
Dünya Kupas›’n›n sosyal getirisinin ekonomik
getirisinden daha fazla oldu¤unu ve buna da bir de¤er
biçilemeyece¤ini söylüyor. Ve bu duruma en basit
örnek olarak siyah ve beyazlar›n tribünlerde birlikte
maç seyretmesini gösteriyor.

Kupa için ne harcand›, ne bekleniyor?
Güney Afrika’n›n Dünya Kupas› için yapt›¤› yat›r›m
5 milyar 600 milyon dolar. Her ne kadar Güney Afrika
Devlet Baﬂkan› Jacob Zuma, ülke hazinesinden ç›kan
mabla¤›n 4 milyar 200 milyon dolar oldu¤unu söylese
de… Bu harcamalara beﬂ yeni stadyumun yap›m›, beﬂ
stadyumun elden geçirilmesi, sadece tren, metro ve
otobüs hatlar›n›n de¤il, havaalanlar›n›n da
yenilenmesi dâhildi. Bu altyap› çal›ﬂmalar›n›n 300 bin
kiﬂiye yeni iﬂ imkân› sa¤lad›¤› ifade edildi. Bu da
iﬂsizlik oran›nda yüzde 2.7’lik bir azalma anlam›na
geliyordu. Fakat evdeki hesap çarﬂ›ya uymad› ve
Güney Afrika’daki iﬂsizlik oran› bu y›l›n ilk çeyre¤inde
bir önceki seneye göre 800 bin kiﬂi daha artt›.
Bu istatistik, Dünya Kupas› sebebiyle 300 bin kiﬂiye iﬂ
olana¤› sa¤lanmas›n›n gölgede kalmas›na yol açt›.
Dünya Kupas› ve sonras›nda görev yapmas› için
44 bin yeni polis al›nd›. Bu yeni polislerin maliyeti
180 milyon dolar› buluyordu.
Turnuva öncesindeki öngörüler Dünya Kupas›’n›n
kazançl› bir iﬂ oldu¤una inand›r›yordu insanlar›.
Turnuvan›n yerel ekonomiye etkisinin 12 milyar 200
milyon dolar olaca¤› ifade ediliyordu. Öngörüler
bununla da s›n›rl› de¤ildi. 2006 ile 2010 aras›ndaki
dört y›lda kupa için yap›lacak çal›ﬂmalar›n milli geliri
yüzde 0.5 ile yüzde 2.2 oran›nda artt›raca¤›
belirtiliyordu. Y›ll›k ortalama 450 bin olan turist
say›s›n›n Dünya Kupas› s›ras›nda 200 bin kiﬂi daha
fazla olaca¤› düﬂünülüyordu. Ki organizasyonun ikinci
haftas›nda Güney Afrika Turizm Ofisi taraf›ndan
yap›lan aç›klamaya göre ülkeye kupa boyunca giriﬂ
yapan turist say›s› 456 bindi.
Chicago merkezli dan›ﬂmanl›k ﬂirketi Grant Thornton,
Dünya Kupas›’n›n Güney Afrika’da düzenlenmesinin
2010 ile 2015 y›llar› aras›nda toplam 1 milyon 500 bin
deniz aﬂ›r› turistin gelmesini sa¤layaca¤›n› öngörüyor.
Visa ise Dünya Kupas› boyunca bir önceki y›l›n ayn›

dönemine göre Güney Afrika’da kredi kart›
kullan›m›nda yüzde 70’lik bir art›ﬂ›n oldu¤unu ifade
ediyor. Bu art›ﬂ›n karﬂ›l›¤› 204 milyon sterlin. Kupa
boyunca günde 55 bin iﬂlem yap›ld›¤› belirten Visa,
bu say›n›n 2009’da 30 bin oldu¤unu söylüyor. Sadece
Güney Afrika’da de¤il, komﬂu ülkelerde de
harcamalarda bir art›ﬂ söz konusu. Mozambik’te
5 milyon 300 bin sterlin, Botswana’da 4 milyon 890
bin sterlin, Angola’da ise 4 milyon 260 bin sterlinlik bir
iﬂlem hacmi söz konusu.
Bütün bu ekonomik veriler barda¤›n dolu taraf›n›
gösterse de sosyal aç›dan hoﬂ olmayan manzaralar› da
unutmamak gerekiyor. Örne¤in stadyumlar›n
yak›nlar›nda bulunan teneke gecekondularda yaﬂayan
binlerce insan, turnuva boyunca binlerce kilometre
uzakl›ktaki yerleﬂim yerlerine sürüldü. En az›ndan yerel
gazetelerde ç›kan haberler bu yöndeydi.

Kupa sonras› ne olacak?
Dünya Kupas›’n›n ard›ndan en fazla sorulan
sorular›n baﬂ›nda, yap›lan yat›r›mlar›n ne olaca¤›
geliyor. Toplam 11 stadyumun spor etkinlikleri için
kullan›lmas› pek olas› gözükmüyor. Kapasitesi
50 binin üzerinde olan stadyumlarda Güney Afrika
Premier Lig maçlar›n›n oynanmas›, maçlara gelen
seyirci say›s›n›n azl›¤› nedeniyle olas› gözükmüyor.
Güney Afrika Kriket Konseyi de bu stadyumlarda
maç oynanmas›na pek taraftar de¤il. Ancak gelecek
y›l 9 Ocak’ta Hindistan ile oynanacak Twenty20
maç›na Durban’daki Moses Mabhida Stadyumu
ev sahipli¤i yapacak. 70 bin kiﬂi kapasiteli Moses
Mabhida Stadyumu böylece Güney Afrika kriket
tarihinin en kalabal›k maç›na da ev sahibi olacak.
Ülkenin en büyük kriket stadyumu 34 bin kiﬂilik
Wanderers. Bu tür farkl› etkinlikler d›ﬂ›nda rugby
ya da kriket maçlar›, Dünya Kupas› stadyumlar›nda
oynanmayacak. En az›ndan ilgili federasyonlardan
yap›lan aç›klamalar bu yönde. Devlet Baﬂkan› Jacob
Zuma, Dünya Kupas›’n›n sona ermesinin ard›ndan
2020 Yaz Olimpiyatlar›’na aday olmay›
düﬂündüklerini ifade etti. Zuma herhangi bir ﬂehrin
ad›n› vermese de Durban’›n ilk s›rada oldu¤u
belirtiliyor.
Güney Afrika, Dünya Kupas›’n›n getirdi¤i rüzgârdan
olabildi¤ince farkl› ﬂekillerde yararlanmak isteyecek.
Bunda baﬂar›l› olup olamayaca¤›n›, kupan›n
ekonomik getirisinin tam anlam›yla ne oldu¤unu
anlayabilmek için en az›ndan bu y›l›n sonuna kadar
beklemek gerekecek.
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Dünya Kupas›

On bir alt›n adam

Xavi

Carles Puyol

niesta’n›n ad›n› an›nca onun ad›n› anmamak

Imümkün de¤il çok zamand›r. Yine ‹spanya’n›n

Fani gözlerimiz bir Dünya Kupası’nı daha gördü diye sevinebiliriz. Zaten bir
hayata kaç Dünya Kupası sığar ki? Sonuçta bir ay boyunca süren şenlik, geride
bir sürü görüntü bırakarak dağıldı; İspanya şeytanın bacağını nihayet kırarak
bir türlü kazanmayı beceremediği Dünya Kupası’nı ülkesine götürdü, Hollanda
bir finalden daha boynu bükük ayrıldı. Kupanın ardından FIFA, internet sitesi
üzerinden düzenlediği bir anketle 2010 Dünya Kupası’nın en iyi 11’ini ve
teknik direktörünü katılımcıların oylarıyla belirledi. Biz de listedeki isimlere
biraz daha yakından bakalım dedik...
Kıvanç Koçak

Sergio Ramos

Iker Casillas

E

elmiﬂ geçmiﬂ en kariyerli kaleci olma

kupan›n ve ödülün yan›na sonunda Dünya
Kupas›’n› da koymay› baﬂard›. 1981 do¤umlu
genç kaleci ilk kez 1998-99 sezonunda bir
maçta geçti¤i Real Madrid kalesini, 1999-00
sezonundan sonra kimselere b›rakmad›. Henüz
18 yaﬂ›ndayken ulaﬂt›¤› bu büyük baﬂar›y› her
geçen sezon artan performans›yla daha da
taçland›ran Casillas, Dünya Kupas›’nda
gösterdi¤i performansla da kupan›n
mimarlar›ndan oldu. Paraguay maç›nda
kurtard›¤› penalt› tak›m›n› yar› finale taﬂ›rken,
finalde de önemli kurtar›ﬂlara imza att›. Dünya
Kupas›’nda en iyi kaleciye verilen “Alt›n
Eldiven” ödülünü de kazanan Casillas, görünen
o ki, daha uzun y›llar dünyan›n en iyi kalecileri
içinde kendine yer bulacak.
ir analiz firmas›n›n de¤erlendirmesine göre

Btüm veriler girildi¤inde kupan›n en etkili ve

efektif, dolay›s›yla en baﬂar›l› oyuncusu o.
Sevilla altyap›s›nda baﬂlad›¤› futbol kariyerini
2005’te rekor bir transfer bedeliyle Real
Madrid’e geçerek sürdüren Sergio Ramos,
oyuna konsantrasyonunu hiçbir zaman
yitirmemesiyle ön plana ç›k›yor. Güçlü
yap›s›yla fiziki mücadelelerde de baﬂar›l› olan
Ramos’un henüz 24 yaﬂ›nda oldu¤u
düﬂünülürse, büyük ihtimalle önümüzdeki
kupalarda da ‹spanya savunmas›n›n
belkemi¤ini oluﬂturmaya devam edece¤i kesin
gibi.
ayern Münih altyap›s›n›n bir ürünü olan Lahm, Dünya Kupas›’n›n en be¤enilen tak›mlar›n›n

Philipp Lahm

Bbaﬂ›nda gelen Almanya’n›n güzel oyununa büyük katk›da bulundu. Kupa boyunca yapt›¤›

toplam 434 pas›n 350’sinde baﬂar›l› olmak (%81’lik bir orana iﬂaret ediyor) az buz iﬂ de¤il
herhalde. Ballack’›n turnuva öncesi sakatlanmas›yla
Almanya’n›n kaptanl›¤›n› da yapan Lahm, ayn› zamanda
hay›r iﬂlerinde de s›kça gözüken bir isim. Kendi ad›yla
kurdu¤u vak›fla yoksul çocuklara yard›mc› olan genç
oyuncu, FIFA’n›n çocuklar için yapt›¤› organizasyonlarda da
ön s›ralarda yer al›yor. 2007-2009 aras›nda Dünya AIDS
Günü etkinlikleri elçili¤i de yapan Lahm, özellikle futboldaki
homofobiye ve hoﬂgörüsüzlü¤e karﬂ› ç›kmak için gösterdi¤i
mücadeleyle 2008’de Tolerans Ödülü de kazand›. 2010
Dünya Kupas›’n›n bitimiyle birlikte evlenen Lahm için ﬂimdi
en büyük soru iﬂareti, Ballack’›n iyileﬂmesinin ard›ndan millî
tak›mda hâlâ kaptan olarak kal›p kalmayaca¤›.
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Andres Iniesta
sas olarak savunmada oynayan ama nerede bir
sorun olsa koﬂturan, hatta ç›k›p golünü de atan bir
oyuncu… Böyle bir futbolcuyu tak›m›nda görmek
istemeyecek teknik adam var m›d›r? Almanya’ya
att›¤› golle tak›m›n› finale taﬂ›yan Puyol’un bu çok
yönlülü¤ünde, futbola kaleci olarak baﬂlamas›n›n,
daha sonra forvete geçmesinin, oradan defansif orta
sahaya kaymas›n›n, son durak olarak savunmada
kalmas›n›n da etkisi var muhtemelen. Barcelona’da
ilk olarak Van Gaal’in forma ﬂans› verdi¤i Puyol,
tak›m› için her ﬂeyi ortaya koyan cengâver stiliyle
tüm futbolseverlerin gönlünde ayr› bir yere sahip
ﬂüphesiz. Bir yandan da Katalonya Millî Tak›m›’nda
oynayan, Tibet Budizmi’ne ilgi duyan, okumay› çok
seven Barcelona kaptan›n›n, saçlar›n› kesmesi için
›srar eden Van Gaal’e direniﬂinin arkas›nda
kendisine verdi¤i bir söz var; futbolu b›rakana kadar
uzun, k›v›rc›k saçlar›n› kesmeyecek!

Gyolunda h›zla ilerleyen Casillas, onlarca

David Villa

Maicon
er ne kadar Brezilya Dünya Kupas›’nda arad›¤›n›
bulamasa da Maicon, Inter’de geçirdi¤i müthiﬂ
sezona kupan›n en iyi oyuncular› aras›na girmeyi de
ekledi. Inter’de Mourinho’nun en güvendi¤i isimlerin
baﬂ›nda gelen Maicon Douglas Sisenando, att›¤›
sürpriz gollerle de dikkat çeken bir isim (Gollerinden
baz›lar›n› hat›rlayanlar mutlaka olacakt›r, sürpriz
dediysek sahiden sürprizin hakk›n› veriyor!). H›z›,
topu kullanma biçimi, yerinde ortalar› ve hücuma
odakl› yap›s›yla savunmada oldu¤u kadar atakta da
etkili bir oyuncu olan Maicon, hâlihaz›rda dünyan›n
en iyi savunmac›lar› aras›nda gösterilmesinin boﬂa
olmad›¤›n› Dünya Kupas›’nda sergiledi¤i
performansla da ortaya koydu.

H

ﬂampiyon oldu¤u Euro 2008’de “en iyi oyuncu
seçilen” Xavi Hernandez, 2010 Dünya Kupas›’nda
da adeta ‹spanya’n›n beyni konumundayd›. Kupa
boyunca toplam 80.20 km. koﬂan Xavi, “sahada
basmad›k yer b›rakmayan oyuncu” tabirini
istatistiklere de yans›tarak kliﬂenin ötesine
geçirmeyi baﬂard›. “Oyunu iki yanl› oynayan
futbolcu” kliﬂesinin de müsebbiplerinden olan
30 yaﬂ›ndaki oyuncu, 11 yaﬂ›ndan beri
Barcelona’da. Öte yandan çocuklu¤unda bir
Espanyol taraftar› olmas›n›n da makul bir sebebi
var. Zira yine bir futbolcu olan babas›, 1960’l›
y›llar›n sonunda Espanyol’un kaptan›ym›ﬂ!

arcelona’n›n baﬂar›lar›n›n ard›ndaki gizli

götürülür, doktorlar baca¤›n› kesmeyi bile
düﬂünür… Tedavisi yap›lan ve bir daha top
oynamas›na zor gözüyle bak›lan o David Villa,
bugün “‹spanya’n›n gol makinesi”ne dönüﬂmüﬂ
durumda. ﬁu ana kadar Dünya Kupalar›nda en
fazla gol atan ‹spanyol oyuncu o. 29 yaﬂ›ndaki
oyuncu 2010 Dünya Kupas›’nda att›¤› 5 golle,
Euro 2008’de kazand›¤› (4 golle) Alt›n Ayakkab›
ödülünü tekrar kazanmaya çok yaklaﬂt› ancak asist
eksikli¤i nedeniyle ödülü Müller’e kapt›rd›. Bu yaz
Barcelona’ya transfer olana kadar Sporting Gijon,
Zaragoza ve Valencia formalar› giyen Villa,
oynad›¤› her tak›mda kesintisiz ﬂekilde golcülük
özelliklerini sergiledi. ﬁimdi yeni tak›m›nda, millî
tak›mdan da arkadaﬂlar›yla daha büyük bir
patlama yap›p yapmayaca¤›n› zaman gösterecek.

Bkahraman, ‹spanya’n›n kupay› evine

götürmesinde de kilit isimlerdendi. Sadece final
maç›n›n 116. dakikas›nda att›¤› ve ‹spanya’y›
ﬂampiyon yapan gol yüzünden de¤il, turnuva
boyunca tak›m›n›n özellikle orta saha
organizasyonunu çekip çevirdi¤i için de.
Oyun zekâs› ve topu kullanmadaki yetene¤iyle
hâlihaz›rda dünyan›n en iyi orta saha
oyuncular›ndan birisi olarak gösterilen Iniesta’n›n
kendisine örnek ald›¤› isim Barcelona’daki teknik
direktörü Guardiola. Barcelona’yla 2015’e kadar
sözleﬂmesi olan oyununun serbest kalma ücreti
ise kulübün kendisine verdi¤i önemin aç›k bir
göstergesi asl›nda; 200 milyon euro!

Wesley Sneijder
çüncü kez Dünya Kupas› finaline gelen ve bir

Ükez daha eli boﬂ dönen Hollanda’n›n

Robben’le
birlikte en
öne ç›kan
oyuncusu
Sneijder’di.
Ad›n›n
telaffuzu
konusunda
bir
mutabakat
sa¤lanamasa
da tak›m›n›
ateﬂleyicili¤i
konusunda
herhalde
herkes
hemfikir.
Att›¤› 5 golle Portakallar›n finale ç›kmas›nda
büyük rol oynayan Sneijder, bir Ajax ürünü.
2007’de transfer oldu¤u Real Madrid’den 2009’da
ayr›larak Inter’e geçen Hollandal›, Inter’in bütün
kupalar› toplad›¤› bu sezon, Mourinho’nun
deyimiyle “kilit oyuncu”lardan birisi haline geldi.
Bu yetmezmiﬂ gibi, Dünya Kupas›’nda sergiledi¤i
performansla da bütün Real Madridlilerin dizlerini
bir kez daha dövdüren 26 yaﬂ›ndaki oyuncu,
Forlan’›n ard›ndan turnuvan›n en iyi ikinci
oyuncusu seçilerek “Gümüﬂ Top” ödülünü
kazand›.

yaﬂ›ndayken arkadaﬂlar›yla yapt›¤› bir maçta

9uyluk kemi¤i k›r›l›r, 20 km. uzaktaki hastaneye

Bastian Schweinsteiger
lman oyun makinesinin en sa¤lam diﬂlisi! Eski

Diego Forlan
utbolcu ailenin (dedesi, babas›, amcalar›)

ilk sahibi
Abir kayakç› olan Schweinsteiger, kupada ortaya Ffutbolcu çocu¤u, Dünya Kupas›’n›nUruguay’›
koydu¤u oyunla yenilenmiﬂ Almanya futbolunun
bütün özelliklerini taﬂ›yordu adeta. Mücadeleci,
vazgeçmeyen, oyun disiplininden kopmayan,
futbolun tak›m oyunu oldu¤unu unutmayan bir
karakter. Ballack’›n sakatlanmas›yla millî tak›mda
bir nevi onun rolüne soyunan ve bunu baﬂar›yla
yapan 25 yaﬂ›ndaki oyuncu, 14 yaﬂ›ndan beri
Bayern Münih’te forma giyiyor. Bir Van Basten
hayran› olan Schweinsteiger’in gerek hücumda
gerek savunmadaki baﬂar›s›yla ileride de
Almanya’n›n en etkili silahlar›ndan olaca¤› aç›k.

y›llar sonra,
neredeyse
tek baﬂ›na
yar› finale
kadar
taﬂ›may›
baﬂard›.
2010 Dünya
Kupas›’n›n
en iyi
oyuncusu
seçilen ve
“Alt›n Top”
ödülünü alan
Forlan, 2005
ve 2009’da
da Avrupa’da en fazla gol atan oyuncu olarak
UEFA Alt›n Ayakkab› ödülünü alm›ﬂt›.
Çocuklu¤unda iyi bir tenisçi olan Forlan,
Manchester United ve Villarreal maceralar›ndan
sonra 2007’den beri Atletico Madrid’de forma
giyiyor. Bir kaza sonucu sakat kalan k›z kardeﬂi
ad›na kurdu¤u vak›fla, özellikle trafik kurallar›na
uyulmas› için yap›lan kampanyalara destek veren
ve engellilere yard›m eden Forlan’›n kupada att›¤›
5 golün üçünün ayr› bir anlam› da var.
Forlan, bu gollerle Matthaeus’un 1990’da
gerçekleﬂtirdi¤inden beri ilk kez ceza sahas›
d›ﬂ›ndan üç gol atan isim oldu.
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Güney Afrika’n›n on bir fenomeni
İlk günlerinde pek çokları tarafından yerden yere vurulan Dünya
Kupası, günler geçtikçe kendi rengini, tadını belli etmeye başladı.
Afrika kıtasında yapılan ilk kupa, hem yapıldığı yerden ve zamandan
beslendi hem de kendi ikonlarını yaratarak popüler kültürü besledi.
İşte Güney Afrika 2010’un on bir fenomeni…
Dağhan Irak

Vuvuzela
010 Dünya Kupas› denildi¤inde akla ilk
olarak, ne ‹spanya-Hollanda finali ve La
Roja’n›n ilk ﬂampiyonlu¤u ne de oynanan
futbol gelecek. Bu kupa, hiç kuﬂkusuz
vuvuzelan›n gür sesiyle damgaland›. Güney
Afrika’da kabilelerde do¤an, kiliselerde
geliﬂtirilen, stadyumlarda ise günümüzdeki
hâlini bulan bu borazan benzeri plastik çalg›,
bir ay boyunca dünyan›n her yerinde
milyonlarca evde ç›nlad›. Kupa ilerledikçe
“bununla kupa izlenmez” tepkileri yavaﬂ yavaﬂ
“buna da al›ﬂt›k”a dönüﬂmeye baﬂlad›. Hatta
son h›zla üretilen vuvuzelalar, telefonlar için
uygulamalar tüm dünyaya yay›ld›. Youtube bile
videolar› vuvuzela eﬂli¤inde izleyebilmek için
sitesine bir buton koydu. Görünüﬂte herkes bu
çalg›dan nefret ediyordu ama gördü¤ünde
merak edip üflemeyen de yoktu. Vuvuzela hem
kupan›n hem de y›l›n en büyük ç›lg›nl›¤› oldu.

2

Ahtapot Paul
lmanya’da akvaryumdaki bir evcil

Aahtapotun ülkenin kupadaki maçlar›n›n

sonuçlar›n› tahmin etmesi baﬂlang›çta dünyada
fazla da yank› uyand›rmam›ﬂt›. Sonuçta maç
sonuçlar› için fal açanlar, adak adayanlar,
taraftar tabiriyle “totem yapanlar” her ülkede
vard›. Ancak maçlar ilerledikçe bu durum
de¤iﬂmeye baﬂlad›. Zira üstünde iki tak›m›n
bayra¤›n›n oldu¤u içi midye dolu kutulardan
birini seçen Paul, her seferinde galibi biliyor,
Almanya
da yoluna
devam
ediyordu.
Alman
tak›m›
‹ngiltere’yi
sahadan
silerken,
Paul çoktan
dünyan›n
en meﬂhur ahtapotu olmuﬂtu. Tak›m, favori
Arjantin’i de dört golle geçince sekiz kollu
dostumuz art›k bir fenomene dönüﬂmüﬂtü.
Ancak bu noktada Paul, Alman futbolseverlere
kötü bir haber verdi ve ‹spanya’n›n midyesini
yedi. “Kâhin ahtapot” finalde de ‹spanya’y›
tercih etti ve yan›lmad›. ‹spanyollar, Paul’ün
yar› final ve final performans›ndan o kadar
memnun kald›lar ki, Madrid’de bir hayvanat
bahçesi ahtapot için transfer teklifinde
bulundu. Ancak Oberhausen’de yaﬂayan
Paul’ün kupa sonras› emeklili¤i aç›kland›.
Cinsinin yaln›zca iki buçuk y›l hayat sürdü¤ü
düﬂünülürse “Kâhin Ahtapot” kendi ﬂartlar›nda
“on beﬂ dakikal›k ﬂöhret”ten çok daha
büyü¤ünü yaﬂad›.

ört y›l önce sürpriz bir ﬂekilde dünya ikincili¤ine ulaﬂan Fransa,

Horoz dövüﬂü

Delemelerden bir hayli zorlanarak ve “el yordam›yla” ç›kt›¤›nda herkes

onlar›n Güney Afrika’da ne yapaca¤›n› merak ediyordu. Raymond
Domenech’in oynatt›¤› k›s›r futbol ve tak›m›n Thierry Henry’nin eliyle yapt›¤›
asist sonucu ‹rlanda’n›n yerine kupaya kat›lmas› pek çoklar› için “Horozlar›”
zaten sevimsiz bir tak›m hâline getirmiﬂti. Ancak tak›m›n bu kadar
kar›ﬂaca¤›n› tahmin edebilenlerin say›s› yine de azd›. Domenech’in turnuva
sonras› görevini Blanc’a b›rakaca¤›n›n bilinmesi, ciddi bir otorite sorunu
yarat›rken tak›m içinde gruplaﬂmalar›n olmas› tansiyonu yükseltmiﬂti.
Anelka’n›n Domenech’e küfretmesi ve federasyon taraf›ndan evine
gönderilmesi frenin patlad›¤› olay oldu. Önce oyuncular Anelka’ya destek
verip antrenman› boykot etti, sonras›nda kaptan Evra, antrenör Duverne’le
kavgaya giriﬂti. Sonuçta Fransa, tüm ülkenin unutmak istedi¤i bir maceran›n
ard›ndan grup sonuncusu olarak evine döndü. ﬁu anda herhalde dünyada kimsenin yerinde olmak
istemeyece¤i ilk isim Laurent Blanc. Bakal›m genç teknik adam bu enkaz› kald›rabilecek mi?
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Heinze’nin tokad›
utbola teknolojinin

Fbiraz fazla müdahil

oldu¤u malum. O
zaman televizyon
yay›nlar›yla ilgili
yaﬂanan bir olay›
anmamak olmaz.
Arjantin-Meksika
maç›n›n 33.
dakikas›nda Güney
Amerika ekibi
Higuain’in golüyle
2-0 öne geçti¤inde,
Arjantinli oyuncular›n
sevinç yuma¤›na
kat›lanlar aras›nda
daha ﬂ›k bir görüntü
almaya çal›ﬂan bir
kameraman da vard›. Kamera, Arjantinlilerin aras›na
girecek ve biz izleyenlere, sar›lan oyuncular›n
aras›ndaym›ﬂ›z hissini verecekti. Ancak ne olduysa
Gabriel Heinze sa¤›na do¤ru dönünce oldu. Zira
kamera hemen oradayd› ve bir kupa önce Zidane’›n
Materazzi’ye att›¤› kafan›n benzerini kamera
Heinze’ye atm›ﬂ oldu. Ancak Heinze, bunu
kameraman›n yan›na koymamakta kararl›yd›.
Asabi oyuncu kameramana refleks olarak elinin
tersiyle bir tokat patlatt›¤›nda o an çoktan
unutulmazlar aras›nda yerini alm›ﬂt›.

Cala Boca Galvao
ek çok ülkede Dünya Kupas›’n› izleyenler maç

Pspikerlerinin ya da yorumcular›n performans›ndan

çok da hoﬂnut olmad›. Vuvuzela sesini yorumcunun
sesine tercih edenlerden tutun, yorumcunun sesinin
kapat›labildi¤i televizyon icat etmeye çal›ﬂanlara
kadar farkl› tepkiler geldi. Ama bu tepkilerin en
orijinali ve örgütlüsü Brezilya’dan ç›kt›. Halk,
Brezilya maçlar›n› sunan
Galvao Bueno’nun
yorumlar›ndan o kadar
ikrah getirmiﬂti ki, bir
kampanya baﬂlat›ld›.
Brezilyal›lar, popüler
sosyal medya a¤›
Twitter’da, “Cala Boca
Galvao” (Kapa Çeneni
Galvao) cümlesini “en çok izlenen konular” listesine
yerleﬂtirmek için çal›ﬂmalara baﬂlad›. Brezilya’daki
kullan›c›lar›n gücü bunu yapmaya yetiﬂmeyince
di¤er ülkelerden yard›m istendi. Brezilyal›lar bunun
için de e¤lenceli yollar buldu. Önce, bu cümleyi
yazan herkesin bir ﬂahin cinsinin korunmas› için
10 sent ba¤›ﬂlam›ﬂ olaca¤› söylentisi at›ld› ortaya,
daha sonra ise bu cümlenin Lady Gaga’n›n yeni
single’›n›n ad› oldu¤u iddia edildi. ﬁaka bir noktada
o kadar büyüdü ki, destek verenler aras›na ünlü
yazar Paulo Coelho da kat›ld›. Cala Boca Galvao,
günler boyunca Twitter’da sa¤ sütundan inmedi.

Joachim Löw’ün burnu

Maradona’n›n
tespihi

utbol art›k tam anlam›yla bir

Ftelevizyon ﬂovu. HD, 3D, örümcek

kamera
derken
kameralar
insanlar›n
burnuna
kadar
girmeye
baﬂlad›.
Bu burunlardan Joachim Löw’e ait
olan›, içinde genç direktörün
parma¤›n›n da olmas› nedeniyle bir
hayli popüler oldu. Löw’ün burnunu
huﬂu içinde kar›ﬂt›r›rken çekilen
görüntüleri ›ﬂ›k h›z›yla Internet’e
yay›ld›. Bu videoyu en mutlulukla
karﬂ›layanlar›n ‹ngilizler olmas›,
herhalde dört gollü hezimetten sonra
sürpriz de¤ildi. ﬁimdi Löw’ün
futbolda kamera kullan›m›
tart›ﬂmalar›nda nas›l görüﬂ bildirece¤i
merakla bekleniyor. Bizim
tahminimiz ﬂunu diyecektir;
“Kulübeleri çeken kameralar›
kald›r›n, kale çizgisine koyun.”
Gerçi bir metre içeri giren topun gol
say›lmad›¤› ‹ngiltere maç›nda kale
çizgisinde kamera olsayd› Löw
bundan çok memnun olur muydu,
bilinmez.

Larissa Riquelme
sl›nda her ﬂey Diego

AArmando Maradona’n›n

Arjantin’in kupay› kazanmas›
hâlinde Buenos Aires
sokaklar›nda ç›r›lç›plak
koﬂaca¤›n› söylemesiyle baﬂlad›.
Arjantin’e destek verenlerin
iﬂtah›nda bir hayli durulma
yaﬂatan bu aç›klama, di¤er Lâtin
Amerika ülkelerini de harekete
geçirdi. Benzer bir iddian›n
Oscar Tabarez ya da Marcelo
Bielsa’dan de¤il de Paraguay
tribünlerinin renkli isimlerinden
fotomodel Larissa Riquelme’den
gelmesi, olay› bir Güney
Amerika ﬂakas› olmaktan ç›kar›p,
dünya çap›nda bir beklentiye
dönüﬂtürdü. Paraguay, ‹spanya
karﬂ›s›nda son dakikalarda
dramatik bir ﬂekilde elenirken en
çok üzülenler Larissa’n›n yeni
hayranlar›yd›.
Neyse ki, kupayla
ﬂöhreti yakalayan
fotomodel
‹spanya’ya transfer
olma konusunda
Ahtapot Paul
kadar hevessiz
de¤ildi de, küresel bir hayal
k›r›kl›¤›n›n önü Interviu
Dergisi’nin foto¤raf çekimiyle
biraz olsun al›nm›ﬂ oldu.

rjantinlilerin

Akupan›n ilginç

taraf›na katk›s› Gabriel
Heinze’nin Osmanl›
tokad›yla s›n›rl›
kalmad›. Zaten ç›plak
gezme tehdidiyle
herkesi biraz ürkütmeyi
baﬂaran Diego
Maradona, bas›n
toplant›lar›nda da
ﬂovun dozunu
kesmiyordu. Asl›nda
Maradona’n›n her ﬂeyi
bir fenomen olmaya
adayd› ama biz elinden
düﬂürmedi¤i tespihini
seçtik. Her an “gelinin
day›s›ndan genç çifte
bir Reﬂat alt›n›”
anonsuyla sahneye
f›rlayacakm›ﬂ gibi duran
Maradona’n›n
“delikanl›” karizmas›n›
tamamlayan tespih,
yak›nda karﬂ›m›za bir
yerli dizide ç›kabilir,
tabii sahibiyle birlikte...

Jimmy Jump
fsane geri döndü, üstelik fazla

Ebekletmeden. Özellikle ‹spanya’n›n

dâhil oldu¤u her organizasyonda
sahne çalmay› adet edinen, sahaya
dald›¤› zaman yapt›¤› fuleli koﬂularla
göz dolduran Jimmy Jump,
Eurovision’da ‹spanya’y› temsil eden
grupla dans ettikten sonra bu kez de Dünya Kupas›’na takkeyi ters
giydirdi, hem de kelimenin tam anlam›yla. Gerçi Jimmy’nin saha
içindeki ﬂovu turnuvan›n resmi yay›nc›s›n›n makas›na kurban gitti
ama Soccer City Stadyumu’ndaki izleyicilerin cep telefonlar› olay›
tarihe geçirmeye yetti.

Casillas’›n öpücü¤ü
utbol bir televizyon ﬂovu dedik, ama bu ﬂovun y›ld›zlar›n›n da

Fyollar›n›n zaman zaman kesiﬂti¤ini söylemeyi unuttuk. Pek çok

futbolcunun eﬂi ya da sevgilisi medya dünyas›ndan... Ve çiftlerin
kamera önünde karﬂ›laﬂmalar› pek sürpriz de¤il. Bunun bir örne¤ini
iki y›l önceki Avrupa ﬁampiyonas›’ndan sonra bas›na hesap verme
toplant›s›na sevgilisi ünlü sunucu Estelle Denis’ye evlenme teklif
ederek giren Raymond Domenech’te görmüﬂtük. Bu seferki örnek,
Raymond’unkine k›yasla biraz daha az b›çak s›rt›. ‹spanya’n›n
ﬂampiyonlu¤u sonras› muhabir Sara Carbonero, erkek arkadaﬂ› kaleci
Iker Casillas’la röportaj yap›yor. Casillas, oyuncular›n ailelerinin
baﬂar›da ne kadar pay
sahibi oldu¤unu
anlat›rken gözleri hayat
arkadaﬂ›yla buluﬂuyor ve
dayanamay›p muhabire
kocaman bir öpücük
veriyor. ‹ﬂte kupan›n en
sevimli an›.

Jabulani
u Dünya Kupas›’n›n en çok tart›ﬂ›lan

Bkonular›ndan biri de kupan›n resmi topu

Jabulani’ydi. En hafif tabirle “s›rad›ﬂ›” olarak
tan›mlanabilecek bu top, özellikle kanat
ortalar›nda ve uzak ﬂutlarda kalecilerin baﬂ›n›
bir hayli a¤r›tt›, ﬂut çekerken topu aya¤›na tam
oturtamayan oyuncular› da gülünç durumlara
soktu.
Asl›nda
al›ﬂ›lm›ﬂ›n
d›ﬂ›nda falso
alan toplar
futbol
dünyas›nda
bir süredir
tart›ﬂ›l›yor,
bu bak›mdan
Jabulani bir
milat de¤il.
2002 Dünya
Kupas› topu Fevernova’dan beri büyük
turnuvalar için üretilen her top yüksek teknoloji
içeriyor ve normal top dinami¤inin epeyce
d›ﬂ›nda sonuçlar veriyor. Bunun nedeni, gol
oran›n› yükseltmek ve ilgiyi artt›rmak.
Ancak NASA deneylerinde verdi¤i enteresan
sonuçlarla da gündeme gelen Jabulani gösterdi
ki, bunun da bir s›n›r› var. Kalecinin topu
tutmas›na on beﬂ santimetre kala anormal
falsolar alan toplar iﬂin tad›n› biraz kaç›rmaya
baﬂlad›. Pek çok futbolsever Meksika 70’in
o klasik siyah-beyaz parçal› topunu epeyce
özlüyor.
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32 ülke, 32 istatistik

Dünya Kupalar› tarihinde en farkl›
biten maçlar kategorisinde ilk üç
s›rada yer alan karﬂ›laﬂmalar;
Macaristan-El Salvador 10-1 (1982),
Macaristan-Güney Kore 9-0 (1954) ve
Yugoslavya-Zaire 9-0 (1974).

Futbolun 19. Dünya Kupası İspanya’nın tarihindeki ilk şampiyonluğuyla geride kalırken, 64 maçın ardından
ilginç istatistiklere de imza atıldı. Turnuvaya katılan 32 ülkenin de birbirinden farklı olarak yaşadığı ilkler
bulunuyor. İşte 2010 Dünya Kupası’na katılan 32 takıma dair 32 ilginç istatistik…

S›rbistan
S›rbistan kalecisi Vladimir Stojkovic,
Dünya Kupalar› tarihinde penalt›
kurtaran ilk S›rp kaleci oldu.

Slovakya
1986’dan beri bütün Dünya
Kupalar›nda, turnuvaya ilk kez
kat›lan ülkelerden en az bir tanesi
grup aﬂamas›n› geçmeyi baﬂard›.
Slovakya, Güney Afrika’daki Dünya
Kupas›’nda bu gelene¤in devam
etmesini sa¤lad›.

Slovenya
Cezayir karﬂ›s›nda ald›klar› 1-0’l›k
galibiyet, Dünya Kupalar› tarihinde
kazand›klar› ilk maç oldu.
maçlar›nda en fazla gol atan tak›m
olmay› baﬂard›.

Hollanda
‹nanmas› zor ama Hollanda
tarihinde ilk kez bir Dünya
Kupas›’nda oynad›¤› tüm grup
maçlar›ndan galibiyetle ayr›ld›.

Mustafa Taha

Almanya
3 Temmuz’da Arjantin’le oynanan
çeyrek final maç›nda Thomas
Müller’in att›¤› gol Almanya’n›n
Dünya Kupalar› tarihindeki 200.
golüydü. Turnuva biterken 206 gole
ulaﬂan Panzerler, tüm zamanlar›n en
fazla gol atan ülkeleri s›ralamas›nda
2006 golle Brezilya’n›n ard›ndan
ikinci s›rada. Sambac›lar›n Dünya
Kupalar› boyunca att›klar› gol say›s›
ise 210.

ABD
Slovenya ile oynanan grup maç›nda
beraberlik golünü atan Michael
Bradley, Dünya Kupalar› tarihinde
babas›n›n teknik direktör oldu¤u
tak›mda oynay›p, gol atan ilk
futbolcu oldu.

Arjantin
22 Haziran’da oynanan Yunanistan
maç›yla Arjantin futbol tarihinde
ilkler yaﬂand›. Martin Palermo,
Yunanistan’a att›¤› golle Dünya
40 TamSaha

Honduras
Kupalar› tarihinde gol atan en yaﬂl›
Arjantinli futbolcu unvan›n›n sahibi
oldu. Palermo, golü att›¤›nda 36 y›l
227 günlüktü. Yunanistan maç›nda
sahaya kaptan olarak ç›kan Lionel
Messi de 22 y›l 363 günlükken
pozuband› koluna takarak,
Arjantin’in Dünya Kupalar›
tarihindeki en genç kaptan› oldu.

Avustralya
S›rbistan karﬂ›s›nda al›nan 2-1’lik
galibiyet Avustralyal›lar›n Dünya
Kupalar› tarihinde kazand›klar› ikinci
maçt›. Tim Cahill hem S›rbistan
karﬂ›laﬂmas›nda hem de 2006 Dünya
Kupas›’nda Japonya’ya karﬂ› al›nan
3-1’lik galibiyette gol atan tek isim
olarak tarihe geçti.

Brezilya
1994 Dünya Kupas›’ndan bu yana
Brezilya kat›ld›¤› her Dünya
Kupas›’nda gruplardan ç›kmay›
baﬂar›yor ve en az bir eleme turu
geçiyor.

Cezayir
0-0 berabere sona eren ‹ngiltere
karﬂ›laﬂmas› Cezayir’in Dünya
Kupalar› tarihinde gol yemeden
tamamlad›¤› ilk maç oldu.

Danimarka
19 Haziran’da oynanan ve 2-1
kazan›lan Kamerun maç›,
Danimarka’n›n Dünya Kupalar›
tarihinde geriye düﬂüp kazand›¤› ilk
karﬂ›laﬂmayd›.

Fildiﬂi Sahilleri
Didier Drogba’n›n Dünya Kupalar›
tarihindeki ilk golü ayn› zamanda bir
Afrikal› futbolcunun Dünya
Kupalar›nda Brezilya’ya att›¤› ilk
goldü. Brezilya ile Afrika k›tas›
tak›mlar›n›n birbirleriyle oynad›klar›
maç say›s› alt›.

Fransa
Thierry Henry 2010 Dünya
Kupas›’nda ülkesinin formas›n› son

kez giyerken, dördüncü kez bir
Dünya Kupas›’nda boy göstererek bu
alanda en fazla Dünya Kupas› gören
Frans›z futbolcu olarak tarihe geçti.

Gana
Uruguay’a çeyrek finalde penalt›
at›ﬂlar›yla elenen Gana, dünya
kupas›na penalt›larla veda eden ilk
Afrika tak›m› oldu.

Güney Afrika
Güney Afrika, tarihindeki ilk Dünya
Kupas› galibiyetini daha önce Dünya
Kupas›’n› kazanan bir tak›ma
(Fransa) karﬂ› alan ilk ülke oldu.
Bafana Bafana ayn› zamanda Dünya
Kupalar›na ev sahipli¤i yapan fakat
grup maçlar› sonunda turnuvaya
veda eden ilk ülke olmay› da
baﬂard›!

Güney Kore
Oynad›klar› üç grup maç›nda beﬂ
gol atan Güney Koreliler, Asya
K›tas›ndan turnuvaya kat›lan ve grup

Honduras, Dünya Kupalar› tarihinde
hiç galibiyet alamad›. Fakat ‹spanya
ile oynad›klar› grup maç›yla ilk kez
bir Dünya Kupas› karﬂ›laﬂmas›nda
kalelerinde birden fazla gol görmüﬂ
oldular.

‹ngiltere
‹ngiltere oynad›¤› 50 Dünya Kupas›
maç›n›n 10’undan golsüz berabere
ayr›lmay› baﬂard›. Böylece Dünya
Kupalar› tarihinde en fazla golsüz
berabere kalan tak›m unvan›n› da
ele geçirdiler.

‹spanya
David Villa arka arkaya dört maçta
da gol atan ilk ‹spanyol futbolcu
olarak tarihe geçti. Dünya Kupalar›
tarihinde arka arkaya gol atan
futbolcular s›ralamas›nda da Just
Fontaine (1958) ve Jarzinho’nun
(1970) arkas›nda üçüncü s›rada yer
al›yor. Hem Fontaine hem de
Jarzinho arka arkaya alt› Dünya
Kupas› maç›nda gol atmay›
baﬂarm›ﬂlard›.

‹sviçre
‹sviçre, Dünya Kupalar› tarihinde
kalesinde en uzun süre gol
görmeyen tak›m unvan›na sahip
oldu. 550 dakika gol yemeyen
‹sviçre’nin bu rekoruna ﬁilili Mark
Gonzalez son verdi. Bir önceki rekor
541 dakika ile kime ait olabilirdi?
Tabii ki ‹talyanlara…

‹talya
Oynad›klar› 80 Dünya Kupas›
maç›n›n 21’inden berabere ayr›lan
‹talyanlar, bu alanda ilk s›rada yer
almay› baﬂard›. Rekorun
geliﬂmesinde 2010 Dünya
Kupas›’nda oynad›klar› ve berabere
sona eren Paraguay ile Yeni Zelanda
maçlar›n›n katk›s› inkâr edilemez.

Japonya
3-1’lik Danimarka galibiyeti
Japonya’n›n Dünya Kupalar›nda üç
gol att›¤› ilk maç oldu ayn›
zamanda.

Kamerun
Rigobert Song dört Dünya Kupas›nda
da yer alan ilk Afrikal› futbolcu oldu.
Kamerun’un kaptan› ayn› zamanda
16 y›l 9 günlük Dünya Kupas›
kariyeriyle de bu alanda dördüncü
s›rada yer ald›. En uzun Dünya
Kupas› kariyeri s›ralamas›nda ilk
üçte Antonio Carbajal (16 y›l 25
gün), Hugo Sanchez (16 y›l 17 gün)
ve Lothar Matthaeus (16 y›l 14 gün)
yer al›yor.

Kuzey Kore
Grup maçlar›nda toplam 12 gol
yiyen Kuzey Koreliler, kalelerinde
dört gol daha görselerdi bu alanda
“istenmeyen Dünya Kupas› rekorunu”
da ele geçirecekti. 1954 Dünya
Kupas›’nda iki grup aﬂamas›nda
toplam 16 gol yiyen komﬂu Güney
Kore hâlihaz›rda bu “muazzam”
rekorun sahibi.

Meksika
Rafael Marquez, Arjantin’le oynanan
“son 16 turu” maç›yla on ikinci kez
ülkesinin formas›n› giydi. Böylece
Antonio Carbajal ve Cuauhtemoc
Blanco’yu geride b›rakarak Dünya
Kupalar› tarihinde en fazla maç
oynayan Meksikal› futbolcu oldu.

Nijerya
Fransa 1998’deki ilk Dünya Kupas›
tecrübesinin üstünden 12 y›l ve 3 gün
geçerken Nwankwo Kanu, üçüncü
Dünya Kupas› tecrübesini yaﬂad›.

Paraguay
Dünya Kupas›’na sekizinci
kat›l›mlar›nda gruplar›n› ilk kez ilk
s›rada tamamlad› Paraguay. Ve ilk kez
“son 16 turu”ndan öteye gitmeyi
baﬂararak çeyrek finale yükseldi.

Portekiz
Kuzey Kore ile oynad›klar› ve 7-0
kazand›klar› grup maç›, Dünya
Kupalar› tarihinin en farkl› kazan›lan
on karﬂ›laﬂmas›ndan biri oldu.

ﬁili
Honduras karﬂ›s›nda ald›klar›
galibiyet, 16 Haziran 1962’de
Yugoslavya ile oynad›klar› ve 1-0
kazand›klar› üçüncülük maç›ndan bu
yana ald›klar› ilk Dünya Kupas›
galibiyetiydi.

Uruguay
Oscar Tabarez, Uruguay’›n baﬂ›nda
11 Dünya Kupas› maç›na ç›karak
bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.
Oscar Tabarez’den önce bu rekorun
sahibi, dokuz maçla 1950’de
ﬂampiyon, 1954’te ise dördüncü olan
Uruguay Millî Tak›m›’n›n Teknik
Direktörü Juan Lopez’di.

Yeni Zelanda
FIFA 2010 Dünya Kupas›’n›n yenilgi
görmeyen tek tak›m› olan Yeni
Zelanda, Dünya Kupalar› tarihinde
grup maçlar›n› kaybetmeden elenen
dördüncü ülke oldu. 1974’te ‹skoçya,
1982’de Kamerun ve 1998’de de
Belçika grup maçlar›n› nama¤lup
tamamlamalar›na ra¤men turnuvaya
veda etmiﬂlerdi.

Yunanistan
Dünya Kupalar›na beﬂinci
kat›l›mlar›nda ilk galibiyetlerini
Nijerya’y› 2-1 yenerek elde ettiler.
Dimitros Salpingidis de Yunanl›lar›n
404 dakikad›r gol atamama rekorunu
sona erdirdi.
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Baﬂ› öne e¤ilenler
Dünya Kupası her zamanki gibi galiplerini, sürprizlerini, yükselen
yıldızlarını arkasında bırakarak gitti. Tabii bir de hayal kırıklıklarını.
Bu kupada patlama yapmasına kesin gözüyle bakılan pek çok oyuncu
sahayı başları önde terk etmek zorunda kaldı. Fransa, İtalya, İngiltere,
Portekiz, Brezilya, Arjantin gibi devlerin umduğunu bulamadığını
düşünürsek, hayal kırıklıklarının sayısı bir hayli fazla. Biz yine de
aralarından on bir tanesini seçtik...
Dağhan Irak

Robert Green (‹ngiltere)
eter Shilton’› bir kenara koyarsak, neredeyse

PGordon Banks’ten beri ‹ngiltere kalesinde

Glen Johnson (‹ngiltere)

sorun var. Y›llard›r bir türlü kaleye hâkim bir
oyuncu bulamad› ‹ngilizler. Üç Aslanlar, bu
kupaya da tam olarak aslan say›lamayacak üç
kaleciyle gelmiﬂti. Tecrübeli ama güven
vermeyen James ve ne yapaca¤› kestirilemeyen
Hart’la beraber gelen West Ham’›n kalecisi
Robert Green, Fabio Capello’nun ilk tercihi
oldu. ABD maç›nda kaleye geçen Green, ayn›
zamanda Jabulani’nin ilk kurbanlar›ndan biri
olarak kupan›n notlar› aras›na girdi. Elinden
kaç›r›p a¤lara b›rakt›¤› top, ‹ngiltere’nin
yaﬂayaca¤› felaketlerin yaln›zca birincisiydi.

Nemanja Vidic (S›rbistan)
ngiltere Premier

‹Ligi patentli

pek çok oyuncu
bu kupada
beklenenin çok
alt›nda kald›.
Turnuva öncesi
en çok
sakat› bu
lig

verirken, hayal
k›r›kl›klar›
listesinde de
‹ngiliz Ligi’nin
oyuncular› baﬂ›
çekti. Biz de
dâhil pek çoklar›
taraf›ndan
turnuvan›n gizli
favorilerinden
biri olarak
gösterilen
S›rbistan’›n
defans oyuncusu
Nemanja Vidic de bunlardan biriydi. Tabii ki
S›rp tak›m›n›n korkunç performans›n› bir tek
Manchester United’l› oyuncuya yükleyecek
hâlimiz yok. Ancak Vidic de genel olarak
tak›m›n en kötülerinden biriydi. Tak›m›n tek
galibiyetini ald›¤› Almanya maç›nda yapt›¤›
saçma sapan penalt›, az kals›n puana
mâloluyordu. Vidic, tak›m›yla beraber dibe
çökenlerden.

ngiltere tak›m›nda iyi oynad›¤› iddia edilebilecek oyuncu say›s›

‹zaten yok denecek kadar az ama yaln›zca Almanya maç›ndaki

performans› bile Glen Johnson’› turnuvan›n en kötüleri aras›na
sokmaya yeter. Asl›nda Liverpoollu oyuncu, turnuva öncesindeki son
haz›rl›k maçlar›nda yapt›¤› anormal hatalarla bu kupan›n
facialar›ndan biri olaca¤›n›n sinyallerini veriyordu. Ancak Fabio
Capello, pek çok mevkide oldu¤u gibi sa¤ bekte de alternatif
getirmeyi unuttu¤undan, ‹ngiliz taraftarlar Almanya karﬂ›s›nda “büyük
felaket”in seyircisi oldu. Bu seyirciler aras›nda Johnson’› da saymak
gerek. Zira Almanya sol kanad› onun aya¤›ndan inan›lmaz rahatl›kta
top kap›p hücuma kalkt›¤›nda tribündeki ‹ngilizlerle oyuncu
aras›ndaki tek fark Johnson’›n saha içinde olmas›yd›.
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Kader Keita (Fildiﬂi Sahilleri)

Fabio Cannavaro (‹talya)
ir ﬂey

Bbitmiﬂse,

bitmiﬂtir. Fabio
Cannavaro’nun
bunu anlamakta
biraz geç
kald›¤› aç›k.
Zira 36 yaﬂ›nda
bir oyuncunun
“gelece¤i sen
yaz” temal›
reklamlarda
oynamas›n›
baﬂka türlü
aç›klayabilmek
biraz zor. Zaten
Dünya Kupas›
kald›rm›ﬂ ve bir
defans
oyuncusu olarak
“Y›l›n Futbolcusu” seçilmek gibi destans› bir baﬂar›ya
imza atm›ﬂ birinin art›k futbol gelece¤ine daha ne
yazaca¤›n› bilemiyoruz. 36 yaﬂ baﬂka ﬂeyler için çok
ileri bir yaﬂ de¤il, ama futbolda dünyan›n zirvesine
üst üste ikinci kez t›rmanmak için biraz fazla
oldu¤unu gördük. ‹talya’yla beraber iz b›rakmadan
batan Cannavaro, önümüzdeki günlerde Birleﬂik
Arap Emirlikleri’nde futbol hayat›na devam edecek.
Kurt oyuncu belki orada bir ﬂeyler yazabilir, mesela
otobiyografisini...

u turnuvan›n hayal k›r›kl›¤› tak›mlar›ndan biri

T

abah Saadane’n›n insan›n içine fenal›k getiren

Thierry Henry (Fransa)
ransa’n›n 1998 kadrosu, sempatik bir kadroydu.

Bolan Fildiﬂi’nden de tek bir oyuncu seçmek

Rdefansif futboluna izlenebilirlik katabilecek tek FOnlar millî marﬂ›, siyahlar, beyazlar, farkl›

Jean II Makoun (Kamerun)

Cristiano Ronaldo (Portekiz)

zor, ama bir
an var ki, bizi
Kader Keita’y›
bu listeye
koymaya
zorluyor.
Tabii ki
Brezilya
maç›n›n 88.
dakikas›ndan
bahsediyoruz.
Brezilya 3-1
önde, maç
bitmek üzere.
Keita, Kaka
kendisine
yumruk atm›ﬂ
gibi yerlere
f›rlat›yor
kendisini.
Kaka olay›n
fark›nda bile
de¤il; üç
dakika önce gördü¤ü sar› kart›n üzerine bir tane
daha görüyor ve oyundan at›l›yor. Keita zaten
kaybetmiﬂ bir tak›m›n en kaybeden oyuncusu
olarak bitiriyor maç›. Galatasaray’dayken kendi
taraftar›n›n bile hoﬂlanmad›¤› hareketlerine bir
yenisini ekliyor.

Patrice Evra (Fransa)
urnuvadaki
performans›n›n
düﬂüklü¤ü bir
yana, kampta
yaﬂanan
skandallar›n baﬂ
aktörü olmas› ve
bir kaptan olarak
kelimenin tam
manas›yla s›n›fta
kalmas› Patrice
Evra’y› bu listenin
de kaptan›
yap›yor.
Anelka’n›n
kamptan at›lmas›
ve sonras›nda
oyuncular›n
gerçekleﬂtirdi¤i
boykot s›ras›nda
krizi
yönetemeyenlerin
baﬂ›nda gelen
oyuncu, antrenör
Duverne’le
yaﬂad›¤› ve
kameralara da
yans›yan
kavgayla iyice
dibe çöktü. Bir
isyan›n baﬂ›n› çekmenin her zaman lider olmak
anlam›na gelmeyece¤ini anlad›¤›nda kaptanl›¤›
çoktan bitmiﬂti. Tabii anlad›ysa...

Kerim Ziani (Cezayir)

amerun da Dünya Kupas›’nda toplu hâlde

Kçökenlerden. Sene baﬂ› Afrika Uluslar

Kupas›’nda kötü
futbol oynayan
ve pek çok
y›ld›z›n art›k
yaﬂland›¤›n›
gösteren ekipte,
bir de kupa
öncesi Samuel
Eto’o’nun Roger
Milla’n›n
eleﬂtirilerine k›z›p
yapt›¤› kaprisler
durumun pek de
iç aç›c›
olmayaca¤›n›
gösteriyordu.
Da¤›n›k tak›mlar›
derleyip toplama
konusunda zaten usta olmayan Paul Le Guen’in
bir türlü tak›m oyunu oynatamad›¤› ekipte biraz
ayakta kalabilecek gibi gözükenlerden biriydi
Makoun. Lyon’da geçirdi¤i iyi sezon ve
ﬁampiyonlar Ligi yar› finaliyle moral kazanan
oyuncu, Güney Afrika’da ise büyük bir hayal
k›r›kl›¤› oldu. Le Guen, onun Japonya maç›ndaki
performans›na ancak 75 dakika tahammül
edebildi, sonraki maçta ise ilk on bire bile almad›.
ﬁampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e karﬂ› oynad›¤›
oyunun yar›s›n› oynayabilse, Kamerun turnuvan›n
en zay›f tak›mlar›ndan biri olmayabilirdi.

faktördü Kerim
Ziani. Onun
tekni¤i, ak›c›
oyunu,
yarat›c›l›¤›
hem fena bir
gruba da denk
gelmeyen
Cezayir için
bir umut
olabilir hem de
Wolfsburg’lu
oyuncunun
kariyeri için bir
dönüm noktas›
yaratabilirdi.
Ama olmad›,
Lahdar
Bellumi’nin,
Rabah
Madjer’in
ayakkab›lar›n›n
Ziani’ye daha
beﬂ numara
büyük
geldi¤ini
gösterdi bize bu kupa. Cezayir e¤er kupaya
dönebilmek için yine yirmi dört y›l beklemezse
ﬂans›n› bir daha dener. Ama bu seferkini net bir
ﬂekilde ziyan etti.

ir futbolcu Dünya Kupas›’ndan hemen önce

Bbin çeﬂit reklamda oynarsa, nedense iflâh

olmuyor.
Bunu 2006’da
Ronaldinho ile
görmüﬂtük.
Bu turnuvan›n
aç›k ara en
büyük felâketi
ise Cristiano
Ronaldo oldu.
Özellikle Fildiﬂi
Sahilleri
maç›nda
aya¤›na her top
geldi¤inde “ben
büyük y›ld›z›m,
hemen bir ﬂeyler
yapmal›y›m”
tavr› ve kendi
kendine çal›m
atmadan top
vermeyiﬂi, trajik
oldu¤u kadar da
gülünçtü.
CR’nin kupa
boyunca yapt›¤› tek ﬂey Kuzey Kore karﬂ›s›nda
ensesiyle indirip att›¤› goldü. O golle de ancak
Kuzey Korelilere hava atabilirdi ki, onlar da ne
yaz›k ki maçlar› izleyemiyorlard›. Bir dahaki
sefere, daha az reklam, daha az briyantin,
daha çok futbol.

dinlerden, kökenlerden
insanlar olarak bir
a¤›zdan ve omuz
omuza söylediklerinde
ülkede bir sürü bariyer
y›k›l›yor, bir halk
›rkç›l›¤›n karﬂ›s›na
dikiliyordu. O tak›m,
y›llarca “sokaktaki
Fransa”y› temsil etti ve
sayg› gördü. Ama belki
de tek bir olay,
o tak›m›n miad›n›
doldurdu¤unu hissettirdi
dünyaya. Thierry
Henry, ‹rlanda’yla oynanan maçta eliyle yapt›¤›
asistle Fransa’ya hak etmedi¤i Dünya Kupas›
biletini getirmiﬂ, tüm dünyan›n tepkisine “ben
hakem de¤ilim, beni ilgilendirmez” umars›zl›¤›yla
yaklaﬂm›ﬂt›. ‹ster karma deyin, ister ilâhi adalet,
ister baﬂka bir ﬂey. Thierry Henry, bu kupayla millî
tak›m kariyerine feci bir veda yapt›. Yapt›¤›n›
sindiremeyen binlerce futbolseverin önünde kötü
bir tak›m›n kötü bir oyuncusu olarak bitirdi mavi
forma günlerini. Bir Frans›z futbolcunun baﬂ›na
gelecek en güzel ﬂeylerden biri 1998 Fransa’s›n›n
parçalar›ndan biri olmaksa e¤er, herhalde en
kötüsü 2010 Fransa’s›n›n simgesi olmakt›.
Henry, bunu baﬂard›. Herhalde hayat boyu
unutmayacakt›r.

Wayne Rooney (‹ngiltere)
u listeye bir ‹ngiliz oyuncu koydu¤umuzda,

Bhep di¤erlerini eksik b›rakm›ﬂ hissine

kap›l›yoruz. Ama
Rooney bu listeyi
en çok hak
edenlerden.
Gerçi her ﬂeyin
kendi hatas›
oldu¤unu
söylemek zor.
Millî tak›mda
y›llard›r gol
atam›yor ve
üzerinde çok
büyük bir bask›
var. Bunun
üzerine yan›nda
partner olarak en
iyimser ‹ngilizin
bile “vasat”
demekte
zorlanabilece¤i
Heskey ve
Crouch var. Tüm yük Rooney’nin üzerinde ve en
ufak bir hatada tabloid bas›n›n›n onu çi¤ çi¤
yiyece¤i aﬂikâr. Siz de olsan›z eliniz aya¤›n›za
dolaﬂ›rd›. Zaten Rooney’nin de dolaﬂt›. Tabii
sahada tav›rlara, pozlara harcad›¤› enerjinin çok
az›n› futbola ay›rsayd›, belki iﬂler farkl› olurdu.
Ama ‹ngiltere’nin hikâyesi biraz “nerem do¤ru ki”
diyen devenin hikâyesi oldu¤u için Rooney’ye
ayr›ca yüklenmek haks›zl›k olur.
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Devlerin çöküﬂü
Kupas›’na kat›lma
hakk›n› elde
etmek. Bu
sorumlulu¤un da
Domenech’in
üzerinde olmas›
gerekiyor, çünkü
futbolcular› en iyi
tan›yan kiﬂi o.”
Domenech’e arka
ç›kanlardan biri de
teknik komite
baﬂkan› Gerard
Houllier’ydi:
“Domenech her
türlü beceriye
sahip. Zaten
2004’ten bu yana
ald›¤› sonuçlar bu
gerçe¤i gösteriyor.
Futbolcular›
tan›yor. Fransa’y›
yeniden aya¤a
kald›racakt›r”.
Fransa’n›n baﬂ›nda
tam 6 y›l görev
yapmas›na ra¤men
Domenech, tak›m
Dünya Kupası’nın elbette tek kazananı olacak ve birçok favori hayal kırıklığına uğrayacaktı. içindeki
baz›
Ancak kimi Almanya gibi “ayakta ölürken”, kimi de Fransa ve İtalya gibi yerlerde süründü. dengeleri iyi
ayarlayamad›.
2006 Dünya Kupası’nın iki finalistinin gruplardan bile çıkamaması turnuvanın en büyük
Örnek vermek
sürpriziydi. Fransa ve İtalya’nın yaşadığı bu çöküşün nedenleri de araştırmaya değerdi.
gerekirse, finaller
baﬂlamadan önce
tak›m kaptan› olarak Gallas yerine
“En az 7 puan toplar›z”
konuﬂamad›. Bizi hep dinledi¤ini
Dr. Cem Çetin
Evra’y› tercih etmesi hem yöntem
düﬂüncesindeki Fransa, üç maçta
söyledi ama Anelka’n›n kamptan
1 puan al›rken, ‹talya da sadece iki gönderilmesi dâhil bütün kararlar› hem de tercih olarak en büyük
006 Dünya Kupas›’n›n
yanl›ﬂlar›ndan bir tanesiydi. Bu
beraberlikle ikinci turu göremeden
tek baﬂ›na ald›. Zaman içinde
finalistleri ‹talya ve Fransa,
ülkelerinin yolunu tuttu.
gördük ki, söylediklerimizin hiçbir konuda Gallas, Teknik Direktör
2010 randevusunu ilk turda
Domenech’le aras›nda geçen ilginç
anlam› yoktu. Futbolcularla
tamamlayarak tam bir hayal
diyalogu ﬂu ifadelerle anlat›yor:
Fransa iletiﬂim kuramad›
Domenech aras›ndaki ba¤›n,
k›rkl›¤› yaﬂad›. Her ne kadar
“26 May›s’taki Kosta Rika
2008 Avrupa ﬁampiyonas›’ndan
Güney Afrika’da favori s›fat›
maç›ndan önce tak›m kaptan›n›n
Bu Dünya Kupas›’na Fransa sadece sonra koptu¤unu düﬂünüyorum”
taﬂ›masalar da hiç kimse ne
Evra oldu¤unu tesadüfen ö¤rendim.
kötü sportif performans›yla de¤il
aç›klamas›nda bulunuyor.
‹talya’dan ne de Fransa’dan böyle
futbolcular›n›n davran›ﬂ›yla da
Her ne kadar Gallas, futbolcularla Soyunma odas›na girdi¤imde
kötü bir performans bekliyordu.
kaptanl›k pazuband› onun
damgas›n› vurdu. Meksika maç›n›n Domenech aras›ndaki ba¤›n son
Oynad›klar› futbol ve ald›klar›
formas›n›n üzerindeydi. Bu konuyu
devre aras›nda teknik direktör
Avrupa ﬁampiyonas› finallerinde
sonuçlarla her iki ülke, tarihlerinin
Domenech’le konuﬂmak için tam
Domenech’e söyledi¤i sözlerden
koptu¤unu ileri sürse de o dönem
en kötü Dünya Kupas›
dolay› Anelka’n›n tak›mdan
de Millî Tak›m Teknik Direktörünü 7 gün beklemek zorunda kald›m.
tecrübelerini yaﬂad›. Hem Fransa
Konuﬂmam›z s›ras›nda, böyle
kovulmas›, bu olaydan sonra
koruyan mesajlar vard›. Örne¤in
hem de ‹talya maçlar baﬂlamadan
davranmamas› ve bu karar›
futbolcular›n antrenman› boykot
Ribery, “Domenech gitmemeli”
önce en az bir çeyrek final
almadan önce benim fikrimi de göz
etmesi sadece Fransa’da de¤il tüm
derken, Lassana Diarra,
beklentisi içindeydi. Bu iyimser
önünde bulundurmas› gerekti¤ini
dünyada büyük yank› uyand›rd›.
“Domenech gençleri çok iyi
havan›n oluﬂmas›n›n en önemli
kendisine ilettim. Onun bana
Yaﬂanan tüm bu olumsuzluklar›
tan›yor ve anl›yor. Dile¤im,
nedeni ise ilk turdaki rakiplerin,
verdi¤i cevap ise, ‘Senden iyi
tak›m›n en tecrübeli isimlerinin
görevinin baﬂ›nda kalmas›”
2006’n›n finalistlerini
kaptan olmaz’ ﬂeklindeydi.”
baﬂ›nda gelen William Gallas,
ﬂeklinde görüﬂ bildiriyordu.
endiﬂelendirecek düzeyde
Domenech’in tutumuna ba¤l›yor.
UEFA Baﬂkan› Michel Platini de
olmamalar›yd›. Fransa’n›n
“Evet, biz kötüydük ama bizim
Ribery ve Diarra gibi düﬂünüyordu: Thuram bombalad›
grubunda Uruguay, Meksika ve
kadar antrenörümüz de kötüydü”
“Ciddi bir hayal k›r›kl›¤› yaﬂam›ﬂ
Güney Afrika, ‹talya’n›n grubunda
yorumunu yapan Frans›z Millî
olabiliriz. Bundan sonra yapmam›z Tak›m kaptan› olarak Domenech’in
ise Paraguay, Slovakya ve Yeni
Gallas yerine Evra’y› tercih
Tak›m›’n›n savunma oyuncusu,
gereken ﬂey, bir yenileme
Zelanda yer al›yordu. Ne var ki
etmesinin ne kadar büyük yanl›ﬂ
“Pek çok arkadaﬂ›m onunla
operasyonuyla 2010 Dünya
evdeki hesap pek çarﬂ›ya uymad›.
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oldu¤u Dünya Kupas› maçlar›
s›ras›nda ortaya ç›kt›. Anelka’n›n
gönderilme süreci s›ras›nda izledi¤i
tutumla (antrenman boykotu) bir
anda bütün dikkatleri üzerine
çeken Evra, tak›m kaptan› olarak
olgun bir davran›ﬂ modeli
sergileyemedi. Kariyerini
Manchester United’da sürdüren
Frans›z futbolcuya en a¤›r eleﬂtiri
Lilian Thuram’dan geldi:
“Antrenman› boykot karar› çok
büyük yanl›ﬂt›. Bütün futbolcular›n
cezaland›r›lmas› lâz›m. Ayr›ca
tak›m kaptan› olan Evra’ya da
bundan böyle millî formay›
giydirmemek gerekiyor. Çünkü
lider s›fat› taﬂ›yan birinin, millî
forma alt›nda bu ﬂekilde
davranmaya hakk› yok.”
Thuram’›n eleﬂtirisi Evra ile s›n›rl›
kalmad› ve Domenech de pay›n›
ald›: “Dünya Kupas› s›ras›nda
Fransa’n›n en büyük s›k›nt›s›
Domenech’in otorite eksikli¤iydi.

Futbolcular antrenörlerini pek
umursamad›. Durum böyle olunca
da ortaya bu tablo ç›kt›.”
Fransa’n›n uzun y›llar
unutulmayacak bu baﬂar›s›zl›¤›n›,
haz›rl›k dönemine ba¤layanlar da
var. Güney Afrika’da Canal Plus
için yorumculuk yapan Guy Roux,
“‹zledi¤im Fransa çok formsuzdu.
Çok iyi bir haz›rl›k dönemi
geçirmeden geldikleri her
hallerinden belliydi. Bu tablonun
profesyonellikle bir ilgisi yok”
derken, bir dönem Nantes’›
çal›ﬂt›ran Elie Baup da, “Güney
Afrika’ya gelmeden önce 3-4 yerde
haz›rl›k maç› oynad›lar. Bu süreç
futbolcular için çok yorucu oldu.
Bu kadar çok yer de¤iﬂtirmeden de
haz›rlan›labilirdi” yorumunu
getiriyor. Bu arada Roux, dikkat
çekici bir olumsuzlu¤a daha vurgu
yap›yor: “Yetkililer deniz
kenar›nda bir kamp bölgesi
seçmemeliydi. Çünkü birinci turun

iki maç› 1.300-1.400m rak›mda
oynand›.”
Bu arada Domenech’e yönelik bir
baﬂka eleﬂtiri de tak›m›n oyun
stratejisiyle ilgiliydi. Haz›rl›k
sürecinde 4-4-3’ü benimseyen
Domenech, Güney Afrika’da bu
stratejisini bir maçta bile
uygulamad›.

‹talya’da sorumlu Lippi
Fransa gibi ‹talya da kötü
futboluyla herkesi ﬂaﬂ›rtt›. Galibiyet
alamadan Güney Afrika’dan
ayr›lan Gök Maviler, bu
performanslar›yla Dünya Kupalar›
tarihinde bir ilke de imzalar›n› att›.
3-2’lik Slovakya ma¤lubiyetinden
sonra Çizme’deki gazetelerden
Gazzetta dello Sport, “Her ﬂey
simsiyah” baﬂl›¤›n› ilk sayfas›na
taﬂ›rken, ülkenin en yüksek tirajl›
gazetesi Corriere della Sera da,
“Gök Mavililer, ma¤lubiyet ve

utanç” baﬂl›¤›n›
kulland›. Son Dünya
ﬁampiyonu’nun içler ac›s› sportif
performans›n›n sorumlulu¤unu,
“Oyuncular›m daha iyi mücadele
edebilirlerdi ama onlar› iyi
haz›rlayamad›m. 2006’da do¤ru
motivasyonu bulmuﬂtum.
Bu defa baﬂar›l› olamad›m” diyen
62 yaﬂ›ndaki Teknik Direktör
Marcello Lippi üstlendi.
‹talyan medyas›na göre, Lippi’nin
en büyük yanl›ﬂ› gençlere
güvenmemesi oldu.
“Gençleﬂtirme” operasyonu
çerçevesinde son iki y›lda millî
tak›ma 18 yeni oyuncu ça¤›ran
‹talyan teknik direktör, Güney
Afrika kadrosunu oluﬂtururken,
2006’da mutlu sona ulaﬂan
9 isimden vazgeçemedi.
Bu oyuncular aras›nda Gattuso,
Camoranesi, Zambrotta ve
Cannavaro, Lippi’nin favorileriydi.
Her ne kadar Lippi, “Hiçbir genç
ismi ‹talya’da b›rakmad›m” dese de
‹talyanlar futbolseverlerin önemli
bir bölümü, “Ya Cassano ya da
Balotelli’den bir tanesi Güney
Afrika’ya götürülmeliydi”
düﬂüncesini paylaﬂ›yor. Ayr›ca
Lippi’nin gol yollar›nda Gilardino
ve Iaquinta’da ›srar etmesi,
Quagliarella’y› yedek
soyundurmas› da tecrübeli
çal›ﬂt›r›c›n›n tercih yanl›ﬂlar›ndan
bir tanesi olarak dillendiriliyor.
‹talya’n›n erken vedas›nda
Lippi’nin tercih hatalar› kadar,
‹talyan futbolunun bugünkü
durumu da önemli bir neden
olarak gösteriliyor. ‹talya Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Giancarlo
Abete, “Eskisi kadar kaliteli
futbolcular›m›z yok” derken,
Cannavaro da “‹zlememiz gereken
tek yol var, o da kulüplerin
gençleri yetiﬂtirmesi. E¤er ‹talya
bugün ilk turda elendiyse, bunda
kulüplerin de rolü var” yorumunu
getiriyor. Cannavaro’nun bu
sözlerine bak›p, ligi ilk iki s›rada
bitiren Inter ya da Roma’ya bir
gönderme yap›p yapmad›¤›
düﬂünülebilir. Yeni dönemde
‹talya’y› Lippi’nin yerine Cesare
Prandelli çal›ﬂt›racak.
Fiorentina’n›n 55 yaﬂ›ndaki eski
hocas›n›n, Lippi’nin
gerçekleﬂtiremedi¤i gençleﬂtirme
operasyonunu hayata geçirmesi
bekleniyor. Bu çerçevede
Prandelli’nin, baﬂta De Rossi
olmak üzere Criscito, Pazzini,
Marchetti, Montolivo, Chiellini,
Balotelli, Santon, Cassano ve
Quagliarella gibi isimlerle
çal›ﬂaca¤› ileri sürülüyor.
Bakal›m yeni dönemde Fransa
Laurent Blanc, ‹talya da Cesare
Prandelli ile ç›k›ﬂ yolunu
bulabilecekler mi?
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Kader a¤lar›n› böyle ördü

Ajax’l› golcünün bu hareketinin etik
aç›dan tart›ﬂmas› hâlâ sürüyor ama
biz küçük bir not düﬂelim. Asl›nda
bu pozisyonun tart›ﬂma konusu bile
olmamas› gerekiyordu. Çünkü
Appiah topa vurdu¤unda aç›k bir
ﬂekilde ofsayttayd›. Yani turnuvan›n
en unutulmaz an› da yine bir hakem
hatas›n›n ard›ndan geldi. Ama tabii
futbol hatalar oyunu, ceza sahas›nda
yirmi oyuncu varken onlara da hak
vermek gerek.

Her Dünya Kupası’nda bir takım çıkar, taşlı yollardan geçer, zorlu rakipleri eler
ve o ince belli kupayı müzesine götürür. Kupanın hikâyesi kâğıt üzerinde düz bir
zaman çizgisi gibi gözükse de aslında kazanan birbirine örülü onlarca hikâyenin
içinden geçerek zafere ulaşır. Başarı, yıllarca süren bir çalışmanın, bir aylık bir
performansın ürünü olsa da sonucu belirleyen çoğu zaman küçük anlardır.
İşte Dünya Kupası’nın kaderini değiştiren on bir an...
Fransa-Meksika
maç›n›n devre aras›
Fransa, Dünya Kupas›’n›n kaynayan
kazan›yd›. Kupan›n sonras›nda
Domenech’in yerine Blanc’›n göreve
gelecek olmas›n›n bilinmesi, tak›m›n
kötü geçen elemelerden sonra
play-off’u ancak ﬂaibeli bir golle
geçebilmiﬂ olmas› ve haz›rl›k
dönemindeki huzursuzluk, bir ﬂeyler
olaca¤›n›n sinyallerini veriyordu.
Di¤er taraftan Fransa’n›n grubu,
mavili ekibin ç›kamayaca¤› kadar
zorlu da say›lmazd›. 2006’ya da
tak›m s›k›nt›l› baﬂlam›ﬂ ama finale
kadar yürümüﬂtü. ‹lk maçta zorlu
Uruguay’a karﬂ› al›nan 0-0’l›k
beraberlik de dünyan›n sonu de¤ildi.
Fransa için her ﬂeyi belirleyen,
büyük olas›l›kla ikinci maç, yani
Meksika maç› olacakt›. ‹lk yar›
golsüz geçilirken, Raymond
Domenech’in devre aras›nda
Anelka’ya yöneltti¤i eleﬂtiriler
Chelsea’li oyuncu taraf›ndan a¤›z
dolusu küfürle karﬂ›land›. ‹kinci
yar›da Anelka sahada yoktu ve
Fransa maç› 2-0 kaybetti.
Fenerbahçe’nin eski oyuncusunun
Domenech’ten özür dilemeyi
reddetmesi ve kamptan
gönderilmesiyle baﬂlayan olaylar
zinciri son dünya ikincisini tan›nmaz
hâle getirmiﬂ, kâ¤›t üzerinde en iyi
kadrolardan biri olan Fransa’y› devre
d›ﬂ› b›rakm›ﬂt›.

Slovakya-‹talya
maç›n›n 89. dakikas›
‹talya, kupalara kötü baﬂlamas›yla
tan›n›r. ﬁimdiye kadar ‹talya’n›n
gruplarda ikna edici bir futbol
oynad›¤› kupa yok denecek kadar
az. Öyle ki ﬂampiyon olduklar›
1982’deki kupada bile, üç
beraberlikle elenen Kamerun’un
‹talya’dan çok daha iyi oldu¤u
konuﬂuluyordu. ‹talya, bu kupaya da
kötü baﬂlad›. Paraguay ve Yeni
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Zelanda beraberlikleri umutlar›
azaltm›ﬂ, ama ç›kan tablo yine de
1982’yi hat›rlatm›ﬂt›. Slovakya’n›n
gücü biliniyordu ancak ‹talya’n›n
“‹talyal›¤›n›” yapaca¤›na inananlar
fazlayd›. Johannesburg’daki maçta
Slovaklar Vittek’in iki golüyle son on
dakikaya 2-0 önde girmiﬂ, ancak
‹talya Di Natale’yle fark› bire
indirmiﬂti. O dakikada bile ‹talya’ya
güvenenler az de¤ildi. Zira 2-2,
‹talya’y› Slovakya ve Yeni
Zelanda’n›n önünde grup ikincisi
yapabilirdi. ‹talya, son dakikalarda
golü çok arad›, hatta
Quagliarella’n›n topu Martin Skrtel
taraf›ndan can havliyle çizgiden
çevrilmese Gök Mavililer turu da
yakalam›ﬂt›. Ancak Kamil Kopunek,
89. dakikada sahneye ç›kt› ve
‹talyanlar› deviren golü att›.
Bu golden sonra Quagliarella o çok
beklenen ikinci ‹talyan golünü
atm›ﬂt›, ama art›k çok geçti. Slovakya
ilk büyük turnuvas›nda tur atlarken,
son ﬂampiyonu evine gönderiyordu.
Çekirge bu kez s›çrayamam›ﬂt›.

ABD-Cezayir
maç›n›n 90+1. dakikas›
Dünya Kupas›’n›n C Grubu,
futbolseverleri en çok üzen grup
oldu. Bu gruptaki ‹ngiltere, Cezayir
ve Slovenya beklenen futbolun çok
çok alt›nda kalm›ﬂ, gol say›s› da bir
maç hariç zaten düﬂük olan kupa
ortalamas›n› bile yakalayamam›ﬂt›.
Bu grupta son maçlara gelinirken
ak›lda yer edebilecek tek ﬂey,
Amerika’n›n Slovenya karﬂ›s›ndaki
destans› geri dönüﬂü ve 2-0’dan
maç› çevirip galibiyeti kaç›ran taraf
oluﬂuydu. ‹ngiltere-Cezayir gibi kupa
tarihinin en kalitesiz maçlar›ndan
birine tan›kl›k edenler, hakl› olarak
Amerika’ya sempati besliyordu.
Ancak Amerika da Cezayir’in
defansif futbolu karﬂ›s›nda donup
kalanlara kat›lm›ﬂt›. 0-0 beraberlik
ve ‹ngiltere’nin Slovenya karﬂ›s›ndaki
1-0’l›k üstünlü¤ü, Cezayir-ABD

ikilisinin elenmesi demekti. Cezayir,
beraberinde Amerika’y› da götürmek
üzereydi. Di¤er taraftan Slovenya da
1-0’l›k yenilgiye çoktan raz› olmuﬂ,
asl›nda çok kötü futbol sergileyen
‹ngiltere’ye karﬂ› atak yapmay› bile
akl›ndan ç›karm›ﬂt›. O maç 1-0
bitti¤inde ‹ngilizler kutlamalara,
Slovenler ise bekleyiﬂe baﬂlam›ﬂt›.
Derken 90+1’de Landon Donovan’›n
gol haberi geldi. Slovenya yasa
gömülürken, Amerika yoluna devam
ediyordu. Slovenler, yenilgiye raz›
olman›n faturas›n› öderken, çal›ﬂkan
ABD bu grupta eme¤inin karﬂ›l›¤›n›
zor da olsa alm›ﬂt›.

‹ngiltere-Almanya
maç›n›n 38. dakikas›
‹ngiltere-Almanya maç›,
Almanya’n›n müthiﬂ bask›s› ve
golleriyle baﬂlam›ﬂ, ‹ngiliz tak›m›
ancak ilk yar›n›n sonunda kendi
ceza alan›n›n önünden ç›kabilmiﬂti.
Asl›nda maç›n en kötü
oyuncular›ndan biri olan Upson’›n
golüyle umutlanan ‹ngiltere, bundan
iki dakika sonra Frank Lampard’›n
ﬂutuyla hayata
dönmeye çok
yaklaﬂm›ﬂt›.
Ancak kalenin
üst dire¤inin
içine vurarak
neredeyse bir
metre içeri düﬂen
ﬂutun gol
oldu¤unu bir hakem Jorge Larrionda,
bir de yard›mc›s› görememiﬂti.
Gol verilmedi ve 2-2 olmas› gereken
maç, daha sonra 4-1’lik Almanya
galibiyetiyle bitti. En fanatik ‹ngiliz
bile o gün Almanya’n›n birkaç
dakika haricinde ‹ngiltere’ye
tart›ﬂ›lmaz bir üstünlük kurdu¤unu
kabul edebilirdi ama o golün maç›n
kaderiyle oynam›ﬂ olabilece¤i de
yine bir gerçekti. Bu, felâketin birinci
perdesiydi.

Bir futbol maç›nda yaz›labilecek
senaryolar›n hakikaten s›n›r› yok.
Bazen öyle ﬂeyler oluyor ki, insan›n
akl› alm›yor. Paraguay-‹spanya
çeyrek final maç›n›n üç dakikal›k
bölümü de böyle bir zaman dilimine
iﬂaret ediyor. Paraguay, 57. dakikaya
kadar güçlü ‹spanya’y› gayet iyi
kontrol etmiﬂ, bu dakikada Gerard
Pique’nin Oscar Cardozo’ya yapt›¤›
hareketle de tarihi bir f›rsat
yakalam›ﬂt›. At›ﬂ› Cardozo kendisi
kulland› ve topu kaleciye kötü bir
vuruﬂla teslim etti. Bu pozisyonun
dönüﬂünde ise bu kez Alcaraz,
David Villa’y› indirdi. Topun baﬂ›na
Xabi Alonso geçti ve golü buldu.
Ancak hakem at›ﬂ›n tekrar›n› istedi.
Alonso penalt›y› tekrar kulland›¤›nda
Villar gole izin vermeyecekti. Maç›n
üç dakikal›k bu bölümü, herkesin
ç›ld›rd›¤› ve sonras›nda ne yapt›¤›n›
hat›rlamad›¤› korku filmlerine
benziyordu.

Turnuvalarda üçüncülük maçlar›
genelde angarya maçlard›r. Zaten
finali kaç›rm›ﬂ olman›n verdi¤i
keyifsizlik, uzun bir turnuvan›n
verdi¤i yorgunluk, eve dönme iste¤i
bu maçlar›n tad›n› iyice kaç›r›r.
Pek çok tak›m bu maçlara yedek
kadroyla ç›kar, y›ld›zlar pek
oynamak istemez. Ama bunun bir
istisnas› varsa, o da kuﬂkusuz Dünya
Kupas›’d›r. Burada da üçüncülük
maç›, finalin gölgesinde kal›r
kalmas›na ama tak›mlar dünya
üçüncülü¤ü unvan›na pek bir iﬂtahla
as›l›r. Özellikle son dört-beﬂ kupada
üçüncülük maçlar›, finalden daha
keyifli ve gollü geçiyor.
Almanya-Uruguay maç› da bunun
istisnas› olmad›. Maç içinde Uruguay
bir, Almanya iki kez öne geçti ve son
dakikalara 3-2’yle girildi. Uruguay’›n
iﬂtah› ve Almanya’n›n bitmek
tükenmek bilmez enerjisi herkesi
maça ba¤lam›ﬂt›. Üstelik Müller ve
Forlan gol krall›¤› için yar›ﬂ›yordu ve
ikisi de birer gol bulmuﬂtu. Mücadele
son dakikaya kadar tüm h›z›yla
sürdü. 90. dakikada Uruguay bir
serbest vuruﬂ kazand›. Topun baﬂ›nda
Diego Forlan vard›. Atletico’lu
gerçekten mükemmel bir frikik
kulland›. Top kaleciyi geçip üst
direkten döndü¤ünde Uruguay dünya
üçüncülü¤ünü, Forlan ise tek baﬂ›na
gol kral› olma ﬂans›n› kaybetmiﬂti.
Ancak futbolseverleri aya¤a f›rlatan
bu pozisyon, ayn› zamanda bu maç›
belki de turnuvan›n en zevkli maç›
olarak tarihe geçiriyordu.

Almanya-‹spanya
maç›n›n 73. dakikas›

‹spanya-Hollanda
maç›n›n 116. dakikas›

Dünya Kupas›’n›n iki yar› finalinden
daha çok merak edileni Almanya’yla
‹spanya aras›ndayd›. Kupan›n en
büyük favorilerinden ‹spanya,
turnuvaya ‹sviçre yenilgisiyle
baﬂlam›ﬂ, daha sonra Honduras maç›
hariç bütün maçlar›n› ancak bir
farkla kazanabilmiﬂti. Buna karﬂ›n
turnuvan›n en farkl› galibiyetlerinden
üçü genç Alman tak›m›na aitti.
‹spanya, Almanya’ya kendi oyununu
oynatmay› baﬂard› ve son çeyrek
saate 0-0’la yaklaﬂ›ld›. Rakipleri
kilitleyip 1-0’la maç kazanma
numaras›n› eleme grubunda iki kez
de Millî Tak›m›m›za yapan
‹spanyollar, 73. dakikada yine bir
yolunu bulup golü att›. Bu kez
kahraman, geriden gelen Puyol’dü.
Xavi’nin kornerinde Puyol o kadar
harika s›çram›ﬂ ve o kadar nefis
vurmuﬂtu ki, kimsenin buna yapacak
bir ﬂeyi olamazd›.

ﬁunu kabul edelim, Dünya Kupas›
finalleri 1990’lardan itibaren
keçiboynuzuna dönmüﬂ vaziyette.
Bu sene de final, üçüncülük maç›n›
mumla aratt›. Hollanda’n›n sert
futbolu insan›n içinin kolay kolay
kald›rabilece¤i cinsten de¤ildi.
‹spanya ise kupa boyunca istedi¤i
oyunu tam olarak oynayamam›ﬂ, ama
kazanmay› baﬂarm›ﬂt›. Tüm eleme
maçlar›n› 1-0’la geçen ‹spanyollar
belki bu kez normal sürede gol
bulamad›lar ama abone olduklar›
skora 116’da kavuﬂtular. Torres’le
baﬂlayan atakta Fabregas’tan
Iniesta’ya geçen top kaleye
volelendi¤inde ‹spanya, Fransa’dan
sonra Avrupa-Dünya dublesini yapan
ilk tak›m oluyor, ülkenin y›llard›r
içine sapland›¤› kötü Dünya Kupas›
ﬂans› da tarihe gömülüyordu.
Tamam, belki ‹spanya turnuvan›n
genelinde Uruguay ya da Almanya
kadar keyif vermemiﬂti, ama
kazanana da k›z›lmazd›.

Paraguay-‹spanya
maç›n›n 57-59. dakika aras›

Dağhan Irak

Arjantin-Meksika maç›n›n
25. dakikas›

Arjantin-Almanya
maç›n›n 3. dakikas›

Uruguay-Gana
maç›n›n 120. dakikas›

27 Haziran, ‹ngiltere-Almanya
maç›ndaki müthiﬂ hakem hatas›yla
baﬂlarken, akﬂam durum daha da
vahim bir hâl ald›. Arjantin-Meksika
maç›n›n 25. dakikas›nda Carlos
Tevez, maç 0-0 giderken net ofsayt
bir gol kaydederken, Roberto Rosetti
ve yard›mc›s› bu golü iptal
etmeyecekti. Rosetti bu golün
tekrar›n› stadyum ekranlar›ndan
gördü¤ünde kan› donmuﬂtu ama
videodan gördü¤ü için golü iptal
etmesi futbolun kurallar›n›
de¤iﬂtirmek olurdu,
yapamad›. Bu iki
pozisyondan sonra
futbolda kamera
kullan›m› tart›ﬂmalar›
iyice ayyuka ç›kt›. Video
futbolda gerekir mi,
gerekmez mi ayr› bir
tart›ﬂma konusu ama ayn›
gün oynanan iki maçtaki
bu iki pozisyon için kamera
gereksinimi oldu¤unu söylemek çok
güç. Zira iki pozisyon da tribünde
en ücra noktada oturan seyircinin
bile seçebilece¤i kadar netti.
Bu pozisyonlar› do¤ru süzmek için
kameradan ziyade iki çift formda
hakem yeter de artard›. Kupada
üçüncülük ve final maçlar›n›n
hakemlerinin, bu maçlar›n hakem
ma¤duru ülkelerinden seçilmesi ise
FIFA’n›n enteresan adalet anlay›ﬂ›n›n
örne¤i olarak kay›tlara geçti.

Kupan›n grup maçlar›
tamamlan›rken pek çok futbolsever,
biraz a¤›r baﬂlayan turnuvan›n ilk
aﬂamas›nda gücünü en net ispat
eden tak›m›n Almanya oldu¤unda
hemfikirdi. Dört gollü Avustralya
maç›yla kupaya giren genç Alman
tak›m›, kötü oynamadan kaybetti¤i
S›rbistan maç›ndan sonra yine
kupan›n heyecan verici
tak›mlar›ndan Gana’y› yenmiﬂ ve üst
tura ç›km›ﬂt›. Almanlar merakla
beklenen maçta ‹ngiltere’yi ezip
geçtiklerinde herkesin gözleri art›k
Die Mannschaft’tayd›. Ancak
Almanya zor yoldan geliyordu ve
s›radaki rakip kamuoyunun ittifakla
favori gösterdi¤i Arjantin’di. Alman
tak›m›n›n Messi ve saz arkadaﬂlar›na
karﬂ› bir ﬂeyler yapabilece¤inden
ﬂüphe edenler cevaplar›n› daha
üçüncü dakikada ald›. Bastian
Schweinsteiger’in ortas›nda kupan›n
genç y›ld›z› Thomas Müller topa
kafay› vurdu¤unda maç›n kaderi
çizilmiﬂti. Bundan sonraki seksen
yedi dakika, Almanya’n›n Arjantin’e
verdi¤i kapsaml› futbol dersinden
ibaretti. Almanya, ‹ngiltere’den sonra
Arjantin’den de çok daha üst klas bir
futbol oynad›¤›n› kan›tl›yor, futbolun
yan yana dizilmiﬂ y›ld›zlardan çok
daha fazlas› oldu¤unu gösteriyordu.

Bu kupan›n herhalde en unutulmaz,
en dramatik dakikas›yd›
Uruguay-Gana çeyrek final maç›n›n
uzatmas›n›n son dakikas›. Uruguay,
kupay› iki kez kazand›ktan sonra
Arjantin ve Brezilya’n›n gölgesinde
kald›¤› y›llar›n ac›s›n› ç›karmak
istiyor, Gana ise Afrika’n›n makûs
talihini yenerek yar› finale ev sahibi
k›tadan ç›kan ilk ve tek tak›m
olmaya çabal›yordu. 120 dakikada
iki taraf birbirine diﬂ geçiremedi.
Art›k “Maç penalt›lara gidecek”
denirken, Gana son bir f›rsat
yakalad›. Kullan›lan serbest vuruﬂta
sol kanattan içeriye ortalanan topu
önce Appiah a¤lara göndermek
istedi ama çizgide Luis Suarez’e
tak›ld›. Dönen topa bu sefer genç
Dominic Adiyiah kafay› vurdu ve o
anda beklenmedik bir ﬂey oldu. ‹lk
topu çeviren golcü Suarez bu kez
topu müthiﬂ bir refleksle ama
yumruklayarak çelmiﬂti. Bunun
karﬂ›l›¤› tabii ki penalt› ve k›rm›z›
kartt›. Suarez, tak›m›n›n yar› finale
ç›kabilmesi için son bir ﬂans
yaratm›ﬂ, bunu yaparken de
kendisini feda etmiﬂti. Ama her ﬂey
art›k Gana’n›n elindeydi. Asamoah
Gyan, alt›n bir ﬂans› tepmeseydi
Gana tarih yazacak, Suarez’in
hareketi ise küçük bir detay olarak
hat›rlanacakt›. Ancak Gyan kaç›rd›
ve sonras›nda seri penalt›larda
kazanan Uruguay oldu. Suarez,
gerçekten de tak›m›n› kurtarm›ﬂt›.

Almanya-Uruguay
maç›n›n 90. dakikas›
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Medya baﬂar›s›zl›¤›m›z› istedi
Güney Afrika’da istediğimiz futbolu
oynayamadık. 2006
performansımızın oldukça gerisinde
kaldık. Böyle bir tabloyla
karşılaşacağımızı beklemiyorduk.
Ancak gelecek için ümitli olduğumu
ifade etmeliyim. Fransız futbolu, bu
başarısızlığı unutturacak potansiyele
sahip.

Bacary Sagna
Dünya Kupas›’na ilk turda veda eden Fransa Millî Tak›m›’n›n sa¤
beki, yaz tatilini geçirmek için Türkiye’ye geldi. “‹lk kez geçen
y›l gelmiﬂtim. Keyifli günler geçirdi¤im için ﬂimdi ikinci defa
ülkenizdeyim. Antalya ve çevresi çok güzel” diyen Arsenalli ile
Antalya’n›n Kemer ilçesinde buluﬂtuk. “Tatil nas›l geçiyor”
sorumuza, “Dinleniyorum. Çok yo¤un bir sezonu geride b›rakt›k.
Yeni sezon için enerji topluyorum” cevab›n› veren ve bulundu¤u
tatil köyünde en çok salsa derslerine ilgi gösteren Frans›z
oyuncuyla, Dünya Kupas›’n› konuﬂtuk.
Dr.Cem Çetin
▼Türkiye’deki tatilin s›ras›nda
Dünya Kupas› maçlar› da
devam etti. Yar› finalleri izleme
f›rsat›n oldu mu?
▲Sadece Hollanda-Uruguay
maç›n› izledim. Bizimle ayn›
grupta yer alan Uruguay,
gerçekten çok baﬂar›l› bir
performans ortaya koyarak son
dörde kald›. Hollanda-Uruguay
maç›n› izlerken, “Uruguay’›n
yerinde biz de olabilirdik” diye
akl›mdan geçirdim.
Bu çerçevede ç›kartmam›z
gereken çok önemli derslerin
bulundu¤unu düﬂünüyorum.
▼Kuralar çekildi¤inde
Fransa’da herkes çok mutluydu.
Ne var ki grup maçlar› sonunda
Fransa son s›rada kalarak
herkesi fazlas›yla ﬂaﬂ›rtt›.
Bu olumsuzlu¤u nas›l
de¤erlendiriyorsun?
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▲Evet, kuralar çekildi¤inde
gerçekten de hepimizde iyimser
bir hava oluﬂmuﬂtu. Genel kan›,
ilk turu geçece¤imiz
yönündeydi. Çünkü rakiplerimiz
bizden daha güçlü de¤ildi.
Ancak hiçbir maç oynanmadan
kazan›lm›yor. ‹stedi¤imiz
futbolu oynayamad›k. 2006
performans›m›z›n oldukça
gerisinde kald›k. Böyle bir
tabloyla karﬂ›laﬂaca¤›m›z›
beklemiyorduk. Ancak gelecek
için ümitli oldu¤umu ifade
etmeliyim. Frans›z futbolu,
bu baﬂar›s›zl›¤› unutturacak
potansiyele sahip.
▼Biraz spekülatif bir soru
olacak ama Fransa Millî
Tak›m›’nda oynamay› hak
etti¤ini düﬂündü¤ün oyuncular
var m›?
▲Oyuncu tercihleri teknik

Oyuncu tercihleri teknik kadronun işi.
Bu konuda bize bir yorum yapmak
düşmez. Ancak sorduğunuz için
söylüyorum, mesela Arsenal’de takım
arkadaşım olan Samir Nasri bana
göre iyi bir sezon geçirdiği için millî
formayı hak etmişti.
Gazetelerin yayın politikalarına
bakıldığında sanki bizim
başarısızlığımızı ister gibiydiler.
Geçmişte yaşanan bir takım olayları
sanki yeniymiş gibi gündeme
taşıdılar. Her halde tüm bunları tiraj
kaygısıyla yaptılar. Daha çok gazete
satabilmek için olayları büyüttüler.
Güney Afrika çok başarılı bir ev
sahipliği yaptı. Güvenlik konusundaki
endişelerin ne kadar yersiz olduğu
görüldü. Ayrıca statlar çok iyiydi.
Çim kalitesi de arzu edilen
seviyelerdeydi. Dile getirebileceğim
tek olumsuzluk hava şartlarıydı.
Arsenal’de 10.30’da kulüpte bir
araya geliriz. Saat 11’de antrenman
başlar. Yaklaşık iki saat sürer.
Öğleden sonraları ise bize aittir.
Herkesin düşündüğü gibi yoğun bir
antrenman programımız yok. Ancak
formda kalabilmek için kendimize
dikkat etmemiz gerekiyor.
Roux ve Wenger’le çalıştığım için çok
mutluyum. Çok çabuk ilerleme
kaydettiysem, bu ikiliye çok şey
borçluyum. Kesinlikle üzerinizde bir
baskı oluşturmuyorlar. Bir aile ortamı
atmosferi yaratıp, nelerin yapılması
gerektiğini çok iyi anlatabiliyorlar.

kadronun iﬂi. Bu konuda bize bir
yorum yapmak düﬂmez. Ancak
sordu¤unuz için söylüyorum,
mesela Arsenal’de tak›m arkadaﬂ›m
olan Samir Nasri bana göre iyi bir
sezon geçirdi¤i için millî formay›
hak etmiﬂti.
▼Fransa Millî Tak›m›’n›n
baﬂar›s›zl›¤›n›n Frans›z medyas›na
yans›ma ﬂekli hakk›nda neler
söyleyeceksin? Son derece a¤›r
eleﬂtiriler yap›ld› hatta bu
eleﬂtiriler suçlama derecesine
kadar ç›kt›.

▲Gazetelerin yay›n
politikalar›na bak›ld›¤›nda
sanki bizim baﬂar›s›zl›¤›m›z›
ister gibiydiler. Evet, iyi bir
Dünya Kupas› geçirmedik,
beklentileri karﬂ›layamad›k
ama medyan›n yaklaﬂ›m› ve
kulland›¤› ifadeler kabul
edilir cinsten de¤il. Geçmiﬂte
yaﬂanan bir tak›m olaylar›
sanki yeniymiﬂ gibi gündeme
taﬂ›d›lar. Her halde tüm
bunlar› tiraj kayg›s›yla
yapt›lar. Daha çok gazete
satabilmek için olaylar›
büyüttüler.
▼Güney Afrika’n›n Dünya
Kupas›’na ev sahipli¤i
konusunda neler
söyleyeceksin? Yaklaﬂ›k iki
hafta orada kald›n›z.
▲Her ﬂeyden önce, böyle
büyük bir organizasyonun
Afrika K›tas›’nda
gerçekleﬂmesi çok önemliydi.
Bana göre Güney Afrika çok
baﬂar›l› bir ev sahipli¤i yapt›.
Bizim kald›¤›m›z süre içinde
hiçbir sorun yaﬂanmad›.
Özellikle güvenlik
konusunda baz›lar›n›n
endiﬂeleri vard› ama tüm bu
endiﬂelerin ne kadar yersiz
oldu¤u görüldü. Ayr›ca statlar
çok iyiydi, Avrupa’daki
örneklerinden farkl› de¤ildi.
Çim kalitesi de arzu edilen
seviyelerdeydi. Dile
getirebilece¤im tek
olumsuzluk hava ﬂartlar›yd›.
Bir benzetme yapmam
gerekirse; maçlar› sanki
Avrupa’n›n ﬁubat’›nda oynar
gibiydik.
▼Futbola orta saha
oyuncusu olarak baﬂlad›n,
sonra forvet oynad›n.
ﬁimdi savunmadas›n.
Gol yollar›nda oynayan biri
olarak kalmak ister miydin?
▲Futbolda gol atmak önemli.
Bunun için belki forvet mevkiinde
oynamak isterdim. Ancak pozisyon
de¤iﬂtirmeme ra¤men bir savunma
oyuncusu olarak sürekli futbolumu
geliﬂtirdi¤im için oynad›¤›m
mevkiden memnunum. Hem
sadece savunmada da kalm›yorum,
bek oyuncusu olarak hücumlara da
kat›l›yorum.
▼Oynad›¤›n mevki itibariyle en
be¤endi¤in isimler hangileri?
▲Inter’de oynayan Maicon.
2004-2006 y›llar› aras›nda
Monaco’dayken de çok iyiydi. Çok

yetenekli bir oyuncu ve futbolunu
sürekli geliﬂtiriyor. Hayranl›k
duymamak elde de¤il. Ayr›ca
Mourinho’nun katk›s›n› da göz ard›
etmemek gerekiyor. Maicon
d›ﬂ›nda Dani Alves ve Lahm’› da
çok be¤eniyorum.
▼2007’den bu yana Arsenal’desin.
Kariyerini Londra tak›m›nda uzun
y›llar sürdürme arzun var m›?
▲Arsenal bana çok ﬂey kazand›rd›.
Dolay›s›yla burada kalmay› çok
istiyorum. Elimden geldi¤ince en
iyisini yapmaya çal›ﬂan biri olarak,
futbolumu daha da geliﬂtirip,
Arsenal formas› alt›nda daha
baﬂar›l› olmak en büyük arzum.
Ancak hepimiz profesyoneliz,
günün birinde Arsenal’den
ayr›lmam gerekirse ayr›l›r›m.
▼Premier Lig tak›mlar›nda çok
fazla yabanc› futbolcu var. Dil
sorunuyla karﬂ›laﬂ›yor musunuz?
▲Böyle bir sorunumuz olmuyor,
çünkü her futbolcu ‹ngilizce
konuﬂabiliyor. Ayr›ca sayg›
unsurunu da göz önünde
bulundurup, antrenmanlarda ya da
grup olarak birlikteyken Frans›z bir
arkadaﬂ›mla hiçbir zaman
Frans›zca konuﬂmuyoruz.
▼Geride b›rakt›¤›m›z sezon
itibariyle Premier Lig’de Big Four
tekeli k›r›ld›. Ada futbolunda
rekabetin boyutlar› büyüyor
diyebilir miyiz?
▲Big Four olarak isimlendirilen
tak›mlar eskisi gibi ligi domine
edemiyor. Geride kalan sezon
Liverpool ilk dördün d›ﬂ›nda kald›.
Son bir-iki y›ld›r Manchester City
ve Tottenham çok güçlendi.
Rekabet art›yor. Yeni sezon
Manchester United, Chelsea ve
Arsenal için daha da zorlu
geçecek. Dikkat çekici sürprizler
yaﬂanabilir. Ancak biz Arsenal
olarak bütün kupalar› kazanmak
istiyoruz.
▼Sezon baﬂlad›ktan sonra
Londra’daki bir günün nas›l
geçiyor?
▲Normal bir günü anlatmam
gerekirse; 10.30’da kulüpte bir
araya geliriz. Saat 11’de
antrenman baﬂlar. Yaklaﬂ›k iki saat
sürer. Ö¤leden sonralar› ise bize
aittir. Herkesin düﬂündü¤ü gibi
yo¤un bir antrenman program›m›z
yok. Ancak formda kalabilmek için
kendimize dikkat etmemiz
gerekiyor.
▼Profesyonel futbol kariyerinde
iki teknik direktörle çal›ﬂt›n.
Bunlardan bir tanesi Guy Roux,

di¤eri Arsene Wenger. Bu iki
futbol adam› hakk›nda neler
söyleyeceksin.
▲Hem Roux hem de Wenger’le
çal›ﬂt›¤›m için çok mutluyum.
Çünkü her ikisi de gençlere önem
veren ve onlar›n önünü açan
teknik direktörler. Çok çabuk bir
ilerleme kaydettiysem, bu ikiliye
çok ﬂey borçluyum. Kesinlikle
üzerinizde bir bask›
oluﬂturmuyorlar. Bir aile ortam›
atmosferi yarat›p, nelerin yap›lmas›
gerekti¤ini çok iyi anlatabiliyorlar.
▼Türk futbolu hakk›nda bir ﬂeyler
biliyor musun?
▲2008’de Avrupa
ﬁampiyonas›’nda yar› final
oynad›n›z. Bu da Türk futbolunun
Avrupa’daki yerini göstermesi
aç›s›ndan çok önemli. Ayr›ca
ﬁampiyonlar Ligi’nde de mutlaka
her y›l Türk tak›mlar› oluyor. ‹sim
olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve
Beﬂiktaﬂ’› biliyorum. Son y›llarda
Avrupa’n›n tan›nm›ﬂ oyuncular›n›
transfer ediyorsunuz. Ribery
Galatasaray’da forma giydi, Anelka
Fenerbahçe’de oynad›.
▼Sen de bir gün Türkiye’de
oynamak ister misin?
▲Neden olmas›n? Bu ﬂekilde çok
sevdi¤im ülkenizi daha yak›ndan
tan›ma ﬂans›na sahip olurum.
▼Futbol d›ﬂ›nda ilgi duydu¤un bir
baﬂka spor dal› var m›? Mesela
Thierry Henry, Tony Parker’›n
yak›n arkadaﬂ› ve bunun için
basketbol maçlar›n› yak›ndan takip
ediyor.
▲Ben sadece futbol maçlar›n›
takip ediyorum. Yak›n bir zamana
kadar elimden geldi¤ince bütün
maçlar› izlerdim. Art›k aileme
daha çok zaman ay›r›p, eskisi
kadar futbol maç› izlemiyorum.
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Dünya Kupas›

Afrika’n›n makûs talihi
“Bu kez Afrika için” sloganıyla ilk kez Afrika kıtasında düzenlenen 2010 Dünya Kupası, kıtanın
temsilcilerinin umut edilen çıkışına sahne olamadı. İlk kez beş takımla kupada temsil edilen Afrika, yarı finale
takım çıkarma hayalini başka bir bahara ertelerken, Güney Afrika kupa tarihinde ilk turda elenen ilk
ev sahibi oldu. Peki, Afrika’nın yaşadığı hüsranın nedenleri neydi?
Dağhan Irak
frika k›tas›, büyük
güçlerin y›llarca
hüküm sürdü¤ü,
do¤al kaynaklar›, insan
gücünü kelimenin tam
anlam›yla sömürdü¤ü
dev ve talihsiz bir
kara parças›. Bu
k›tan›n tarihi hep
savaﬂlarla, sömürüyle,
ac›yla, yoklukla
yaz›ld›. Günümüzde,
Afrika kabu¤unu
k›rmaya çal›ﬂ›rken bile,
hâlâ savaﬂlar, gelir
dengesizli¤i, hastal›klar gibi
sorunlar yaﬂ›yor. Bu sorunlar,
asl›nda k›tada y›llarca hüküm
sürmüﬂ sömürgecili¤in miras›.
Afrika’y› sömürgeleﬂtiren güçler ya
k›tay› hiçbir zaman tam olarak terk
etmediler ya da arkalar›nda
gelenekçilikle modernlik aras›nda
bocalayan toplumlar b›rakt›lar, t›pk›
Pierre Bourdieu’nün tepeden inme
bir modernli¤in dayat›ld›¤›
Cezayir’de halk›n yaﬂad›¤›
bocalamay› aktard›¤› sosyolojik
ﬂaheseri “Cezayir 60”ta oldu¤u
gibi... Afrika tak›mlar›n›n Dünya
Kupas›’ndaki baﬂar›s›zl›¤› da büyük
oranda bu sa¤l›ks›z mirasa
dayan›yor. Ç›k›ﬂ çareleri var, ancak
h›zl› bir ilerlemenin sa¤lanmas› yine
o miras›n yaratt›¤› zihniyet
bunal›mlar›na tak›l›yor. Afrika,
Afrika’ca bir geliﬂme yolu bulam›yor
ve Bat›’n›n kurallar›n› koydu¤u
oyunu oynarken kaybediyor.
Dilerseniz, geniﬂ plana dönüp ç›k›ﬂ
çarelerini tart›ﬂmadan önce kupaya
kat›lan ve kat›lamayan Afrika
tak›mlar›n›n durumunu bir gözden
geçirelim.

bir millî tak›m organizasyonu
b›rakaca¤›yd›. Bu yönde at›lan ilk
ad›m, millî tak›m yönetiminin bir
kereli¤ine baﬂtan kurulmas› ve
kupaya kadar o yap›yla devam
edilmesiydi. En az›ndan verilen söz
buydu. Ancak son on y›ll›k dönemde
millî tak›mda tam dokuz kez teknik
direktör de¤iﬂti. Sonunda kupan›n
baﬂlamas›na haftalar kala ihale daha
önce görevine son verilen Carlos
Alberto Pareira’ya kald›. Tak›m
kupada Pareira’n›n tecrübesi, büyük
taraftar deste¤i ve ev sahibi olman›n
motivasyonuyla bir ﬂeyler yapmaya
çal›ﬂt› ama yeterli olmad›.

A

Güney Afrika
Turnuvan›n düzenlenme sürecinde
Güney Afrika’da yaﬂananlar asl›nda
Afrika’daki s›k›nt›lar›n bir özeti gibi.
Ev sahibi ülke bu kupay›
düzenlerken sürekli olarak Bat›’yla
Do¤u’nun, yani moderniteyle
gelenekçili¤in aras›na s›k›ﬂt›.
Hep söylenen “Afrika tipi bir kupa”
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yap›laca¤›yd›
ama FIFA’n›n ve
sponsorlar›n koydu¤u kurallar bu
kadar netken bunu yapmak oldukça
zordu. 1990’lardan beri yaﬂanan
ekonomik küreselleﬂme Dünya
Kupalar›’n› da ilk elden etkiledi.
Amerika’da da olsa, Afrika’da da
olsa, Avrupa’n›n göbe¤inde de olsa,
kupalar hep ayn› yerde ve ayn›
kiﬂiler taraf›ndan düzenleniyormuﬂ
gibi gözüküyor. Tabii ki bunun bir
bedeli var. Afrika’da bunun diyeti,
ülkenin en alt kesimleri taraf›ndan
ödendi. Kupa nedeniyle teneke
barakalara sürülen fakir Güney
Afrikal›lar›n durumunun yer yer
Apartheid dönemindeki
uygulamalardan kötü oldu¤u
belgelendi. Tesislerin inﬂas› s›ras›nda
ve sonras›ndaki grevler, iﬂçilerin de
haklar›n›n tam olarak verilmedi¤inin
bir göstergesiydi. Sonuçta ortaya Bat›
tipi bir kupa ç›km›ﬂt› ama Afrika’yla
ve halk›yla bar›ﬂ›k bir organizasyon
yap›lamam›ﬂt›. Oysa hep söylenen
bu kupan›n Güney Afrika halk›n›n
tamam›na miras olmas›yd›. Belli
ekonomik kriterler u¤runa bu söylem
feda edildi.
Futbol taraf›ndan bakt›¤›m›zda da
Güney Afrika organizasyonunun
verdi¤i sözleri tam olarak
tutmad›¤›n› görüyoruz. Kupan›n
ev sahipli¤i al›nd›¤›nda ülke halk›na
söz verilen, bu kupan›n ülkede
sa¤l›kl› bir futbol altyap›s› ve düzgün

baﬂkald›ran oyuncular›n kaprislerine,
kimileriyse ülkedeki siyasal sorunlar›
gölgede b›rakacak bir gündem
de¤iﬂtirme çabas›na ba¤l›yor. Nedeni
ne olursa olsun Fildiﬂi bu teknik
direktör de¤iﬂikli¤iyle yakalad›¤›
istikrar› kendi eliyle bir kenara itti ve
bunun da bedelini ödedi.

Nijerya

Kamerun
Afrika’n›n futboldaki devriminin ilk
›ﬂ›¤› olan Kamerun, 1982’de üç
beraberlik alarak gruptan
elendi¤inde dünyan›n dikkatini
k›taya çekmiﬂ ve “yenilmez aslanlar”
lâkab›n› alm›ﬂt›. 1982’deki tak›m›n
ayak izlerinden yürüyen 1990 kuﬂa¤›
bunun da ötesine geçti ve Dünya
Kupas›’n›n y›ld›z› oldu. 1990’dan
sonra Kamerun’dan çok önemli
y›ld›zlar yetiﬂti ve büyük liglerde
oynad›, ancak Kamerun tak›mlar›
hiçbir zaman 1982’nin ya da
1990’›n havas›na sahip olamad›.
Ülkenin efsane futbolcusu Roger
Milla’ya göre bunun arkas›nda
yüksek egolar ve disiplinsizlik
yat›yor. Samuel Eto’o ile Roger Milla
aras›nda kupan›n hemen öncesinde
yaﬂananlar belki de bu sorunlar›n en
net örne¤i. Milla, Eto’o’nun millî
tak›mda kulübündeki kadar iyi
oynamad›¤›n› söyledi¤inde y›ld›z
oyuncu kupa arifesinde tak›m›
b›rakma tehdidini savurmuﬂtu.
Bunun üzerine Kamerun Futbol
Federasyonu, Eto’o’nun yan›nda tav›r
almak zorunda kald›. Ancak
Kamerun üç maçta s›f›r puan
ald›¤›nda hakl› olan›n Milla oldu¤u
görüldü. Milla ›srarla ﬂunu
söylüyordu: “1982 ve 1990 kadrolar›
birer tak›md›. Oyuncular kendileri
için de¤il, tak›m için oynard›.
ﬁimdiki Afrika tak›mlar›nda bu yok.
Bir tek Gana bunu yapabiliyor.”

Kupan›n ilk günlerinde yap›lan bu
de¤erlendirme sonuçlara da aynen
yans›d›.

Fildiﬂi Sahilleri
Afrika’daki organizasyon
sorunlar›n›n en aç›k örneklerinden
biri de Fildiﬂi Sahilleri. Afrika’n›n,
hatta dünyan›n en güçlü
kadrolar›ndan birine sahip tak›m›n
baﬂ›na 2008 y›l›nda Dünya Kupas›
elemeleri ve Afrika Uluslar Kupas›
için Trabzonspor’dan da tan›d›¤›m›z
Vahid Halilhodziç getirilmiﬂti. Fildiﬂi
Sahilleri, Boﬂnak Hoca yönetiminde
Afrika Uluslar Kupas› çeyrek finaline
kadar geçen iki y›l boyunca tek
ma¤lubiyet bile almad›. O tek
ma¤lubiyet de Cezayir’le oynanan
unutulmaz maçta uzatmada geldi.
Fildiﬂi yenilirken bile çok iyi
oynam›ﬂt› ve oyuncular›n egolar›
törpülenerek bir tak›m yarat›lm›ﬂ
gözüküyordu. Ancak bu yenilgi
sonras› Halilhodziç’in görevine son
verildi. Dünya Kupas›’na birkaç ay
kala Fildiﬂi hocas›z kald›. Alelacele
Sven-Göran Eriksson’la anlaﬂ›ld›.
Halilhodziç’in aksine Afrika futbolu
tecrübesi olmayan ve Meksika’yla
facia say›labilecek bir dönem
geçiren Eriksson yönetiminde tak›m
bekleneni tam veremedi ve elendi.
Halilhodziç’in gidiﬂi ve Eriksson’un
geliﬂini kimileri tak›m oyununa

Afrika futbolunun ﬂimdiye kadar
de¤indi¤imiz klasik sorunlar›n›n
tamam›na sahip olan bir ülke de
Nijerya. Nijerya’da da 1990’larda
gelen baﬂar›lar›n ard›ndan ülkenin
millî oyuncular› isim yapt› ve büyük
liglerde oynamaya baﬂlad›. Bu y›ld›z
oyuncular ülkede ilâh muamelesi
görürken, y›ld›zlardan oluﬂan yeni
jenerasyonlar› disipline etmek
giderek zorlaﬂ›yordu. Bu arada t›pk›
Afrika’n›n di¤er futbol güçlerinde
oldu¤u gibi oyuncular daha
psikolojik geliﬂimlerini
tamamlamadan Avrupa’ya gidiyor,
pek çok yetenek ya tümden heba
oluyor ya da kariyerleri boyunca
kiﬂilik sorunlar› gösteriyorlard›.

16-17 yaﬂ›nda
‹ngiltere’ye giden fakir
çocuklar, milyonlarca
pounda gömüldü¤ünde
ortaya ç›kan sonuç ço¤u
kez s›k›nt›l› oluyordu.
Üstelik bu transferlerin
giderek köle pazar›
havas›na bürünmesi de
can s›k›c›yd›. John Obi
Mikel’in Norveç’ten
‹ngiltere’ye transferi
bunun ciddi ve kayg›
verici bir örne¤iydi
mesela. Son dönemde
tak›m olmaktan çok,
bir grup egosu ﬂiﬂmiﬂ
futbolcunun birlikteli¤i
görüntüsü çizen Nijerya,
kötü bir Afrika Uluslar
Kupas› geçirdikten sonra Shaibu
Amodu’nun A tak›mdaki görevine
son verildi. Aylar süren teknik
direktör aray›ﬂlar›ndan sonra Fildiﬂi
gibi Nijerya da bir ‹sveçliye, ülkesi
d›ﬂ›nda hiç tecrübesi olmayan
Lars Lagerback’e koltu¤u devretti.
Lagerback’in performans› da
vatandaﬂ›n›nkinden çok farkl›
olmad›. Nijerya grubunda sonuncu
olarak elendi. Kupa sonras› devlet
baﬂkan› Goodluck Jonathan’›n millî
tak›m› uluslararas› müsabakalardan
men etmeye kalkmas› ise sorunun
yaln›zca tak›mdan
kaynaklanmad›¤›n›n bir kan›t›yd›.
Bir zamanlar›n Olimpiyat
ﬁampiyonu Nijerya’s›, ﬂu an k›tan›n
en a¤›r enkazlar›ndan.

Cezayir
1986’dan beri ilk kez Dünya Kupas›
finallerine gelen Cezayir, asl›nda
di¤erlerine göre daha dengeli,
nispeten daha az sorunlu bir ekipti.
Rabah Saadane yönetiminde çok
parlak bir futbol oynamasa da Gine
Körfezi ve Güney Afrika
temsilcilerine göre daha derli
toplu bir tak›md› Cezayir.
Ancak M›s›r’la oynanan
maçlar, Cezayir’de dengeleri
de¤iﬂtirdi. ‹ki ülkeyi neredeyse
savaﬂ›n eﬂi¤ine getiren Dünya
Kupas› elemelerinden sonra
Afrika Uluslar Kupas›’nda
M›s›r’›n a¤›r galibiyetiyle biten
yar› final, oyunculardaki
psikolojik zay›fl›klar› bir bir
ortaya ç›kard›. Öyle bir durum
ortaya ç›kt› ki, M›s›r-Cezayir
maçlar› Dünya Kupas›’ndan
bile önemli hâle geldi.
Bunun üzerine bir de bitmek
bilmeyen sakatl›klar eklenince
Cezayir kupaya zor koﬂullarda
haz›rland›. Yine de e¤er tak›m
biraz daha cesur futbol

oynayabilseydi, daha iyi bir sonuç
alabilirlerdi. Di¤er taraftan ﬂunu da
unutmamak lâz›m. Kuzey Afrika
ekiplerinin yap›s› ve koﬂullar›,
k›tan›n di¤er bölgelerinden farkl›.
Teknik direktörlere tan›nan kredi
biraz daha fazla, kadrolar da daha
dengeli. Çok büyük y›ld›zlar yok
ama bunun getirdi¤i ego sorunlar› da
yok. Y›llard›r Dünya Kupas›’na
gidemedi¤i hâlde Afrika Uluslar

altyap›ya al›nan bir Afrikal›
oyuncunun bekleneni verememesi
çok da problem de¤il, gidip hemen
bir baﬂkas›n› alabiliyorlar. Zaman
zaman kurallar delinerek çocuk
yaﬂtaki oyuncular Avrupa’ya
getirilebiliyor. Bu oyuncu pazar›,
yerel futbolun geliﬂimini de olumsuz
etkiliyor. Bunun sonucu olarak
Avrupa’ya gidenlerle geriye kalanlar
aras›ndaki makas her aç›dan sürekli

Kupas›’nda büyük baﬂar›lar
yakalayan M›s›r da biraz bundan
besleniyor.

aç›l›yor. Bu da millî tak›mlara
dengesizlik ve ego krizleri olarak
yans›yor. Milla’n›n özledi¤i gibi bir
Afrika tak›m› kurmak, o tak›mda
oyunculardan birkaç› neredeyse
ülkenin gayrisafi millî hâs›las› kadar
kazan›rken ve ülkenin sahibi gibi
muamele görürken çok da mümkün
de¤il. Afrika’n›n futbolunu yoluna
koymas› için önce kendi de¤erlerini
endüstri futboluna, yani futbolun
sömürgecili¤ine karﬂ› korumas› ve
kendi kültürüne, iç dinamiklerine
uygun bir futbol ortam› yaratmas›
gerekiyor. Organizasyonu Bat›
ülkeleri kadar pürüzsüz olmasa da
belli ilkelere ba¤l›, ancak daha
önemlisi Afrika halk›na yak›n,
onlar›n s›cakl›¤›n›, dayan›ﬂmas›n›
taﬂ›yan tak›mlar yarat›ld›¤›nda Afrika
için daha umutlu konuﬂmak
mümkün olacak. Afrikal›lar›n bu
yolda yapacak çok iﬂi olacak ama
sömürgecili¤e karﬂ› büyük zaferler
kazanm›ﬂ bu k›tan›n halk›ndan
umudu kesmek de yanl›ﬂ olur.
Büyük y›ld›zlar›n›n sakatl›¤›na
ra¤men genç kadrosu ve mütevaz›
ama iﬂini bilen hocas›yla düzgün
iﬂler yapan Gana bu yolda di¤er
Afrika ekiplerine de örnek olabilir.

Yolunu bulamayan k›ta
Toparlamak gerekirse, Afrika’da
futbol henüz kendi yolunu
çizebilmiﬂ de¤il. K›tan›n futbol tarihi
istikrars›zl›klarla, iniﬂ-ç›k›ﬂlarla
yaz›l›yor. Dünyaya hâkim futbol
ortam›, endüstriyel futbol ve onun
dayatt›¤› kurallar da Afrika’n›n iﬂini
kolaylaﬂt›rm›yor. Küresel futbol
piyasas›nda Afrika’n›n yeri, bundan
yüz y›l önce di¤er alanlarda
oldu¤undan pek farkl› de¤il. K›ta,
büyük kulüplerin hammadde
toplama alan›. Baz› ülkelerde belli
mevkilerden birkaç oyuncu ç›k›p
büyük liglere gidince, futbol okullar›
yaln›zca o mevkide oyuncu
yetiﬂtirmeye baﬂl›yor ve millî tak›m
bir süre sonra di¤er mevkilerde
oyuncu bulamaz hâle geliyor.
Yetenekler çok ufak yaﬂta büyük
liglere gidiyor ve oralarda büyük
s›k›nt›lar yaﬂ›yorlar. K›tan›n en
büyük y›ld›zlar› bile zaman zaman
büyük zihinsel zay›fl›klar
gösterebiliyor. Büyük bir kulüp için
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Joker kral
Kardemir
Karabükspor, Bank
Asya 1. Lig’de
ﬂampiyonlu¤unu en
erken ilân eden tak›m
olurken, daha önce
golcülü¤üyle ön plana
ç›kmam›ﬂ bir
oyuncusu da krall›k
tac›n› takt›. Daha
önce golcülü¤üyle ön
plana ç›kmam›ﬂt›
çünkü sa¤ bekten
sol aç›¤a kadar birçok
bölgede forma giymiﬂ
bir jokerdi o.
Geçti¤imiz sezonun
yar›s›na kadar sa¤
aç›kta, ikinci
yar›s›nda ise forvette
yer al›p 18 golle Bank
Asya 1. Lig’in gol
kral› olan ‹zmirli
oyuncunun bu sezon
Süper Lig’de ne
yapaca¤› merakla
bekleniyor.

İlk zamanlar Tire’den İzmir’e
giderken oldukça sıkıntı
yaşadım. Sonra Altay’ın
lojmanında kalmaya başladım.
Ailemden, arkadaşlarımdan
uzak kalmak oldukça zordu.
Bir ara Tire’ye, ailemin yanına
dönmeyi de düşündüm aslında.
Ancak babam arkamda çok
durdu.
Altay’da kamp kadrosuna giren
üç genç oyuncudan biriydim.
Murat Alaçayır sakatlanınca
sağ bekte şans buldum ve beş
hafta oynadım. Murat ağabeyin
iyileşip oynayacağı hafta da bir
gol attım ve ondan sonra
34 haftayı tamamladım.
Gelen şansı çok iyi kullanmıştım.
PAF takımda 20 gol atmış ve
çok iyi bir sezon geçirmiştim.
A takıma çıkmayı düşünürken
kiralık gönderilmek beni oldukça
üzmüştü. Ama şimdi bakınca
“İyi ki gitmişim” diyorum. Bence
genç oyuncuların alt liglerde
oynayarak pişmeleri çok faydalı.
Altay’da artık yüzüm eskimişti.
Üç tane play-off finali yaşadık ve
hepsini kaybettik. Hele bir
Kasımpaşa maçımız var ki, onu
kaybetmek beni çok etkiledi.
Yeni bir takım, yeni bir heyecan
lâzımdı. Beş yıllık sözleşmem
sona erince Karabükspor’a
geldim. İyi ki de gelmişim.

Yasin Avcı

Altyapıdan çıkan oyuncu maddi
anlamda eziliyor. Benden çok iyi
olmayan ama dışarıdan gelen
oyuncu iki-üç kat fazla para
aldı. Sözleşmem biteceği zaman
ise beni de iki hafta kadro dışı
bıraktılar. Sözleşmem bitip
gittiğimde de “Kulübe para
kazandırmadı” diye suçladılar.

Mazlum Uluç
▼Kardemir Karabükspor Bank Asya
1. Lig’de aç›k ara ﬂampiyon olurken
gol krall›¤› tac›n› takan Yasin Avc›’y›
daha yak›ndan tan›mak istiyoruz.
▲10 Nisan 1983 ‹zmir Tire
do¤umluyum. Futbola Tirespor’da
baﬂlad›m ve 15 yaﬂ›nda Altay’›n
altyap›s›na transfer oldum. Orada 3 y›l
oynad›ktan sonra kiral›k olarak
Alia¤aspor’a gittim. 1 sezonun
ard›ndan geri dönüp Altay’›n
A tak›m›nda 6 sezon oynad›ktan sonra
geçen sezon Kardemir Karabükspor’a
transfer oldum. Burada da ilk
sezonumda Bank Asya 1. Lig
ﬂampiyonlu¤u yaﬂad›m ve gol
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krall›¤›n› elde ettim.
▼Ailenden söz eder misin?
▲Üç kardeﬂiz. ‹ki ablam var. Annem ve babam
Tire’de yaﬂ›yor, babam çiftçilik yap›yor.
▼Futbola baﬂlarken hayallerin nelerdi?
▲Baﬂlarken paray› hiç düﬂünmedim. Futbolu
seviyordum ve televizyonda maçlar› izlerken
“Ben de orada olabilirim” diye düﬂünüyordum.
Aç›kças› insan o yaﬂlarda iﬂin maddi yönünü pek

de akl›na getirmiyor. Okul dönemimde de
derslerden çok futbola a¤›rl›k veriyordum.
Allah da nasip etti ve gelen ﬂanslar› iyi
de¤erlendirerek bu noktaya geldim.
▼Peki, sokakta futbol oynarken bir kulüp tak›m›na
geçiﬂin nas›l oldu? Nas›l keﬂfedildin?
▲Okul tak›m›nda oynamaya baﬂlam›ﬂt›m. O s›rada
maçlar›m›z› izleyen Tirespor’un antrenörleri beni
izleyip be¤enmiﬂ. Böylece Tirespor’un altyap›s›na

Karabükspor’da oyuncuların
alacakları günü gününe
ödeniyor. Arkadaşlık çok iyi.
Bank Asya 1. Lig’de
oynayabilecek en iyi oyuncular
bizdeydi. Hocamız sezon
başında müthiş idman yaptırdı
ve bize özgüven kazandırdı.
Şehir de takıma sahip çıktı ve
başarı geldi.

baﬂlad›m. Yine okul müsabakalar›m›z devam
ederken, bu defa ‹zmir’de oynad›¤›m›z maçlar
s›ras›nda Altay’›n hocas› Ercan Ertemçöz beni
be¤enmiﬂ ve izlenmemi istemiﬂ. O sayede Altay’a
transferim gerçekleﬂti.
▼Ailen futbolcu olman› nas›l karﬂ›lad›?
▲Babam her zaman beni destekledi. O da
küçüklü¤ünde futbol oynam›ﬂ ama dedem
kendisine izin vermemiﬂ. Bu nedenle babam maddi
manevi hep yan›mda oldu. O dönemde ilk
zamanlar Tire’den ‹zmir’e giderken oldukça s›k›nt›
yaﬂad›m. Sonuçta 1.5 saatlik bir yolu gidip
geliyordum. Sonra Altay’›n lojman›nda kalmaya
baﬂlad›m. Ailemden, arkadaﬂlar›mdan uzak kalmak,
büyük bir ﬂehirde, tan›mad›¤›n›z insanlar›n aras›nda
yaﬂamak oldukça zordu. Bir ara Tire’ye, ailemin
yan›na dönmeyi de düﬂündüm asl›nda. Ancak
babam arkamda çok durdu ve bana sab›r telkin etti.
‹çimde de futbolcu olma kararl›l›¤› vard›.
▼Bu arada e¤itimini nereye kadar sürdürdün?
▲Ticaret Lisesi’ni bitirdim ve sonras›nda devam
etmedim.
▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemde idollerin var m›yd›?

▲Altay’›n altyap›s›nda bulundu¤um dönemde
A tak›mda Necati Ateﬂ ve Sinan Kalo¤lu oynuyordu.
Ben de kendime onlar› örnek al›yordum. Bir de
o dönemde Ümit ‹nal vard› ve bana çok yard›mc›
oluyordu. Ümit a¤abey tak›m›n en tecrübeli
oyuncusuydu ve bütün genç oyunculara yol
gösteriyordu.
▼Geliﬂimine en fazla katk› sa¤layan antrenörler
hangileri?
▲1 numarada Altay’›n altyap›s›ndaki hocam Zafer
Bilgetay var. Futbol hakk›ndaki temel bilgilerimi
ondan ald›m. Fiziksel geliﬂimimde de katk›s› büyük.
Yard›mc›lar› Tamer ve Adnan Hocalara da buradan
teﬂekkür ediyorum.

ﬁans›m› çok iyi kulland›m
▼Altyap›dan ç›k›ﬂ süreci asl›nda bir oyuncunun
en zor dönemi. Altyap›larda ümit vaat eden birçok
oyuncunun sonras›nda kaybolup gitti¤ini
görüyoruz. Sense o dönemi baﬂar›yla atlatarak
bugünkü konumuna yükseldin. O zorlu süreci
baﬂar›yla geçmendeki faktörler nelerdi?
▲Benim için de gerçekten kritik bir
dönem vard›. Alia¤a’da kiral›k
oynay›p A tak›ma döndü¤ümde
Altay’da kal›p kalmayaca¤›m belli
de¤ildi. 26 kiﬂilik bir kamp kadrosu
yap›lm›ﬂt› ve benimle birlikte üç
genç oyuncu bu listenin alt›na bir
çizgi çekildikten sonra eklenmiﬂti.
Ama kampta sa¤ bekimizin Murat
Alaçay›r sakatland› ve sa¤ aç›k
olmama ra¤men beni sa¤ beke
yerleﬂtirdiler. Tak›m›n maddi durumu
da iyi olmad›¤›ndan o bölgeye
transfer yapmam›ﬂlard›. Formay›
giydim ve sezonun 5. haftas›na kadar
oynad›m. Murat a¤abeyin iyileﬂip
oynayaca¤› hafta da bir gol att›m ve
ondan sonra 34 haftay› tamamlad›m.
Murat a¤abey ise 7. haftada kadro
d›ﬂ› kald›. O dönem benim için çok
önemliydi. Gelen ﬂans› çok iyi
kulland›m ve sonras› da geldi.
▼Kiral›k gitti¤in dönemden söz
edelim biraz da. Bugün genç
oyuncular kiral›k gönderilmeye pek
s›cak bakm›yor. Alia¤a’ya
kiralanman senin kariyerini nas›l
etkiledi?
▲PAF tak›mda 20 gol atm›ﬂ ve çok
iyi bir sezon geçirmiﬂtim. A tak›ma
ç›kmay› düﬂünürken kiral›k
gönderilmek beni oldukça üzmüﬂtü.
Ama ﬂimdi bak›nca “‹yi ki gitmiﬂim”
diyorum. Çünkü 3. Lig gerçekten çok
sert ve mücadeleli bir lig. Orada
oynayarak kendimi geliﬂtirdi¤imi
düﬂünüyorum. Bence genç
oyuncular›n alt liglerde oynayarak
piﬂmeleri çok faydal›.
▼Sezon baﬂ›nda Karabükpor’a
gelene kadar hep ‹zmir
tak›mlar›nda oynad›¤›n›
görüyoruz. Bu de¤iﬂikli¤in nedeni
neydi? Altay’dan neden ayr›ld›n?
▲Altay’da art›k yüzüm eskimiﬂti.
Orada üç tane play-off finali
yaﬂad›k ve hepsini kaybettik. Hele
bir Kas›mpaﬂa maç›m›z var ki, onu
kaybetmek beni çok etkiledi. Art›k
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Karabük bir işçi kenti. Fabrikayı da gezdik ve bazı işçilerin
1800 derece ısı karşısında çalıştığını gördük. Onların
maaşından kesilip bize aktarılan bir para var. O insanların
yüzüne rahatlıkla bakabilmek için başarılı olmak zorunda
olduğunuzu hissediyorsunuz.
1 Mayıs’ta işçilerin yanındaydık ve onların bizden aldıkları
destekten duyduğu mutluluğu gözlerinden okuyabiliyorduk.
Onları mutlu etmek bize de büyük bir keyif verdi. Eğer seneye
yine böyle bir organizasyon olursa yine 1 Mayıs’a katılırım.
İspanya’ya bakıyorsunuz, Messi’siz Barcelona olarak çok iyi
oynamayı sürdürüyor. Messi ise Arjantin’de bir şey yapamıyor.
Bu bize futbolun ne kadar takım oyunu olduğunu gösteriyor.
Ne kadar iyi oyunculara sahip olursanız olun, takım
olamazsanız hedefe ulaşamıyorsunuz.
gitmem gerekti¤ini düﬂündüm.
Yeni bir tak›m, yeni bir heyecan
laz›md›. Ama kulüp de
göndermiyor, yüksek bonservis
bedeli istiyordu. Beﬂ y›ll›k
sözleﬂmem sona erince ayr›ld›m
ve beni çok isteyen Karabükspor’a
geldim. ‹yi ki de gelmiﬂim, hem
ﬂampiyonluk hem de gol krall›¤›
yaﬂad›m.
▼ﬁu sözleﬂmenin bitmesi konusu
önemli. Kulüpler genellikle
sözleﬂmesi bitecek olan
oyuncular›n› yeni mukavele
imzalamaya zorluyor.
‹mzalamayan› kadro d›ﬂ›
b›rakabiliyor. Mesela dergimizin
son say›s›nda Sezer Öztürk’ün bu
konuda çok çarp›c› yorumlar›
vard›. Sen bu düzen hakk›nda
neler söylersin?
▲Sezer’i iyi tan›yorum ve yaﬂad›¤›
olaylar› biliyorum. Ona son
derecede hak veriyorum. Benim
aç›mdan bak›ld›¤›ndaysa, bir kere
altyap›dan ç›kan oyuncu maddi
anlamda eziliyor. ‹stedi¤im
ﬂartlarda oynayamad›m. Benden
çok iyi olmayan ama d›ﬂar›dan
gelen oyuncu iki-üç kat fazla para
ald›. Benimse pazarl›k yapma
hakk›m bile olmad›. Yine de
“kulübün çocu¤u” olarak sesimi
ç›karmadan oynamaya devam
ettim. Ama sözleﬂmem bitece¤i
zaman beni de iki hafta kadro d›ﬂ›
b›rakt›lar. Sözleﬂmem bitip
gitti¤imde de “Kulübe para
kazand›rmad›” diye suçlad›lar.
Oysa sözleﬂmem sürerken
taliplerim vard› ve kulüp beni
satarak para kazanabilirdi.
O zaman ben de daha erken bir
ç›k›ﬂ yakalayabilirdim. Maalesef
futbolcular ülkemizde böyle
s›k›nt›lar yaﬂayabiliyor.
▼PAF tak›m›nda oynad›¤›n
dönemde 20 gol atan bir oyuncu
oldu¤unu görüyoruz. Ancak
sonras›nda 2-3 golle kapatt›¤›n
sezonlar var. Geçti¤imiz y›la
kadar da bir kez 10 gole
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ulaﬂabilmiﬂsin. Karabükspor’da
seni gol krall›¤›na taﬂ›yan de¤iﬂim
nas›l gerçekleﬂti?
▲Altay’da 10 gol att›¤›m dönemde
teknik direktörümüz Ekrem Al’d›
ve beni sa¤ önde oynatm›ﬂt›. As›l
bölgem sa¤ kanat. Ama zaman
zaman sa¤ bekte oynat›ld›m.
Bu nedenle gol say›mda önemli
dalgalanmalar oldu.
Karabükspor’da ise sa¤ kanatta
baﬂlad›m, daha sonra Burak
a¤abey sakatlan›nca Emenike ile
birlikte çift santrfor olarak
oynamaya baﬂlad›m. Orada da
baﬂar›l› oldu¤umu düﬂünüyorum.
Gollerimin yar›s›ndan fazlas›n› sa¤
kanatta oynarken att›m. Benim
için nerede oynad›¤›m›n önemi
yok. Zaman zaman sol kanatta da
oynat›ld›m. Görev verildi¤i zaman
elimden gelenin en iyisini
yapmaya çal›ﬂ›r›m.
▼Sol kanatta da oynad›¤›n›
söyledin, sol aya¤›n da sa¤ aya¤›n
kadar iyi mi?
▲De¤il ama art›k çok da fark
etmiyor. Messi sol ayakl› ama
sa¤da oynuyor, Robben de öyle.
Oyuncunun kendisini geliﬂtirmesi
gerekiyor. Ben de Karabükspor’da
sol kanatta oynad›¤›m bir maçta
içeri girip sa¤ aya¤›mla gol att›m.
▼Baz› oyuncular her bölgede
oynayabilmeyi bir avantaj olarak
görür. Baz›lar› için ise belirli bir
mevkiin oyuncusu olmak
önemlidir. Sen hangi kategoriye
giriyorsun?
▲Asl›nda oyuncunun belirli bir
mevkii olmas› gerekiyor. Çünkü
diyelim ki sa¤ bek oynuyorsunuz
ve o pozisyonun gereklerini
yapmaya al›ﬂ›yorsunuz, sonra
baﬂka bir bölgede baﬂka ﬂeyler
yapman›z gerekiyor. Mesela ben
sa¤ önde oynarken santrfor olarak
görevlendirilince zorluk çektim.
Çünkü santrfor oynaman›n
gerekleri çok daha farkl›.
Ama futbolcuysan›z, hocan›z
nerede görev veriyorsa orada
oynamak zorundas›n›z.

Karabükspor’da
sistem mükemmel
▼Geçti¤imiz sezona bakt›¤›m›zda
Karabükspor’un aç›k ara
ﬂampiyon oldu¤unu görüyoruz.
Sizi rakiplerinizin bu kadar önüne
ç›karan özellikleriniz nelerdi?
▲Bir kere kulübümüzün bir
sistemi var. Oyuncular›n alacaklar›
günü gününe ödeniyor, maddi
hiçbir sorun yaﬂanm›yor.
Arkadaﬂl›k çok iyi. Tak›ma
bak›yorsunuz, Bank Asya 1. Lig’de
oynayabilecek en iyi oyuncular
bizdeydi. Hocam›z Yücel ‹ldiz
sezon baﬂ›nda müthiﬂ idman
yapt›rd› ve bize özgüven
kazand›rd›. ﬁehir de tak›ma sahip
ç›kt› ve bu faktörlerin tümü
birleﬂince baﬂar› geldi.
▼Sence bu sayd›¤›n özellikler
Süper Lig’de kal›c› olabilmek için
yeterli mi? Çünkü Karabükspor’un
geçmiﬂte iki kez Süper Lig
deneyimi var fakat ikisi de çok
k›sa süreli oldu.
▲Tak›m›n çekirdek kadrosu
korundu. Ligin yükünü çeken
10 oyuncu devam ediyor. E¤er
yeni gelen arkadaﬂlar›m›z da
uyum sorunu yaﬂamaz ve
beklentileri karﬂ›larlarsa ligde
kalabilece¤imizi düﬂünüyorum.
Bence tak›m›n kaderi büyük
ölçüde yeni transferlerin
gösterece¤i performansa ba¤l›.
▼Geçti¤imiz sezon Bank Asya
1. Lig’de 18 gol at›p gol kral›
olmuﬂ bir oyuncu olarak bu sezon
Süper Lig’deki hedefin ne?
▲Süper Lig çok daha farkl›.
Çok daha kaliteli ve iyi bir lig.
Tak›m›m›za da yeni oyuncular

geldi ve öncelikli hedefim formay›
kapmak. Bir gol hedefim yok ama
baﬂar›l› olaca¤›mdan eminim.
Kendime çok güveniyorum. Zaten
uzun zamand›r Süper Lig tak›mlar›
beni istiyordu ama k›smet
olmam›ﬂt›. Nasip, tak›m›mla
birlikte Süper Lig’e yükselmekmiﬂ.

‹ﬂçilere borcumuz var!
▼Karabük ﬂehrinde futbola ilgi
nas›l?
▲Küçük bir ﬂehir ve herkes sizi
tan›yor. Geçti¤imiz sezon soka¤a
ç›kt›¤›mda her seferinde çok güzel
bir atmosferle karﬂ›laﬂt›m. Hem
tak›m olarak hem kiﬂisel olarak
baﬂar›l› bir sezon geçirdi¤im için
ilgi büyüktü. Karﬂ›laﬂt›¤›m herkes
“Senin gol kral› olman› istiyoruz”
diyordu. Ama tabii Emenike ile
karﬂ›laﬂt›klar›nda ona ne
söylediklerini bilmiyorum
(gülüyor). Son haftalarda aram›zda
bir rekabet oluﬂtu ve ﬂehir
“Emenikeciler ile Yasinciler” diye
ikiye bölündü. Son haftalarda
ﬂampiyonlu¤u garantilemiﬂtik ve
tek heyecan hangimizin gol kral›
olaca¤› üzerineydi. Karabük bir
iﬂçi kenti. Fabrikay› da gezdik ve
baz› iﬂçilerin 1800 derece ›s›
karﬂ›s›nda çal›ﬂt›¤›n› gördük.
Onlar›n maaﬂ›ndan kesilip bize
aktar›lan bir para var. Dolay›s›yla
soka¤a ç›kt›¤›n›zda o insanlar›n
yüzüne rahatl›kla bakabilmek için
baﬂar›l› olmak zorunda
oldu¤unuzu hissediyorsunuz.
▼Siz tak›m olarak Taksim’deki
1 May›s kutlamalar›na da kat›ld›n›z.
▲Hayat›mda ilk defa böyle bir ﬂey
yaﬂad›m. Baﬂlang›çta korkmuﬂtum.
Çünkü 1 May›s deyince insan›n

akl›na hep kavga, gürültü, olay
geliyor. “Acaba orada ne
yaﬂayaca¤›z?” diye endiﬂe
duydum. Ama çok güzel ﬂeyler
yaﬂad›k. Bir kere çok güzel bir
duyguydu. ‹ﬂçilerin yan›ndayd›k
ve onlar›n bizden ald›klar›
destekten duydu¤u mutlulu¤u
gözlerinden okuyabiliyorduk.
Onlar› mutlu etmek bize de büyük
bir keyif verdi. E¤er seneye yine
böyle bir organizasyon olursa yine
1 May›s’a kat›l›r›m.
▼Karabükspor ﬂampiyonlu¤u
garantiledikten sonra da her
maç›na as›larak bir baﬂka biçimde
Türkiye’ye örnek oldu.
Bu motivasyonu nas›l
sürdürebildiniz?
▲Dedi¤im gibi, Karabükspor’da
mükemmel bir sistem var.
Baﬂkan›m›z diyor ki, “ﬁampiyon
oldunuz ama bu her ﬂeyin bitti¤i
anlam›na gelmiyor. Kazanmaya
devam edin ve priminizi al›n.”
Mesela Adanaspor’la oynad›¤›m›z
son maç›n galibiyet primi 6 bin
lirayd›. Baﬂkan isterse böyle bir
prim vermeyebilir, “Kaybetsek ne
olur?” diye düﬂünebilir. Ama
ﬂaibeye yer vermemek için
oyuncular›ndan her maç›
kazanmalar›n› istiyor.
▼Futbolunla ilgili muhasebeler
yapar m›s›n? Kendinde eksik
gördü¤ün yönler var m›?
▲Hiçbir zaman “‹yiyim, ﬂöyleyim,
böyleyim” demeyi sevmem. Kötü
oynad›¤›mda kendimi
eleﬂtirmesini bilirim. Allah’a ﬂükür
geçti¤imiz sezonun büyük
bölümünde iyi futbol oynad›m.
Kendimde eksik gördü¤üm yön ise
kafa toplar›. Yaﬂ›m da art›k 27

oldu ve bu yönümü geliﬂtirmem
kolay de¤il. Ben de özelliklerime
göre pozisyon almaya
çal›ﬂ›yorum.
▼Peki, hocalar›n hangi
özelliklerini be¤eniyor?
▲Devaml›l›¤›m›n iyi oldu¤unu
söylüyorlar. Gol bölgelerinde
topla buluﬂmam› be¤eniyorlar.
Adam eksiltebiliyorum ve
pozisyonun sonuna kadar
gidiyorum. O zaman da ya top
beni ya da ben topu buluyorum.
Geçti¤imiz sezon bu sayede çok
gol att›m.
▼Bu devaml›l›¤› sa¤layabilmek
için fiziksel olarak da güçlü olmak
gerekiyor. Güçlü kalabilmek için
neler yap›yorsun?
▲Yaz tatillerimde mutlaka
çal›ﬂ›r›m. Buraya gelmeden önce
de Tire’de özel çal›ﬂmalar yapt›m
ve kampa haz›r kat›ld›m.
Beslenmesine ve dinlenmesine
dikkat eden bir oyuncu oldu¤umu
söyleyebilirim. ‹zmir’deyken
arkadaﬂlar›mla d›ﬂar› ç›kar, gezip
dolaﬂ›rd›m ama Karabük’te sürekli
tesislerdeyim.
▼Ligimizde be¤endi¤in oyuncular
hangileri?
▲Necati Ateﬂ’i daha önce
söylemiﬂtim. Milan Baros’u, Harry
Kewell’› ve geçen sezon zaman
zaman gösterdi¤i performansa
Keita’y› be¤eniyorum.
▼Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤u
ligimizde neleri de¤iﬂtirir sence
▲Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤u
bütün Anadolu kulüplerinin
hedeflerini büyütecek. Y›llar sonra
ilk defa böyle bir baﬂar› elde
ediliyor. Art›k her tak›m en
az›ndan ilk beﬂte yer almak
isteyecek.
▼Asl›nda Bursaspor’dan önce iki
sezon da Sivasspor ﬂampiyonlu¤u
zorlam›ﬂt›. Sence bu de¤iﬂim
büyük tak›mlar›n gerilemesinden
mi kaynaklan›yor yoksa di¤er
tak›mlarda bir ilerleme, bir uyan›ﬂ
m› söz konusu?
▲Art›k kafalar de¤iﬂiyor. Nas›l ki
Avrupa’da farkl› tak›mlar
ﬂampiyonluk elde edebiliyorsa
Türkiye’de de ayn›s› olabilmeli.
Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤uyla
oldu zaten. ‹yi çal›ﬂmak, kendine
güven, iyi arkadaﬂl›k sizi bir
yerlere taﬂ›yabiliyor. Bursaspor’da
bunlar›n tümü vard›. Kadrosu da
kaliteliydi. Belki o kadro üç
büyüklerinki kadar zengin de¤ildi
ama Bursaspor baﬂta sayd›¤›m
di¤er faktörleri lehine çevirmesini
bildi. Maç maç düﬂündüler, strese
girmediler, ﬂanslar› yard›m etti,
çok da iyi bir teknik adama
sahipler ve böylece bir
ﬂampiyonlukla ödüllendirildiler.
▼Geçti¤imiz sezon yerli teknik
adamlar›n senesi oldu zaten. Ligi

ve kupay› Türk teknik adamlar
kazand›.
▲Bence kulüplerimizin art›k yerli
teknik adamlara güvenmesi
gerekiyor. ﬁans verilip arkalar›nda
duruldu¤u zaman neler
yapabileceklerini kan›tlam›ﬂ
durumdalar. Bence yabanc› hoca
getiren büyük tak›mlar›n hedefi de
art›k lig ﬂampiyonlu¤u olmaktan
ç›kmal›. Onlar da kendilerini
Avrupa çap›nda baﬂar›lara
taﬂ›yacak isimlere yönelmeli.
Üstelik bu baﬂar›lar Türk teknik
adamlarla da gerçekleﬂtirilebilir.
Zaten geçmiﬂe bakt›¤›m›zda bütün
baﬂar›lar›n arkas›nda Türk teknik
direktörlerin imzas› bulunuyor.
▼Dünya Kupas›’n› izlemiﬂsindir.
Orada seni en fazla ﬂaﬂ›rtan ne
oldu?
▲Arjantin’in elenmesi oldu.
Dünya futbolunu yak›ndan
izliyorum. Barcelona’daki Messi’yi
düﬂünerek benim favorim
Arjantin’di. Ama aldand›m. Messi,
Barcelona’da farkl›, Arjantin Millî
Tak›m›’nda farkl› performans
sergiliyor. Arjantin de tak›m olarak
benim bekledi¤im performanstan
çok uzakt›. ‹spanya tak›m›na
bak›yorsunuz, Messi’siz Barcelona
olarak çok iyi oynamay›
sürdürüyor. Messi ise Arjantin
tak›m›nda bir ﬂey yapam›yor.
Bu da bize futbolun ne kadar
tak›m oyunu oldu¤unu net
biçimde gösteriyor. Ne kadar iyi
oyunculara sahip olursan›z olun,
tak›m olamazsan›z hedefe
ulaﬂam›yorsunuz.
▼Dünya Kupas›’nda hangi
oyuncular› be¤endin?
▲Uruguay’dan Suarez ve Forlan’›,
‹spanya’dan David Villa’y› çok
be¤endim. Xavi ve Iniesta her
zaman iyi oyuncular.
Almanya’dan ise Mesut Özil çok
farkl› oldu¤unu bu turnuvada
gösterdi. Alman tak›m›n›n risk
alan, tek özel oyuncusu Mesut’tu.
▼Kariyerinde unutamad›¤›n an
hangisi?
▲Asl›nda böyle iki tane an var.
Birisi Altay’la Süper Lig’e
ç›kmay› Kas›mpaﬂa karﬂ›s›nda
kaybetti¤imiz maç.
90. dakikada öndeydik ama
son dakikada gol yedik ve maç
uzatmaya gitti. Uzatmada bir
kez daha öne geçtik ancak
yine son dakikada gol yedik.
Onu asla unutamam.
120. dakikada kalecimiz
Gökhan aut at›ﬂ› kullan›yordu
ve öndeydik. O anda içimden
“Art›k Süper Lig’deyiz” diye
geçiriyorum. Kulübeye
bak›yorum, bir bayram havas›
yaﬂan›yor. Ancak dönen top
gol oldu ve çöktük. Penalt›lar
at›lmadan önce Süper Lig’e

ç›kamayaca¤›m›z› biliyordum. Bir
de Karabükspor’da Süper Lig’e
ç›kmay› garantiledi¤imiz Çaykur
Rizespor maç›n› unutam›yorum.
3-0 kazanm›ﬂt›k ve ﬂampiyonlu¤u
getiren iki golü ben atm›ﬂt›m.
▼Kariyer planlamanda neler var?
▲27 yaﬂ›nday›m ve futbolun en
olgun ça¤›nday›m. Süper Lig’de
oynama ﬂans›n› yakalad›m. Çok
heyecanl›y›m ve sab›rs›zl›kla
maçlar› bekliyorum. ‹nsanlar da
gol kral› bir oyuncunun ne
yapaca¤›n› merak ediyor.
Bu baﬂar›n›n tesadüfî olmad›¤›n›
göstermek istiyorum. Bu heyecan
ve sab›rs›zl›¤a ra¤men üzerimde
hiçbir bask› yok. Son derecede
rahat›m. Süper Lig’de iyi bir
performans gösterip insanlar›n
zihnine girmek istiyorum. Belki
Millî Tak›m bile olabilir. Bunun
da hayal olmad›¤›n›
düﬂünüyorum. Millî Tak›m’da
oynamaya hem zihinsel hem de
fiziksel olarak haz›r›m.
▼Karabük fazla büyük bir kent
de¤il? Oradaki hayat›ndan bize
söz edebilir misin? Bir ‹zmirli için
kolay olmasa gerek.
▲Baﬂlang›çta çok s›k›lm›ﬂt›m ve
maçlardan sonra sürekli ‹zmir’e
gidiyorum. Ama insan zamanla
al›ﬂ›yor. Safranbolu’ya, Amasra’ya
gidiyorum. Çevrede do¤al
güzellikler çok fazla. Oralar›
geziyorum. Asl›nda bir oyuncunun
futbol için yaﬂamas› aç›s›ndan
Karabük’te güzel bir ortam
oldu¤unu da söyleyebilirim.
Performans›ma bakt›¤›mda da
Karabük’teki yaﬂant›n›n bana çok
iyi geldi¤ini görüyorum.
▼Nelerden hoﬂlan›r, nelere
k›zars›n?
▲Yeni yerler keﬂfetmeyi, gezmeyi,
otomobil kullanmay› seviyorum.
Kolay sinirlenen bir insan de¤ilim.
Hem saha d›ﬂ›nda hem de içinde
sakin birisiyim. Müzik
dinlemekten, film izlemekten
hoﬂlan›r›m. TV dizilerinden
komedileri tercih ediyorum, Geniﬂ
Aile ve Türk Mal›’n› izliyorum.
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Spor Psikolojisi

Baﬂar›l› performans ve transferler
için mental destek
Ömer Ateş

Spor Psikolo¤u

er transfer döneminde
tak›mlar oyuncular› ve
teknik direktörleri transfer
ederek hedeflerine ulaﬂmaya
çal›ﬂ›r. Bu transferleri
camialar›n›n hedefledi¤i
baﬂar›lara ulaﬂmak için
milyonlarca dolar harcayarak
yaparlar. Fakat geriye bakt›¤›m›z
zaman birçok kulüp yapt›klar›
isabetsiz ve yanl›ﬂ transferler
sonucunda beklentilerinin alt›nda
baﬂar› göstermektedir. Yanl›ﬂ
transferlerin getirdi¤i hukuksal
zorluklar da cabas›.
Son y›llarda ülkemize gelen
dünyaca ünlü y›ld›zlar,
yaﬂad›klar› birtak›m sorunlar
yüzünden tak›mlar›ndan ayr›lmak
zorunda kald›. Bir büyük
tak›m›m›z son 10 y›lda yaklaﬂ›k
50 yabanc› oyuncuyu ülkemize
getirdi. Ülkemize gelen ve
kendilerinden büyük beklentileri
olan baz› y›ld›z oyuncular son
derece düﬂük performans
gösteriyor ve bu da büyük hayal
k›r›kl›¤› yaﬂat›yor. Transfer
edilecek oyuncular›n psikolojik
özellikleri, davran›ﬂlar›, yaﬂant›s›
ve düﬂünce yap›lar› çok iyi analiz
edilmelidir. Peki, teknik
direktörlere ve oyunculara
milyonlarca euro harcayan
kulüplerimiz acaba yeni
transferlerinin baﬂar›l› olabilmesi
için kendilerine mental destek
verecek spor psikologlar›yla
çal›ﬂmay› düﬂünüyor mu?
Maalesef bir sezonda transfere
40-50 milyon euro harcayan
kulüplerimiz, spor psikologlar›yla
çal›ﬂmay› düﬂünmeyerek
tak›mlar›n›n gelece¤ini bir nevi
ya tutarsa düﬂüncesiyle ﬂansa
b›rak›yor.
Sporda baﬂar›n›n alt›nda yatan
birçok faktör vard›r. Bunlar fizik,
teknik, taktik ve psikolojik
faktörlerdir. Bu faktörlere
yap›lacak yat›r›mlar çok
önemlidir. Maalesef ülkemizde
psikolojik faktörler ihmal
edilmektedir. Birçok teknik
direktör ve sporcu gerçek
anlamda spor psikolojisi
konusunda uzman olan
kiﬂilerden yard›m almamaktad›r.
E¤er oyuncular ve teknik
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direktörler sistemli bir ﬂekilde
mental destek al›rlarsa
performanslar›nda gözle görülür
art›ﬂlar olacakt›r. ‹ngiltere’de
yap›lan bir araﬂt›rmada, futbolda
psikolojik faktörlerin baﬂar›da
yüzde 30 etkili oldu¤u
ispatlanm›ﬂt›r.
Bugün tüm dünyada bilimsel
antrenman metotlar› çok h›zl› bir
ﬂekilde geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Art›k insan vücudunun da bir
limiti oldu¤u, yani bir sporcunun
h›z, çabukluk, patlay›c› güç ve
kuvvet gibi özelliklerinin bir
noktaya kadar geliﬂebildi¤i de
gerçektir. Bilimsel çal›ﬂmalarla
sporcular›n fiziksel özellikleri
maksimum düzeye
getirilmektedir. Oysa yeni
keﬂfedilmeye baﬂlanan di¤er bir
k›s›msa, olay›n zihinsel
boyutudur. Spor performans›na
katk›s› olan fizik, teknik ve taktik
becerilerin yan›nda psikolojik
beceriler de önemli rol
oynamaktad›r. Teknik
direktörlerin, sporcular›n› transfer
ederken veya seçerken, fizik,
teknik ve taktik özelliklerinin
yan›nda psikolojik özelliklerine
de dikkat etmelerinde fayda
vard›r. Bir çok antrenör, kendisi
de sporun içinden geldi¤i için,
sporcular›n›n neler düﬂündü¤ünü
ve hissetti¤ini bildiklerini ifade
eder. Fakat bu yanl›ﬂ bir
yaklaﬂ›md›r. Sporcular hakk›nda
bilgi edinme, belirli bilimsel
yöntemlerle ve uzman kiﬂilerce
yap›lmal›d›r. Bu yüzden geliﬂmiﬂ
dünya ülkelerinde bir çok teknik
direktör ve antrenör fizik, teknik
ve taktik becerilerin yan›nda
psikolojik becerileri de
antrenman programlar›na
ekleyerek spor psikologlar›yla
çal›ﬂmaktad›r. Yap›lan
araﬂt›rmalar, sporun psikolojik
yönünün di¤er unsurlar (fiziksel,
teknik ve taktiksel) üzerinde
tamamlay›c› önemli bir etken
oldu¤unu ortaya koymuﬂtur.
Çünkü insano¤lu sadece kas ve
kemikten yap›lmam›ﬂt›r. ‹nsan›
di¤er canl›lardan ay›ran en
büyük unsur, düﬂünebilme
özelli¤idir. Dolay›s›yla insanlar›n
en büyük silah› zihnini

kullanabilme yetene¤idir.
Kuﬂkusuz ki kiﬂinin performans›n›
fizik ve taktik etkenlerin d›ﬂ›nda
psikolojik ve duygusal faktörler
de etkilemektedir. Duygular
sevinç, üzüntü, k›zg›nl›k, öfke,
korku ve coﬂkunluk olarak
tan›mlanabilir. Duygular›n
bilinçli olarak kullan›lmas› için
planl› ve düzenli bir ﬂekilde
uzman birinin denetiminde
çal›ﬂ›lmal›d›r. Çünkü duygular›n›
kontrol edemeyen ve
yönetemeyen sporcular
maksimum performans›na
ulaﬂamaz. Duygular›n kontrol
edilmesi insan davran›ﬂlar›n›
olumlu yönde etkiler. E¤er
duygular›m›z bizi kontrol etmeye
baﬂlarsa bu da bizi olumsuz
etkileyebilir.

Neden spor psikolojisi?
Sporcular mücadele ederken ne
düﬂünür? Duygular›n› nas›l
kontrol eder? Kendilerini maça
nas›l haz›rlarr? Fizyolojik ve
psikolojik gerginlik ve kayg›dan
nas›l korunur? Maçlara nas›l
konsantre olur? Saha içinde ve
d›ﬂ›nda geliﬂen beklenmedik
durumlar karﬂ›s›nda
konsantrasyonlar›n› bozmadan
mücadele edebilir mi? Veya
da¤›lan konsantrasyonlar›n› çok
çabuk toparlayabilir mi? Bu
sorular›n cevaplar›, sporcuya
göre de¤iﬂecektir. Sporcular
do¤al olarak bir tak›m stratejiler
kullanarak performanslar›n›
artt›rmaya çal›ﬂ›r. Fakat bu
stratejilerin do¤rulu¤u ve
uygulan›ﬂ biçimleri çok
önemlidir. Sonuç olarak
sporcular›n psikolojik engellerini
aﬂmadan ve duygular›n› tam
anlam›yla kontrol edip
yönlendirebilme yetene¤ini
geliﬂtirmeden yap›lan çal›ﬂmalar
her zaman antrenörleri büyük
hayal k›r›kl›¤›na u¤ratabilir.
Bugün Türkiye’de spordaki en
önemli eksiklik sporun fiziksel
yönüyle zihinsel yönünün bilinçli
bir ﬂekilde birleﬂtirilememesidir.
E¤er sporun pratik ve teorik yönü
iyi koordine edilirse do¤al olarak
bundan Türk sporu kârl›

ç›kacakt›r. Dünyadaki ve
ülkemizdeki baﬂar›l› sporcu ve
çal›ﬂt›r›c›lara bakt›¤›n›z zaman
sporun fiziksel yönünün yan›nda
zihinsel yönünün de çok önemli
oldu¤unu belirtmiﬂlerdir. Michael
Jordan, Tiger Woods, David
Beckham, Pete Sampras, Gary
Lineker, Tony Schumacher,
Muhammed Ali, Phil Jackson,
Mustafa Denizli, Fatih Terim,
Ersun Yanal, Sir Alex Ferguson,
Steve McClaren, Capello,
Mourinho gibi sporcu ve
çal›ﬂt›r›c›lar sporun zihinsel
yönüne her zaman önem vererek
fizik, taktik ve teknik
çal›ﬂmalar›na zihinsel çal›ﬂmalar›
da eklemiﬂlerdir.
Sonuç olarak sezon içinde ve
transfer döneminde yap›lacak en
önemli yat›r›mlardan biri de
psikolojik faktörler üzerinde
yap›lan yat›r›mlard›r. Uzman
spor psikologlar›yla çal›ﬂan
tak›mlar›n her zaman bir ad›m
önde olma ﬂans› vard›r. Böylece
kulüplerin milyonlarca liras› çöpe
gitmemiﬂ olur. Geçmiﬂte iyi
transferler yap›p kan
uyuﬂmazl›¤›n› (tak›m ruhunu)
bahane eden çok tak›m›m›z
olmuﬂtur. Geçmiﬂ dönemlerde
baz› tak›mlar kritik haftalara
girdi¤i veya kötü sonuçlar ald›¤›
zamanlarda psikologlarla temasa
geçip çok k›sa süreli çal›ﬂmalar
yapm›ﬂlard›r. K›sa süreli yap›lan
çal›ﬂmalardan al›nacak fayda çok
azd›r. Tak›mlar›m›z, uzman
uygulamac› spor psikologlar›yla
uzun vadeli çal›ﬂmalar›
durumunda maksimum fayda
sa¤layabilir. Unutulmamas›
gereken bir unsur vard›r.
Hastalan›p doktora gitmektense
kendimize çok iyi bak›p
hastalanmamak en iyisidir. Ünlü
filozof Socrates “Ben bilmedi¤imi
bildi¤im için di¤er insanlardan
farkl›y›m“ demiﬂ. O zaman
tak›mlar› zihinsel olarak maçlara
teknik direktörler veya yöneticiler
yerine, konunun uzmanlar› olan
spor psikologlar›n›n haz›rlamas›
daha yararl› olmas›n›n yan›nda
yönetici ve teknik direktörlerin
yükünü de azaltacakt›r.

Futbolcular ﬂansl› insanlar
Futbolu çok
seviyorum ve
sevdiği bir işi
yapmak herkese
nasip olmuyor.
Bugün
Türkiye’de kaç
insan hem
sevdiği işi yapıp
hem de maddi
anlamda bu
derece para
kazanabiliyor.
Ben futbolcuları
bu anlamda
şanslı insanlar
olarak
görüyorum.

Eskiﬂehirspor’la
Bank Asya 1. Lig
ﬂampiyonlu¤u
yaﬂad›ktan sonra
iki sezondur da
Süper Lig’de top
koﬂturuyor.
Geçti¤imiz sezon
Galatasaray’a iki
gol att›¤› maçla
dikkatleri üzerinde
toplad›.
Futbolculu¤u adeta
bir nimet gibi
görüyor ve hem
sevdi¤i iﬂi yap›p
hem de
standartlar›n
üzerinde para
kazanman›n ﬂans
oldu¤unu söylüyor.
Millî Tak›m için “Bir
oyuncunun
ulaﬂ›labilece¤i en
üst nokta” derken,
1 maçl›k da olsa
ay-y›ld›zl› formay›
giyme aﬂk›yla
yan›p tutuﬂuyor.

Oynadığım tüm
takımlarda hep
istikrarlı oldum.
Yedek kalan
oyuncu kendisini
bırakır, küser.
Bendeyse tam
tersi olur.
Antrenmanda
bir koşuyorsam
üç koşmaya
başlarım. Ekstra
hırslanırım ve ne
yapıp edip
formayı kapma
arzusu uyanır.

Koray Arslan
Mazlum Uluç
▼Eskiﬂehirspor geçti¤imiz sezonu
iyi bir yerde bitirirken sen de
tak›mla birlikte yükselen
oyunculardan biriydin. Bize Koray
Arslan’› biraz anlat›r m›s›n?
▲1983’te Ni¤de’nin Bor ilçesinde
do¤dum. 2 yaﬂ›ndayken ailemle
birlikte ‹zmir’e yerleﬂtim.
10 yaﬂ›nda Bucaspor’un
altyap›s›nda futbola baﬂlad›m.
Altyap›da Türkiye ﬂampiyonlu¤u
dâhil pek çok baﬂar› elde ettim ve
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profesyonel tak›ma yükseldim.
Bucaspor o dönemde 2. Lig B
Kategorisi’nde oynuyordu ve
17 yaﬂ›nda ilk sezonumda 30
civar›nda maça ç›k›nca dikkatleri
üzerime çektim. Çeﬂitli kulüplerle
ad›m geçmeye baﬂlay›nca,
baﬂkan›m›z ‹zmir d›ﬂ›na ç›kmam›
istemedi¤i için beni Göztepe’ye
satt›. Göztepe o sezon Süper
Lig’den düﬂmüﬂtü ve yeni kurdu¤u
tak›mla geri dönmeyi hedefliyordu.
Tanju Çolak tak›m›n teknik
direktörü olmuﬂtu. Ancak o

dönemde maddi problemler
yaﬂand›, kadro d›ﬂ› kald›m ve
6 ay›m boﬂa geçti. Ard›ndan
Karﬂ›yaka’ya gittim fakat yine
oynamad›m. Sonuçta neredeyse
1 y›l futboldan uzak kald›m. Böyle
olunca gündemden düﬂüyorsunuz.
‹ki sezon önce bonservis ücreti
vererek sizi almak isteyen kulüpler
bu defa dönüp yüzünüze
bakm›yor. Ege futbolunun kötüye
gitti¤ini görünce d›ﬂar›da bir
tak›ma gitmek istedim. Güngören
Belediyespor bana kucak açt›.

21 yaﬂ›nda ‹stanbul’a gittim.
‹çimdeki futbol açl›¤›yla yeniden
kendimi gösterdim ve 1.5 sezon
sonra Eskiﬂehirspor’a transfer
oldum. Ertesi sezon ﬂampiyonluk
yaﬂad›k ve Süper Lig’e yükseldik.
▼Ailenden söz eder misin biraz?
▲Annem ev han›m›, babam devlet
memuru, kardeﬂim ise üniversiteye
haz›rlan›yor. Kardeﬂim beni örnek
alarak futbolcu olmak için biraz
çabalad› ama olmad›. Futbolcu
olmak biraz yetenek istiyor. Bu
arada kesinlikle ﬂans›n›z da olmal›.

Benden çok daha yetenekli
arkadaﬂlar›m vard› ama hiçbiri
bugün benim bulundu¤um noktaya
gelemedi. Futbolda nasip de çok
önemli.
▼Ailen futbolcu olman› nas›l
karﬂ›lad›?
▲Ben futbola yaz›lmaya babamla
gittim. Lisede tam gün e¤itim
al›yordum ve sonras›nda
antrenmana gitmek çok zordu.
Babam bu anlamda bana çok
destek oldu. Altyap›lar ﬂimdiki gibi
de¤ildi. Malzemelerimizi kendimiz
al›r, kendimiz y›kar, temizlerdik.
▼Bu s›k›nt›lara neden katland›n?
▲Futbolu çok seviyordum ve
sevdi¤i bir iﬂi yapmak herkese
nasip olmuyor. Bugün Türkiye’de
kaç insan hem sevdi¤i iﬂi yap›p
hem de maddi anlamda bu derece
para kazanabiliyor. Ben
futbolcular› bu anlamda ﬂansl›
insanlar olarak görüyorum.
▼Peki, hiç “Acaba futbolcu
olamayacak m›y›m?” diyerek
ümitsizli¤e düﬂtü¤ün anlar oldu
mu?
▲Oldu. Gençlik dönemimde
benim yaﬂ kategorimde bir Türkiye
ﬁampiyonas› vard›. Tak›m 25
kiﬂiydi ve ﬂampiyonaya 20 kiﬂi
götürülecekti. “E¤er 20 kiﬂinin
aras›na giremezsem b›rak›r›m” diye
düﬂünüyordum. Kadroya girdim
ama bu defa da ilk 18’in aras›na
al›nmad›m. Bir arkadaﬂ›m›n k›rm›z›
kart görmesi futbol hayat›m›n
dönüm noktas› oldu. Hocam, daha
önce hiç oynamad›¤›m stoper
mevkiinde oynay›p
oynamayaca¤›m› sordu. Ben de
“Oynar›m” dedim. Kenarda
arkadaﬂlar›n›z› izlerken öyle bir
aﬂka geliyorsunuz ki… Hocam
ﬂans verdi ve çok iyi bir
performans sergiledim. Farkl› bir
mevkide çok iyi oynamam benim
için dönüm noktas›yd›.
▼Bu arada e¤itimini ne yapt›n
▲Lise mezunuyum. Hem futbolcu
olup hem de e¤itimine devam
etmek gerçekten çok zor. E¤itimini
sürdüren arkadaﬂlar›m›z› gerçekten
kutluyorum. Maç ve antrenman
temposu sizi oldukça yoruyor, bu
arada popüler bir iﬂ yapt›¤›n›z için
sizi d›ﬂar› götürmek isteyen
arkadaﬂlar›n›z oluyor. Vücudunuz
iyice yorgun düﬂüyor. Dolay›s›yla
her ﬂeyinize dikkat etmek
zorundas›n›z. Bu ortamda e¤itimini
sürdüren arkadaﬂlar›m›za
imrenerek bak›yorum.
▼Arada önemli bir noktaya

parmak bast›n.
Popüler olan
oyuncuyu
d›ﬂar›ya
götürmek
isteyen
arkadaﬂlar…
Genç oyuncular
için önemli bir
tehlike san›r›m
bu durum.
▲Kendi
aç›mdan
bakt›¤›mda
asl›nda çok
d›ﬂar› giden bir
oyuncu de¤ilim.
Bekârken de
de¤ildim.
Çünkü kendi
vücudumu
biliyorum.
Baz› insanlar
vücutlar›na nas›l
davran›rsa
davrans›n
bünyeleri onlar›
taﬂ›yabiliyor.
Ama ben
vücuduma
bakmad›¤›m
sürece bünyem
mutlaka bir
sinyal veriyor.
Adale problemi yaﬂayabiliyorum
ya da farkl› bir sakatl›k meydana
ç›kabiliyor. Bu nedenle yaﬂant›ma
çok dikkat ediyorum.
▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemde
idollerin var m›yd›?
▲O dönemde s›k s›k playstation
oynuyorduk. Real Madrid tak›m›
da Zidane’l›, Roberto Carlos’lu bir
y›ld›zlar toplulu¤uydu. Figo da o
kadroya yeni kat›lm›ﬂt›. Ben de
Figo gibi olay›m diyordum ama
yeteneklerimiz çok farkl›yd› tabii.
▼Konu oynad›¤›n bölgeden
aç›lm›ﬂken, seni sa¤ kanad›n
önünde, arkas›nda ya da ön libero
olarak görebiliyoruz. Asl›nda
hangi bölgede daha verimli
oldu¤unu düﬂünüyorsun?
▲Futbola forvet olarak baﬂlad›m.
Ama daha sonra süratimden
yararlanmak için beni sa¤ kanatta
önde veya arkada görevlendirdiler.
“Nerede oynamay› tercih
ediyorsun?” diye sorarsan›z
sa¤ bek oynamay› seçerim. Çünkü
Türkiye’de öyle bir futbol anlay›ﬂ›
var ki rakipler kendi oyunlar›n›
sergilemekten çok sizi bozmak için
oynuyor. Öyle olunca ön alanda
görev alan oyuncular dar alanda

s›k›ﬂ›yor. Bense önü boﬂ
oldu¤unda süratini kullanan bir
oyuncuyum. Bu nedenle sa¤ bek
oynamak özelliklerime daha
uygun. Gerçi önde oynad›¤›mda
goller de att›m…
▼Mesela Galatasaray maç›nda sa¤
önde oynad›n ve iki gol att›n.
▲Evet. Ertesi hafta da
Kayserispor’a bir gol att›m.
Karﬂ›n›zdaki tak›m futbol oynamak
niyetindeyse önde görev alabilirim
(gülüyor).

Beni ancak
bir gol kurtar›r!
▼Eskiﬂehirspor’da üç santrfordan
sonra en fazla gol atan oyuncu
sensin. Geçti¤imiz sezon, içindeki
golcü mü uyand›?
▲Dedi¤iniz gibi, önceki
sezonlarda en fazla 1 gol atan bir
oyuncuyken geçti¤imiz sezon
4 gol att›m. Ama daha önce hiç
önde oynamam›ﬂt›m. Hocam bana
sa¤ önde ilk olarak Altay’la
oynad›¤›m›z kupa maç›nda görev
verdi. O maçta iki gol att›m. Sonra
Galatasaray maç›m›z geldi ve
hocam, “Bu maçta seni önde

oynataca¤›m” dedi. Galatasaray’›n
beklerinin çok fazla öne ç›kt›¤›n›
ve benim de süratli bir oyuncu
oldu¤umu düﬂünerek böyle bir
karar verdi¤ini söyledi. O maçta
gol atana kadar asl›nda sezonun
en kötü oyunlar›ndan birini
oynam›ﬂt›m ve “Bu maçta beni
kurtarsa kurtarsa bir gol kurtar›r”
diye düﬂünüyordum. Aradan
birkaç dakika geçti ve golü att›m.
▼O golle ilgili topu elinle ald›¤›n
konuﬂuldu.
▲Kesinlikle topun elime de¤di¤ini
hissetmedim. Maçtan sonra “Topu
elinle alm›ﬂs›n” denildi¤inde de
ﬂaﬂ›rd›m. Sonra televizyonda
defalarca izledim. ‹lk anda elime
temas var gibi görünüyor ama kare
kare izledim ve kesinlikle elle
temas olmad›¤›n› görüntüde de
belirledim. O ilk golü att›ktan
sonra ikinci yar›ya büyük bir
moralle ç›kt›m ve birinci dakikada
topu al›p güzel bir gol daha att›m.
Ondan sonra sahan›n her yerine
koﬂtum. ‹nsanlar bazen ekstra
güçlerini öne ç›kartabiliyor.
▼Seni Süper Lig oyuncusu yapan
en önemli özelli¤inin hangisi
oldu¤unu düﬂünüyorsun?

TamSaha 59

Arkam dönük top
aldığımda sıkıntı
yaşıyorum. Dar alanda
problemlerim var. Hava
topum iyi sayılmaz.
Ama çalışıyorum.
Çünkü futbolda
öğrenmenin sonu yok.
35 yaşına da gelseniz
öğrenecek bir şeyleriniz
mutlaka vardır. Her şey
tekrarlanarak
gelişebiliyor.
Profesyonel
futbolcuysanız
antrenmanınızı
yapacaksınız,
vücudunuza dikkat
edeceksiniz. Bu sezon
45 günlük iznimiz oldu.
Başka iş dallarında
böyle bir izin süresi
yok. İki saat antrenman
yapıyoruz, sonrasında
boş vaktiniz çok. Futbol
hem çok kolay hem çok
zor bir oyun.
Real Madrid’de bir
Kaka’ya bakıyoruz,
Şampiyonlar Ligi
maçlarında 13
kilometre koşuyor.
O yeteneklere sahip bir
adam o kadar
koşuyorsa, siz de en az
onun kadar
koşacaksınız. İşinizi
sevmezseniz,
çalışmazsanız kendiniz
kaybedersiniz.
Alex koşacağı yerleri
çok iyi biliyor, beyniyle
futbol oynuyor, takım
arkadaşlarını çok iyi
yönetiyor. Arda bu
kadar baskı altında
tutulmasa çok daha
başarılı olabilir.
Sercan çok süratli.
Bakıyorsunuz, oradan
geçeceğini biliyorsunuz
ve geçiyor, hiçbir şey
yapamıyorsunuz.
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▲Allah sakatl›k vermedikten sonra
oyundan ç›kt›¤›m maç çok azd›r.
Oynad›¤›m tüm tak›mlarda hep
istikrarl› oldum. Hocan›z sizi
yedek b›rakabilir. Türkiye’de bu
duruma düﬂen oyuncu genellikle
kendisini b›rak›r, küser. Bendeyse
tam tersi olur. Antrenmanda bir
koﬂuyorsam üç koﬂmaya baﬂlar›m.
Ekstra h›rslan›r›m ve ne yap›p edip
formay› kapma arzusu uyan›r. En
önemli özelli¤im de budur herhalde.
▼Kendinde eksik gördü¤ün yönler var m›?
▲Arkam dönük top ald›¤›mda s›k›nt› yaﬂ›yorum.
Dar alanda problemlerim var. Hava topum iyi say›lmaz.
S›k›nt›lar›m bunlar. Ama çal›ﬂ›yorum. Çünkü futbolda
ö¤renmenin sonu yok. 35 yaﬂ›na da gelseniz ö¤renecek
bir ﬂeyleriniz mutlaka vard›r. Futbol tekrar oyunu gibi.
Her ﬂey tekrarlanarak geliﬂebiliyor. Ben de çok çal›ﬂarak
eksiklerimi kapatmaya u¤raﬂ›yorum.
▼Asl›nda oyuncular›n antrenman yapmay› pek
sevdi¤ini söyleyemeyiz de¤il mi?
▲Hocalar›n hep söyledi¤i bir söz vard›r, “Antrenman
maç›n aynas›d›r” derler. Profesyonel futbolcuysan›z
antrenman›n›z› yapacaks›n›z, vücudunuza dikkat
edeceksiniz. Bu sezon 45 günlük iznimiz oldu. Baﬂka iﬂ
dallar›nda böyle bir izin süresi yok. ‹ki saat antrenman
yap›yoruz, sonras›nda boﬂ vaktimiz çok. Siz iki saatlik
antrenman› tam anlam›yla yapar ve sonras›nda
dinlenmenize dikkat ederseniz hiçbir sorun
yaﬂamazs›n›z. Ama antrenmandan sonra dinlenmez,
uykunuza dikkat etmez, gece hayat› yaﬂarsan›z
problemler baﬂ gösterir. Futbol hem çok kolay hem çok
zor bir oyun. Real Madrid’de bir Kaka’ya bak›yoruz,
ﬁampiyonlar Ligi maçlar›nda 13 kilometre koﬂuyor.
O yeteneklere sahip bir adam o kadar koﬂuyorsa, siz de
en az onun kadar koﬂacaks›n›z. Allah o yetenekleri baz›
özel oyunculara lütfediyor. O yeteneklere sahip
oyuncular bile koﬂarken s›n›rl› yetenekteki oyuncular›n
koﬂmamas› düﬂünülemez bile. Tatilden ç›k›p kampa
geldik ve bir futbolcu için en zor dönemler bunlar.
Günde üç antrenman yapt›¤›m›z oluyor. ‹ﬂinizi

sevmezseniz, çal›ﬂmazsan›z
kendiniz kaybedersiniz.
Futbolcuysan›z ve 35 yaﬂ›n›za
kadar oynamak istiyorsan›z,
iﬂinizin gereklerini yerine
getirmek zorundas›n›z.
Avrupa’da futbolu b›rakma
yaﬂ›n›n 35’lerin üzerine ç›kmas›,
oyuncular›n profesyonelli¤inden
kaynaklan›yor.
▼Futbol kariyerindeki en önemli
teknik adamlar hangileri?
▲Baﬂta R›za Hoca. Hem en uzun süre çal›ﬂt›¤›m hem
de en kariyerli hocam o. R›za Hoca bilgisi, görgüsü ve
tecrübesiyle hepimize çok ﬂey kat›yor. Bucaspor’da
beni profesyonel tak›ma ç›karan Behiç Funda ile R›za
Türen’in de üzerimde eme¤i büyük. Buradan
altyap›lardaki hocalar›ma da çok teﬂekkür ediyorum.
▼R›za Çal›mbay’la uzun süreli çal›ﬂmaktan söz ettin.
Bir teknik adamla uzun süre çal›ﬂmak oyuncu aç›s›ndan
önemli olmal› de¤il mi?
▲Bir teknik adam›n uzun süreli çal›ﬂmas› baﬂar› için
ﬂart. Uzun süreli beraberliklerde hocan›z sizin her
ﬂeyinizi biliyor, siz de hocan›z›n… Yeni gelen bir teknik
adam›n size nas›l davranaca¤›n›, ne düﬂündü¤ünü,
antrenman sistemini bilemiyorsunuz. ﬁimdi biz çok
yorgun oldu¤umuzda R›za Hocaya gidip, “Hocam ﬂu
antrenman› iptal edebilir misiniz?” diyebiliyoruz. O da
iste¤imizi makul görürse yerine getirebiliyor. Çünkü bizi
tan›yor. Ama yeni gelen bir teknik adama “yanl›ﬂ
anlaﬂ›labiliriz” düﬂüncesiyle bunu söyleyemezsiniz.

Alex futbolu beyniyle oynuyor
▼Ligde be¤endi¤in oyuncular hangileri?
▲Geçti¤imiz sezon devaml›l›¤› olan oyuncular pek
fazla yoktu. Zaman zaman parlayan isimler vard›.
Ama ben Alex’i çok be¤eniyorum. Herkes koﬂmad›¤›n›
söylüyor ama o koﬂaca¤› yerleri çok iyi biliyor, beyniyle
futbol oynuyor, tak›m arkadaﬂlar›n› çok iyi yönetiyor.
Keita’y› yer yer çok be¤eniyordum. Arkas› dönük top
alabiliyor, fuleli, çok iyi çal›m at›p adam eksiltebiliyor.
Ama o da
deplasmanlarda
etkili olamad›.
Bir Arda var…
Üzerine çok
geliniyor ama
bence ülkemizi
Avrupa’da temsil
edebilecek ilk
oyuncu o.
Bu kadar bask›
alt›nda tutulmasa
çok daha baﬂar›l›
olabilece¤ini
düﬂünüyorum.
Keza Sercan’›n
çok önemli
özellikleri var.
‹nan›lmaz bir
patlay›c› güce
sahip, çok

süratli.
Bak›yorsunuz,
oradan geçece¤ini
biliyorsunuz ve
geçiyor, hiçbir ﬂey

yapam›yorsunuz. Alanzinho da
çok farkl› bir oyuncu, çok çabuk
ve bazen faul yaparak durdurmak
zorunda kal›yorsunuz.
▼Eskiﬂehirspor taraftar› örnek
gösterilecek özelliklere sahip.
Onlar›n varl›¤› seni nas›l etkiliyor?
▲Beni inan›lmaz motive ediyorlar.
Yapt›klar› tezahüratlardan, sokakta
karﬂ›laﬂt›¤›m›zda gösterdikleri
tav›rlardan beni çok sevdiklerini
biliyorum. Kenar oyuncusu
oldu¤um için tribünün önünde
oynuyorum. Topu aya¤›ma
ald›¤›mda müthiﬂ bir u¤ultu
kopuyor. Sanki at yar›ﬂ› izliyorlar.
Bu da beni çok olumlu etkiliyor.
Onlara buradan teﬂekkür
ediyorum.
▼Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤u
ligimizde bir ﬂeyleri de¤iﬂtirecek
mi, yoksa gelip geçici bir
durum mu?
▲Bence bunu zaman gösterecek.
Ama ﬂu bir gerçek ki art›k her
tak›m, “Biz de ﬂampiyon olabiliriz”
diyor. Bursaspor’un yapt›¤› gerçek
bir devrim. Sezon baﬂ›nda
herhangi bir Anadolu kulübüne
“ﬁampiyon olacaks›n›z” deseler
hiçbiri inanmazd›. Çünkü arada

çok büyük
maddi
farklar var.
Mesela biz
deplasmana
gidece¤imiz
zaman, biraz da
yak›nl›k nedeniyle
Bursa’ya, Ankara’ya
3’er saatlik otobüs
yolculuklar› yap›yoruz. ‹stanbul
tak›mlar› ise her deplasmana özel
uçakla gidebiliyor. Ortamlar› çok
farkl›. Bizde bir fizyoterapist
çal›ﬂ›yorsa onlarda bu iﬂi beﬂ kiﬂi
yap›yor. Medyan›n onlara ve bize
bak›ﬂ aç›s› farkl›. Mesela benim
Galatasaray’a att›¤›m golden sonra
gazeteciler aray›p, “Elinle att›n,
piﬂman m›s›n?” diye soruyor.
Ayn› ﬂey bir ‹stanbul tak›m›
oyuncusunun baﬂ›na geldi¤inde
hiç böyle sorular sorulmuyor.
Bursaspor bu ortamda inan›lmaz
bir iﬂi baﬂard›, tebrik etmek
gerekiyor. Dar›s› bizim baﬂ›m›za.
▼Evet, konuyu oraya getirmek
istiyorum. Eskiﬂehirspor geçmiﬂte
ﬂampiyonlu¤a çok yaklaﬂm›ﬂ bir
tak›m. Sizin de böyle bir hedefiniz
olacak m›?

▲Potansiyel olarak, ﬂehir ve
taraftar anlam›nda Bursa’dan aﬂa¤›
kal›r bir yan›m›z yok. ‹yi arkadaﬂl›k
sa¤lay›p tak›m olarak bir galibiyet
serisi yakalayarak havaya girersek
arkas›n› getirebiliriz. Bursaspor
yapt›ysa biz de yapabiliriz.
Bursaspor’un ﬂampiyonlu¤unu
arkadaﬂlar›m›zla da konuﬂuyoruz.
Tak›m›n birbirine yak›n kalitede 20
oyuncusu vard› ve hiçbiri birbirini
aratm›yordu. Tak›mda Sercan,
Volkan, Ömer dâhil herkes yedek
kald›. Bu da Ertu¤rul Hocan›n
formay› herkese eﬂit da¤›tt›¤›n›
gösteriyor. Tabii bu durum rekabeti
de beraberinde getiriyor. Bizimse
16 kiﬂiyle gitti¤imiz maçlar oldu.
ﬁampiyonluk için biraz da geniﬂ
kadroya ihtiyac›n›z var.
▼Bursaspor’un bir özelli¤i de ilk
on birinde banko oynayan iki
yabanc›yla ﬂampiyon olmas›.
Sence yabanc›lar futbolumuza ne
getiriyor, ne götürüyor?
▲Tak›mlar›m›z kalitesiz yabanc›lar
getiriyor. Üç yabanc› hakk› varken
tak›mlar biraz daha ince eleyip s›k
dokuyor ve üç kaliteli yabanc›
getirebiliyordu. ﬁimdi 8 kaliteli
yabanc›ya yetiﬂtirecek
para bulamazs›n›z.
Bir yandan da
bizim ligimiz
çok
mücadeleli
bir lig.
Gelen
yabanc›n›n
uyum
sa¤lamas›
kolay de¤il.
Geçmiﬂte
Anelka
örne¤ini
yaﬂad›k. Onun
gibi kaliteli bir
oyuncu bizim
ligimizde verimli
olamad›. Buna karﬂ›l›k
Bursaspor gibi Kas›mpaﬂa da
geçti¤imiz sezonu iki yabanc›yla
baﬂar›l› bir noktada
tamamlayabildi.
▼Peki, yabanc› oyuncular›n
profesyonellik anlam›nda yerli
oyunculara katt›¤› art›lar var m›?
▲Yabanc› oyuncular bildikleri
dillerle bile fark oluﬂturuyor. Ben
de en yak›n zamanda ‹ngilizce
e¤itimi almak istiyorum. Yurtd›ﬂ›
kamplar›m›z oluyor, arkadaﬂ›n›zla
anlaﬂman›z gerekiyor, o Türkçeyi
ö¤renene kadar sizin ona yard›mc›
olman›z gerekiyor. Yabanc› dil
bilmeniz sizin bu iﬂin içindeki
gelece¤iniz aç›s›ndan da önemli.
Teknik direktör veya menajer
oldu¤unuzda da yabanc› dil çok
iﬂinize yarayacak. Yabanc›

oyuncular›n profesyonel anlamda
katk›lar›na gelince, kalecimiz
Ivesa’y› örnek vereyim.
Antrenmandan iki saat önce
sahaya gelir, salonda a¤›rl›k
çal›ﬂmas›na girer, yogas›n› yapar,
antrenmandan sonra mutlaka
dinlenir. 32-33 yaﬂ›nda ve 2.05
boyunda bir kaleci. Bu yaﬂta ve bu
fizikte hâlâ fit kalabilmesini de bu
profesyonelce yaﬂant›s›na borçlu.
Onun bu yaﬂant›s› da di¤er
oyuncular için iyi bir örnek teﬂkil
ediyor.

Tak›m oyununun
gücü öne ç›kt›
▼Dünya Kupas›’yla ilgili
öngörülerin nelerdi ve sonuçta
nelerle karﬂ›laﬂt›n?
▲Ben ‹spanya’n›n en az›ndan final
oynayaca¤›n› düﬂünüyordum. Ama
futbol anlam›nda biraz hayal
k›r›kl›¤›na u¤rad›m. Topu rakibe
göstermedikleri maçlar› bile 1-0
kazanabildiler. San›r›m bu da biraz
da Fernando Torres’in
formsuzlu¤undan kaynakland›.
Gerçek hayal k›r›kl›¤›m ise
Arjantin oldu. Çok kaliteli
oyunculara sahiptiler ama topu
alan her oyuncu iki kiﬂiyi geçmeye
çal›ﬂ›yordu. Almanya’ya
bak›yorsunuz, Mesut Özil d›ﬂ›nda
çok yetenekli oyuncular›
olmamas›na ra¤men müthiﬂ bir
tak›m oyunu oynad›lar. Bu
ﬂampiyonan›n öne ç›kard›¤› en
önemli gerçek tak›m oyununun
gücü oldu. Bir de ben orada
olmad›¤›m›za çok yand›m.
Tam bizlik bir kupayd›. E¤er orada
olsayd›k Dünya Kupas›’na büyük
bir renk katard›k.
▼Kariyerinde unutamad›¤›n an
hangisi?
▲Unutamad›¤›m an asl›nda
unuttu¤um bir an. Eskiﬂehirspor’la
ﬂampiyon oldu¤umuz maçta
rakiple çarp›ﬂ›p yerde kald›m ve
10 dakika kendimden geçtim.
O 10 dakikada neler oldu¤unu hiç
hat›rlam›yorum ama o pozisyonu
da hiç unutmuyorum? Bir de
Galatasaray’a iki gol att›¤›m maç›
hiç unutmayaca¤›m.
▼Kariyer planlamanda neler var?
▲Bu sezon biraz daha üst düzey
bir performans gösterip, Millî
Tak›m’›n yeni oluﬂumuna kat›lmay›
çok istiyorum. Çünkü Millî Tak›m
bir oyuncu için ulaﬂ›labilecek en
üst noktad›r. Ne yap›p edip oraya
ulaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m. 1 maç da
olsa o formay› giymeyi çok
arzuluyorum. Olur veya olmaz
ama benim en büyük hayalim bu.
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MHK’ya yeni talimat
HK ve TFF
Hukuk
Müﬂavirli¤i
taraf›ndan yaklaﬂ›k
1 y›ld›r haz›rl›klar›
sürdürülen MHK
Talimat›, TFF Yönetim
Kurulu taraf›ndan
kabul edilerek
yürürlü¤e girdi.
TFF’nin resmi internet
sitesi www.tff.org’da
yay›nlanan yeni
talimat›n en önemli
konu baﬂl›klar›ndan
birini “Profesyonel
Hakemlik, Profesyonel
E¤itimcilik ve
Profesyonel Kurul
Üyeli¤i” konusu
oluﬂturuyor.
Avrupa’n›n birçok
ülkesindeki ve
UEFA’daki talimatlar›n
detayl› incelenmesi ile
oluﬂturulan ve birçok
yenilik içeren yeni
MHK Talimat› ile
birlikte MHK ile ilgili
mevcut 8 talimat ve iç
talimat tek bir talimat alt›nda toplanm›ﬂ oldu.
MHK Talimat› “Merkez Hakem Kurulu,
Bölgesel Hakem Kurulu ve ‹l Hakem Kurulu”,
“Hakem, Gözlemci, Mentör ve E¤itimciler” ile
“Son Hükümler” olmak üzere 3 bölümden
oluﬂtu.
“Bölgesel Lig” ve “Ulusal Lig” ayr›m›na
gidilerek görev bölümlerinin aç›kça belirtildi¤i
yeni talimatta ayr›ca MHK üyelerinin bölgeleri
ile ilgili dosyalarda karara kat›lamamas›
öngörülerek ba¤›ms›zl›¤›n sa¤lamlaﬂt›r›lmas›
amaçland›.
Talimatla birlikte kurulan Profesyonel
Müsabaka ‹cra Kurulu, profesyonel ligdeki
müsabakalarla ilgili tüm atamalar› yapmaya
yetkili olup, MHK Baﬂkan›’n›n baﬂkanl›¤›nda
toplam üç kiﬂiden oluﬂuyor. Bu kurulun baﬂkan
ve üyeleri tam günlü olarak çal›ﬂacak ve
profesyonel bir ﬂekilde görevlerini ifa edecek.
Yeni talimatta ayr›ca “Profesyonel Hakemlik,
Profesyonel E¤itimcilik ve Profesyonel Kurul
Üyeli¤i” oluﬂturuldu. Hakemlerin profesyonel
statüye geçiﬂleri ile ilgili olarak MHK’n›n
tavsiyesiyle Yönetim Kurulu’nun onay›
öngörüldü. Profesyonel hakemli¤in ﬂartlar› ve
uygulamas› ile ilgili olarak ayr›ca bir çal›ﬂma
yap›ld›. Bu sistemle birlikte, hakemlerin tam
zamanl› olarak görev yapmas› ve kendilerini
daha iyi bir ﬂekilde geliﬂtirebilmeleri
sa¤lanacak. Ayr›ca profesyonel e¤itimciler için
yol aç›ld› ve bu ﬂekilde hakemli¤i meslek
edinmiﬂ kiﬂilerin ileride yine bu yolda
ilerleyebilmeleri ve tecrübelerini
aktarabilmeleri öngörüldü.
Yeni MHK yap›lanmas›nda, komisyon, kurul ve
alt-kurul ﬂeklindeki yap›lanma, yerini “Sorumlu
Üye” ﬂeklindeki yap›lanmaya b›rakt›.

Üst Klasman Yard›mc› Hakemleri

M

62 TamSaha

MHK içinde görev yapan Hakem ‹ﬂleri
Müdürü’nün görev alan›, di¤er ülkelerde
oldu¤u gibi geniﬂletildi ve hakem raporlar›n›
inceleyerek görüﬂlerini sunmak görevi verildi.
Böylelikle profesyonel yöneticilerin daha etkin
görev almas› amaçland›. MHK üyelerinin
baﬂkanl›k edece¤i Bölgesel Hakem Kurullar›’n›n
üye say›s› toplam 3 kiﬂiyle sabitlenerek bu
kurullar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› planland›.
Bölgesel Hakem Kurullar›, oluﬂturulacak
Bölgesel Liglere hakem, gözlemci ve mentör
atamalar›n› yapma hakk›na sahip oldu.
Ayda en az iki kere toplanacak olan ‹l Hakem
Kurullar›’n›n atama yetkileri tüm HiF
müsabakalar›n› da içine alacak ﬂekilde
geniﬂletildi. ‹HK’lar il düzeyindeki hakem,
gözlemci ve mentörlerin geliﬂmeleri ve kadro
geçiﬂleri için ilk basamak ve ön bilgiye sahip
kurul olarak görev yapacak.
TFF Yönetim Kurulu’nun yetkisinde olan lisans
iptali, TFF Statüsü’nde belirtilen “lisans›n iptali”
cezas› çerçevesinde Disiplin Kurullar›’na

devredildi.
Tüm MHK paydaﬂlar› ile ilgili olarak kavram
bütünlü¤üne gidildi ve özellikle kadro isimleri
tüm paydaﬂlar için birbiriyle paralel hale
getirildi. Örne¤in hakem, gözlemci ve mentör
kadrolar›n›n tamam›nda “il”, “bölgesel”,
“ulusal” ve “üst klasman” isimleri kullan›larak
birbirleri ile ilintili olan bu paydaﬂlar›n görev
alanlar› konusunda daha kolay bir fikir
edinilmesi amaçland›.
Özellikle bölgesel müsabakalarda görev almas›
amac›yla Bölgesel Hakem ve Bölgesel Yard›mc›
Hakem kadrolar› kuruldu.
Bayan ‹l Hakemli¤i ayr› bir kadro olmaktan
ç›kart›larak, bayan bölgesel il hakemi kadrosu
oluﬂturuldu ve bayan hakemler için gerekli
ﬂartlar› yerine getirdikleri takdirde Ulusal veya
Üst Klasman hakem olma yolu aç›ld›.
Talimatla birlikte mentörler için de kadro
kurulacak. Yeni Lig ve Bölgesel Hakem
Kurullar› yap›lanmas› çerçevesinde e¤itimciler
için yeni kadrolar oluﬂturuldu.

‹ﬂte yeni hakem klasmanlar›
Merkez Hakem Kurulu, 2010-2011 sezonu
hakem ve gözlemci klasmanlar›n› belirledi.
Volkan Bayarslan, Tayfur Özkan, Mesut Çar›k,
Kutluhan Bilgiç, Murat Türker ve Ercan Hellaç
Üst Klasman’a yükselirken, Esat Sancaktar,
Ceyhun Sesigüzel, Serkan Akal, Recep
Y›ld›r›m, O¤uz Terzi, Cevdet Kömürcüo¤lu,
Deniz Turgut, Ahmet ﬁimﬂek, Serkan Ç›nar da
yeni Üst Klasman Yard›mc› Hakemleri oldu.

Alper Ulusoy, Erhan Sönmez, Deniz Ateﬂ
Bitnel, H. Hüseyin Y›ld›r›m ve Bora Budak
Ulusal Hakem kategorisine yükselirken, Can
Öztekin, O¤uz Ka¤an Çal›ﬂ›r, Ömer Tevfik
Özkoç, H. Burak Tu¤ran, Ahmet ﬁansl› ve
Ufuk ﬁen de yeni Ulusal Yard›mc› Hakemler
oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulu taraf›ndan onaylanan hakem ve
gözlemci klasmanlar›nda ﬂu isimler yer al›yor:

Üst Klasman Hakemleri
Hakem
Bülent Y›ld›r›m
Mustafa ‹lker Coﬂkun
Özgüç Türkalp
Kuddusi Müftüo¤lu
Mustafa Kamil Abito¤lu
Mustafa Ö¤retmeno¤lu
Aytekin Durmaz
‹lker Meral
Fethi Serkan Koçak
Taner Gizlenci
Özgür Yankaya
Ercan Hellaç
Mesut Çar›k
Hüseyin Göçek
F›rat Ayd›nus
Cüneyt Çak›r
Serkan Ç›nar
Süleyman Abay
Mete Kalkavan
Volkan Bayarslan
Tayfur Özkan
Tolga Özkalfa
Hüseyin Sabanc›
Hakan Ceylan
Hakan Özkan
Kutluhan Bilgiç
Deniz Çoban
Zafer Demir
Suat Arslanbo¤a
Yunus Y›ld›r›m
Ça¤atay ﬁahan
Murat Türker
Bünyamin Gezer
Mürvet Sezer
Abdullah Y›lmaz
Bar›ﬂ ﬁimﬂek
Halis Özkahya

‹li
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Bal›kesir
Bal›kesir
Çank›r›
Denizli
Edirne
Erzincan
Eskiﬂehir
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
Konya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
K.Maraﬂ
Samsun
Trabzon
Trabzon
Yalova

Hakem
Cem Satman
Erdinç Sezertam
As›m Yusuf Öz
Muharrem Y›lmaz
Hüseyin Fidan
Özgür Fatih Kalayc›
Serkan Çimen
Neﬂet Merdin
Serkan Olguncan
Ayhan Akgöz
Engin Erdem
Mustafa Sönmez
Recep Y›ld›r›m
Serdar Akçer
Baki Yi¤it
Selçuk Kaya
Hakan Yemiﬂken
Birol Güldane
Erdem Gökalp
Nihat M›zrak
Engin Gökçe
Hakan Eygü
‹smail ﬁencan
Mehmet Ka¤an Bingül
Mehmet Cem Hano¤lu
Aleks Taﬂç›o¤lu
Tar›k Ongun
Serkan Ok
Bülent Gökçü
Bahattin Duran
Orkun Aktaﬂ
Mustafa ‹spiro¤lu
Cemal Bingül
Kemal Y›lmaz
Alpaslan Dedeﬂ
Erdem Bay›k
Süleyman Özay
Ali Sayg›n Ögel
Gökmen Olgaç
Sedat Etik
Erkan Akbulut
Esat Sancaktar
Ceyhun Sesigüzel
Baki Tuncay Akk›n
Mustafa Emre Eyisoy
Serkan Gençerler
Ekrem Kan
Serkan Akarca
Ark›n Akgöl
Adil Sinem
Emre Suna
ﬁenol Ersoy
Cevdet Kömürcüo¤lu
Ahmet ﬁimﬂek
O¤uz Terzi
Fahri Aksoy
Serhan Malkoç
Nihat Samuk
Seçim Demirel
Volkan Narinç
Cumhur Altay
Volkan Akçit
Nurettin Çiçek
Gökhan Memiﬂo¤lu
Uygar Bebek
Samet Çavuﬂ
Ömer Faruk Yeﬂil
Hakan Atilla Gökbilgin
Özgür Ertem
Mehmet Metin
‹smail Köse
Serdar Diyadin
Muhammet Yumak
Bahtiyar Birinci
Serkan Ç›nar
Muhittin Gürses
Mehmet ﬁahan Y›lmaz
Deniz Turgut
Emin Y›ld›r›m
Serkan Akal

‹li
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Bal›kesir
Bursa
Denizli
Denizli
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Erzurum
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Hatay
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Manisa
Manisa
Manisa
Mardin
Mu¤la
Ordu
Ordu
Sakarya
Samsun
Sivas
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
Uﬂak
Van
Zonguldak

Ulusal Hakemler
Hakem
Burak Cem Tahiro¤lu
Gökhan Güneﬂer
Olgun Baﬂdan
Mehmet Demir
Bilal Köseo¤lu
Bahad›r Kay›ﬂo¤lu
Bora Budak
Eser Birinci
Fayat Bakan
Mehmet Emre Atasoy
Mehmet Gonca
Sarperbar›ﬂ Saka
Serkan Bal
Tolga ﬁinoforo¤lu
Yaﬂar Kemal U¤urlu
Yi¤it Peﬂin
Burak Astar
Cihan Burgan
Erol Kabaday›
Hac› Yusuf Say›n
Serdar Bahç›van
Erbay Aldemir
Polat Mersin
Ali Terzio¤lu
Murat Orhan
Sacit Keﬂkek
Serdar Karakaﬂ
Serdar Sözlevi
Yavuz Çetin
ﬁerif Bayram
Bar›ﬂ Yavaﬂ
Mehmet Kaftanc›
Serkan Varol
Bar›ﬂ Mekik
Abdurrahman Lale
Erhan Sönmez
Mehmet Efe
Mehmet Kara
Sinan Cem ‹yihuylu
Ahmet Eﬂref Sar›
Zafer Koçbay
Muhsin Çayan
Özkan Çeliker
Murat Günerhan
Yusuf Y›lmaz
Özgür Bay›r
Mustafa Burak Er
H.Hüseyin Y›ld›r›m
Mustafa Y›lmaz
Halil Say›n
Hasbi Dede
Taner A¤›ç
Hasan K›l›ço¤lu
Mehmet Karanl›k
Sedat Sert
ﬁeref Taﬂtan
Adnan Güngördü
Alpaslan Cebe
Aykut Çakmak
Bahad›r Tüter
Deniz Ateﬂ Bitnel
Emre Kosif
Emre Malok
Eray Yurtseven
Erdem ‹ren
Erdo¤an Özkaya
Harun Yüceda¤
Murat Özcan
Mustafa Kürﬂad Filiz
Onur Karabaﬂ
Osman Yi¤it Uzer
Özer Bektaﬂ

‹li
Adana
Adana
Adana
Ad›yaman
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Ayd›n
Ayd›n
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bolu
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Denizli
Denizli
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Edirne
Elaz›¤
Eskiﬂehir
Gaziantep
Giresun
Giresun
Giresun
Hatay
Hatay
Hatay
Isparta
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul

Serdar Akkoço¤lu
Serhad Ürkmez
Serkan Ergün
Sertaç ﬁaro¤lu
Sertan Bakan
Sinan Cem ‹pek
Alper Ulusoy
Ferdi Uluda¤
Ferhan Kestanl›o¤lu
Hakan Akm›s›r
Mehmet Fatih Gökçe
Murat Saraç
Ozan Soykan
Özer Özden
Özgür Sepin
Recep Duru
Selim Tany›ld›z›
Serkan Özkan
Volkan Alabaﬂ
Ali Karadutlu
Kerim Deveci
Bilal Kunt
Çetin Topuz
Hac› Mehmet ﬁimﬂek
Nuri Karahançer
Onur Sal›k
Ömer Faruk Ocak
Ömer Murat Ülger
Deniz Kükrek
Emre Duz
Mehmet Güngör
Volkan Çetinkaya
Hasan Küpeli
Mehmet Kürﬂat Öner
Mutlu Dalbudak
O¤uz Kaan Turan
Öner F›rat
Tolga Kadaz
Hüseyin Çiftsüren
Mehmet Nevzat Adal
Hüdaverdi Savc›
Mehmet Güven
Selçuk Sar›gül
Ali ﬁalk
Ali Za¤l›
Levent Aktan
Nihat Akman
Serkan Tokat
Hakan Gültepe
Murat Kaya
Volkan ﬁeker
Bülent Çenet
Abdullah Kalafato¤lu
Cüneyt Bak›ro¤lu
Erkan Engin
‹lkay Ayd›n
Murat Göze
Adem Sar›taﬂ
Ekrem Gerginci
Niyazi ‹zgören
Osman Kaya
Ali ﬁükrü Beldüz
Bülent Birincio¤lu
Hakk› Güler
Muhammet Baﬂkan
Mustafa Ayd›n
Hüseyin Alt›ntaﬂ
‹brahim Süslü
‹.Halil ‹leri
Sefa Demir
Evren At›ﬂ
Osman Ender Bulut

‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
K.Maraﬂ
Karabük
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Mardin
Mardin
Mersin
Mersin
Mersin
Mu¤la
Mu¤la
Muﬂ
Muﬂ
Nevﬂehir
Ordu
Ordu
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Sakarya
Samsun
Samsun
Sivas
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
Tekirda¤
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Uﬂak
Uﬂak
Van
Yalova
Zonguldak
Zonguldak
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Bayan Bölgesel Hakemler

Ulusal Yard›mc› Hakemler
Hakem
Bekir Can Tahiro¤lu
Berkan Püsküller
Ça¤lar Özkay
Emrah Öztürk
Ferudun Kara
Gökhan Osman Yamar
Murat Temel
Osman Kozan
‹smet Gülba¤lar
Sermet Tokta
Muhammet Keleﬂ
Murat Emin Özﬂakrak
‹brahim Karaman
Ayd›n Karsavuran
Ça¤lar Mehmet Uluda¤
Düzgün Murat Zincidi
Ejder Yap›c›
Erdem Ayaröz
Görkem Konuk
Güngör Baﬂkan
Hilmi Alper ﬁenkal
Mehmet Sinan Akgül
Mert Türk
Mete K›z›lkaya
Murat ﬁener
Murat Vezne
Mustafa Sars›lmaz
Osman Karakaﬂ
Öncer Duru Özel
Önder Y›lmaz
Selçuk Y›lmaz
Sezai Arslan
Soner Maraﬂ
Türker Dirlik
Ümit Ramazan Konanç
Vural Gül
Ali ﬁencan
Arif Çelik
Bar›ﬂ Akdemir
Burak A¤lam›ﬂ
Gökçen Toprak
Hanifi Vurucu
Kadir Tan›yan
Özgür Kaya
Ercan Ayd›n
‹brahim Akmazlar
‹brahim Bekler
Osman Gökhan Bilir
Ahmet Ayaz
Arda Özy›ld›r›m
Ayhan Endar
Ekrem Alt›ner
Emre Bolel
Mutlu Çi¤dem
Ufuk ﬁen
Bayram Ayd›n
Onur Gördük
Vedat Demir
Fatih Gündo¤du
Ersan Anﬂin
Sezgin Altun
Murat Öztürk
Levent Görün
Ali Burak Baﬂer
Aziz Sonat
Bilal Gölen
Can Ural
Demircan ﬁerbetçi
Evren Tutkun
‹hsan Topsakal
Kamil Çetin
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‹li
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Adana
Ad›yaman
Ad›yaman
Afyon
Afyon
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Ayd›n
Ayd›n
Ayd›n
Ayd›n
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bart›n
Batman
Batman
Bilecik
Bingöl
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa

Mehmet F›rat Darcan
O¤uz Akar
Özgür Sezgin
Rüﬂtü Baykal
Bar›ﬂ Baydemir
Erman Yard›mc›
Murat Ceylan
Yavuz Bahad›r Ordu
Gökhan Yumlu
Özcan Genel
Özgür Demirci
Emrah Bayrakç›
Özmen Atalay
Serdar Çiftçi
Serkan Gülçer
Sertaç ﬁükrü Kaplan
Ahmet Çiftçi
Felat Tekeﬂ
Hüseyin Han
Mahmut Ar›k
Muhammet Çekin
Ömer Sevinç
ﬁaban Azizo¤lu
Ça¤lar Y›ld›z
Mehmet Vargün
Ömer Tevfik Özkoç
Kenan Koç
M.Burak Demir
Murat Demir
Nahit Özday›
Serkan Yaﬂar Duman
Taner ﬁanver
Ayd›n ﬁengül
Murat Yenice
Erhan Gündo¤du
Mehmet Özkan
Bar›ﬂ Önal
Fatih Yelseli
Hakan Arda
Ömer Faruk Bak›r
Elvan Çelik
Fevzi Demirhan
Gökhan Ercan
Halil Ertan Y›lmaz
Mehmet Özçal›ﬂkan
Mesut ﬁiraz
Onur ‹çyer
Ahmet U¤ur Bilgin
Sedat Yavano¤lu
Kemal ﬁafak
Asker Aç›kgöz
‹lker Karaci¤er
‹rfan Genç
Gencehan ﬁahnar
Mehmet Camer Karataﬂ
Suat Fidan
Musa Y›lmaz
Ömer Kürﬂad Tüfekçi
Seref Basmac›
Abdurrahman Duman
Ali K›l›ç
Arda Ergene
Atakan Pehlivanlar
Burak Özcan
Candaﬂ Elbil
Cüneyt Taner
Emir Fatih Akbulat
Enes Vahit Çavuﬂ
Fettah Yi¤it
Gürcan Çal›ﬂkan
Gürsel Yelkenci
Hakan Karayel

Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çank›r›
Çank›r›
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Edirne
Edirne
Edirne
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Giresun
Gümüﬂhane
Hatay
Hatay
Hatay
I¤d›r
I¤d›r
I¤d›r
Isparta
Isparta
Isparta
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul

Hüseyin Sarsar
Kerem Ersoy
M.Taner Demir
Mehmet Kapluhan
Mehmet Y›ld›r›m
Metin Cebeci
Mustafa Cuneyt Çal›ﬂkan
O¤uz Ka¤an Çal›ﬂ›r
Ömer Turhan
Salim Duran
Salim ﬁanl›er
Sami Gürel
Sedat Bayrak
Segah Tunçkol
Selahattin Vulaﬂ
Serdar Kip
Serhat Yaln›z
Seyfettin Ünal
Süleyman Yavaﬂo¤lu
ﬁaban Kambur
Ufuk Altunbaﬂ
Yunus Taﬂk›n
Yusuf Bozdo¤an
Baran Eraslan
Can Savaﬂan
Cemal Güzelayd›n
Do¤uﬂ Dar›k
Emre Ajun
Fatih Söyler
F›rat Zengin
Fikret Aras
Gökmen Baltac›
H.Emre Çelimli
‹brahim Bozbey
‹lker Takpak
Koray Y›ld›zer
Mustafa Erol Ekdal
Sebahattin Ayvazo¤lugil
Sercan Ertemçöz
Serdar Gezgin
Serkan Erbay›nd›r
Sezgin Ç›nar
U¤ur Erdo¤an
Ahmet Karap›nar
Atilla Ünlü
Ça¤daﬂ Çall›o¤lu
Fatih Eskalen
Kürﬂad Reyhanl›o¤lu
Selahattin Abac›
‹brahim Çorbac›
Ulaﬂ Aksoy
Nurettin Dinçer Demir
Ali Etlikci
H. Mehmet Ekmekyermez
Hüseyin Otyakmaz
‹lyas Emektar
Mustafa Savranlar
Serhat Tekgöz
Süha Ad›yaman
Bar›ﬂ Turhan
Can Öztekin
Özkan Yaﬂas›n
Gündo¤du Yi¤it
Murat Kurt
Ali Ak›rﬂan
Bar›ﬂ Bak›rc›o¤lu
Hulusi Ak›rﬂan
‹brahim Çetin
‹smail Y›lmaz
Tamer Tekbaﬂ
Yasin Duran
Gökmen Canl›dinç

‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
Karabük
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
K›rklareli
K›rklareli
K›rﬂehir
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya

H. Burak Tu¤ran
Yakup Y›lmaz
Cem Yoldaﬂ
Erdinç K›r›c›
‹brahim Ça¤lar Uyarcan
Semih U¤urdur
Tolga Atsan
Tunahan Ertem
Abdülhamit Çiftsüren
Selman Timur
Emin Topçu
Kemal Mavi
Ahmet Yakarca
Önder Mandaﬂ
Tando¤an Uysal
Yusuf Yarat›c›
Eren Kutay
Mehmet Küçük
Eser Eti
Özer Velio¤lu
Cemal Alpay
Evren Ça¤lar
Mehmet ﬁengül
Mustafa Canker
Tolga Bakal
Fethi Kay›ﬂ
Mehmet Coﬂkun
Osman Tüfekçi
Yasin Delihasan
Ahmet Alemdar
Ahmet ﬁansl›
Atilla Karao¤lan
Güray Bekçibaﬂ›
Kamil Turan
Mustafa Aldemir
O¤uzhan ﬁenler
Adem Köse
Bülent Uludo¤an
‹hsan K›rb›y›k
Samet Çiçek
Çetin Demirhan
Mahmut Koca
Bar›ﬂ Yüksektepe
Celil Do¤ruyol
Egemen Eren
Muzaffer Kaﬂ›kç›
Eyyüp Sabri Erdem
Halil Ça¤layan
M. Mithat Levent
Mehmet U¤ur Alptekin
Levent Çak›r
Bar›ﬂ Çardakl›
Cenk Özgümüﬂ
Abdullah Bora Özkara
Adem Kantekin
Ali Yetim
Deniz Sekban
Fatih Doksano¤lu
Kerem Yükünç
Mehmet Salih Mazlum
Selkan Sabanc›
Soner Akgün
ﬁener ‹nan
Turgay Emre Memiﬂo¤lu
U¤ur Baﬂ
Y›lmaz Baﬂkan
Ahmet ‹lgün
Özgün Karakoçlu
Halil Kurt
‹lhan Akﬂakar
Mesut Kük
Serdar ‹la

Kütahya
Malatya
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Mersin
Mersin
Mu¤la
Mu¤la
Mu¤la
Mu¤la
Nevﬂehir
Nevﬂehir
Ni¤de
Ni¤de
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Rize
Rize
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ›rnak
Tekirda¤
Tokat
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Uﬂak
Uﬂak
Van
Yalova
Yalova
Yalova

Hakem
Gökçen Günek
Hilal Tuba Tosun Ayer
Kadriye Gökçek
Sevcan Sungur
Tülay Kaymak
Tülin Yavuz Sevinç
Deybet Gök
Meryem Haldandemirbilek

‹li
Afyon
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya

Semra ‹ﬂcen
Yeliz Atalay
Ayﬂe Sa¤›rkaya
Dilek Özdemir
Rukiye Yüksel
Nebahat Maktur
Reyhan Çelik
Esra K›z›l
Sonnur Kahraman

Antalya
Antalya
Bal›kesir
Bal›kesir
Bingöl
Bolu
Çanakkale
Diyarbak›r
Edirne

Aynur Aysun Akar
Dilan Deniz Gökçek
Sibel Yamaç
Belgin Kumru
Melis Özçi¤dem
Selin Kulo¤lu
Tu¤ba Güneﬂ Atay
Betül Baykan

Gaziantep
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
K.Maraﬂ
Kastamonu

Sevgi Ölker
Sema Y›ld›r›m
Sevgan Özkar
Emine Koçak
Hilal Akdenizli
Mürvet Yavuztürk
Özlem Güden
Neslihan Muratda¤›

Kayseri
K›r›kkale
Kocaeli
Konya
Mardin
Samsun
Sivas
Tekirda¤

‹li
Adana
Adana
Adana
Ad›yaman
Ad›yaman
Ad›yaman
Afyon
A¤r›
A¤r›
A¤r›
Amasya
Amasya
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Artvin
Ayd›n
Ayd›n
Ayd›n
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bal›kesir
Bart›n
Batman
Batman
Bayburt
Bilecik
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale

Nazif Salgut
Suat Omak
Ümit Öztürk
Adem Elgörmüﬂ
Ahmet Beycio¤lu
Ahmet ﬁahin
Serhat Gündüz
Ayhan Moralar
Soykan Çekver
Murat Karada¤
Murat Yavuz
Cihat Çelikda¤
Fatih Öztaﬂ
Mehmet Özavc›
Metin Kam›ﬂ
Oktay Taﬂ
Cem Koyun
Göksel K›l›ç
Ulaﬂ Birleﬂ
Halit Özel
Abdullah Çaparo¤lu
Halil ‹brahim Sert
Mustafa Savaﬂ
Ömer Fatih Ergül
Serkan Gözel
Mehmet Ali Geniﬂ
Murat Erdo¤an
Ali R›za Özkan
Aziz Mahmut Gölebatmaz
Bar›ﬂ Meriçkan
Bora Baykal
Burak Taﬂk›nsoy
Cihan Ataﬂ
Ça¤daﬂ Altay
Ender Boybeyi
Erkan Yurtsever
Erkoç Do¤an
Ertan Y›ld›ran
Eyüp ﬁiﬂman
Fahri Var
Gökhan Esen
Hakan Tezcan
Hasan Yan›k
‹brahim Erman Kartaler
Kerem Alt›nçiçek
Levent Y›lmaz
Lokman Polat
Mehmet Latif Turgut
Mustafa Dinçer
Mustafa Salih Erol
Naci ﬁimﬂek
Özgür Acar
Recep Kocabaﬂ
Sefa Dümdüz
Semih Duran
Serdar Kayhan
Serdar Sancak
Serkan Erk›l›ço¤lu
Turan Özdemir
Turgay Çal›ﬂkan
Turgay Güzel
Ünal Yentür
Yaﬂar Palanc›

Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbak›r
Düzce
Düzce
Düzce
Edirne
Edirne
Elaz›¤
Elaz›¤
Erzurum
Erzurum
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Gaziantep
Giresun
Giresun
Hakkari
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Isparta
Isparta
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul

Aykor Karaca
Bülent Kökten
Coﬂan Y›lmaz
Güney Bulut
Hakan Demir
Hasan Avc›
Hasan Özçullu
Mehmet Örüng
Mert Murat Mertadam
Mustafa Kaya
Nedim Gülgü
Önder Sak›
Savaﬂ Akçay
U¤ur Topalo¤lu
Volkan Yanç
Yi¤it Arslan
Zekeriya Kölsün
Salih Kaya
Muhammet Baki Tiraki
Bilal Emektar
‹sa Durmuﬂ
M. Gökhan Düz
Mehmet Cemal ‹çaçan
Serkan Sar›kaya
ﬁaban Elbaﬂ›
Ahmet Hilmi Kesici
‹lker Güneﬂ
Yavuz Baﬂo¤lu
Halil Koyuncu
Levent Var
Volkan Yal›n
‹dris Da¤l›
Alpaslan Dalk›l›ç
Alper Çetin
Do¤an Altun
‹lker Canl›lar
M.Akif ‹brahimo¤lu
Naci Kazak
Özcan Akbal
Sait Tuzcu
Selçuk Öklü
Selim Akman
S›tk› Emre Elitez
Hasan Ertu¤an
‹brahim Alper Gümüﬂ
Mustafa Ayçelik
Mustafa Ayd›n
Mustafa Emil
Ahmet ‹lhan Ayd›n
Arif Gümüﬂ
Ça¤lar Erdo¤an
‹lker Yasin Avc›
Ogün Ayd›n
Emrah Akbaﬂ
Hamdi Polat
Murat Üstünol
Gürkan Baﬂbayraktar
Mustafa Helvac›o¤lu
Baver Çelik
Gazi Ayd›n
Sadullah Bozan
Serhat Aslan
Ali Ad›güzel

‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
Karaman
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
K›r›kkale
K›rklareli
K›rklareli
K›rﬂehir
K›rﬂehir
K›rﬂehir
Kilis
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Konya
Konya
Konya
Konya
Konya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Kütahya
Malatya
Malatya
Malatya
Manisa
Manisa
Mardin
Mardin
Mardin
Mardin
Mersin

Ça¤daﬂ Kaleli
Ferit Gün
Özgür Vurgun
Serkan Gök
Volkan Silindir
Faruk Uslu
Mehmet Öncül
Mithat Orhan
Mustafa Selçuk
Ahmet Bayram
Hadi Dedeo¤lu
Hakan Durmaz
Murat Tavukcu
Serdar Onay
Faruk Polat
Ramazan Kaya
An›l Demire¤en
Aytekin Yüksel
Kahraman Minnet
Enver Bozdu¤an
‹brahim Karaca
Murat Yaro¤lu
Süleyman Bahar
Ahmet Öztürk
Haydar Çay
Serkan Önsal
Yunus Eren
Ahmet Ateﬂ
Ahmet Zengin
Hasan Hac›saliho¤lu
Ayhan Çelik
Bar›ﬂ Kezer
Ça¤daﬂ Can Toprak
Yakup Bak›r
Özgen Fatih Kalay
Sedat Orak
Serhat Nadas
Ahmet Güven
Mehmet ﬁibal
Altan Erden
Serdar Karagöz
Adnan Kalyoncu
Gökhan Yenibaki
Halil ‹brahim Y›ld›r›m
‹lhan ‹nan
Mustafa Bak›rman
Mustafa Baﬂkan
Muzaffer Öztürk
Ramazan Keleﬂ
Yavuz Sezer
Cem Balo
Serkan Tekin
Veli Karakaya
Zafer Alt›ntaﬂ
Adem Türkmen
Enez Kaplan
Osman Özdemir
Ramazan Karahasan
Tugay Kaan Numano¤lu
Celalettin Karay›lan
Serkan Keleﬂ

Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mu¤la
Mu¤la
Mu¤la
Mu¤la
Muﬂ
Nevﬂehir
Nevﬂehir
Nevﬂehir
Nevﬂehir
Ni¤de
Ni¤de
Ordu
Ordu
Ordu
Osmaniye
Rize
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Samsun
Samsun
Samsun
Siirt
Siirt
Siirt
Sivas
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ›rnak
ﬁ›rnak
Tekirda¤
Tekirda¤
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Van
Van
Van
Yalova
Yalova
Zonguldak
Zonguldak

Bölgesel Hakemler
Hakem
Mehmet Beytekin
Mehmet Türk
Serkan K›rkyaﬂaro¤lu
Ali Köse
Cemil Yard›m
Mustafa Ak
ﬁehmuz Öztürk
Erol Polat
Fatih Alpaslan
‹smail Yalama
Adem Karakaya
Selçuk Uyuﬂkan
Burhan Gündo¤du
Erkan Hozanl›
Gökhan Emecen
Gökmen Arda
Gürel Uzuner
Kadir Sa¤lam
Kenan Özgen
Mehmet Serhat Bengin
Murat Özat
Mücahit Er
Onur Albayrak
Özgür Öncü
Salih Salar
Turgay Cemil Ayan
Baki Serttaﬂ
Bilal Uluda¤
Burak ﬁeker
Cengiz Barc›n
Düzgün Seba
‹zzet Balaban
Mehmet Gök
Onur Bostanc›o¤lu
Osman Do¤an
Caner Ak
Akif Yavuz
Bahattin ﬁimﬂek
‹smail Mutlu Mersin
Ali Denizkuﬂu
Emrah Y›lmaz
Ercan Bay›rl›
Hakan Kabak
Hakan Semerci
Seser Tuna
Ulaﬂ Ayduran
Deniz Yatg›n
Abdulvahap Kahraman
Özgür Piﬂkin
Murat Türko¤lu
Hasan Bozüyük
‹dris Bülent Soysal
‹sa Yald›z
Alper Oran
Hilmi Karasoy
‹brahim Deniz
Ahmet Aslan
Ahmet Çetin
Engin Akar
Ali ﬁansalan
Hüseyin Kurt
Musa Direk
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Bölgesel Yard›mc› Hakemler
Hakem
‹li
Alper Kalay
Adana
Aytu¤ Do¤an
Adana
Caner Eslam
Adana
Hakan Akköl
Adana
Mehmet Fatih Deliçay Adana
Mustafa Akkuﬂ
Adana
Tuncay Çal›ﬂ›r
Adana
Ali Traﬂ
Ad›yaman
Bahad›r Y›ld›r›m
Ad›yaman
Emrah Toktaﬂ
Ad›yaman
Fahri Do¤an
Ad›yaman
Nevzat Teker
Ad›yaman
‹smail Aydo¤uﬂ
Afyon
‹smail Kahraman
Afyon
Murat Sarl›k
Afyon
Osman Ayhan
Afyon
Ramazan Çak›c›
Afyon
Serhan Kartalo¤lu
Afyon
Süleyman Gücek
Afyon
M. Zahit Kahraman A¤r›
Osman Sar›
A¤r›
Yusuf Bilge
A¤r›
Emrah Alt›nsoy
Aksaray
Murat Tezel
Aksaray
Ünal Kurt
Amasya
Ahmet Kaan Ah›ska Ankara
Aykut Küçük
Ankara
Boran Turhan
Ankara
Can Yamaç
Ankara
D.Özgür Güneﬂ
Ankara
Emre Y›ld›r›m
Ankara
Engin Özat
Ankara
Gökhan Biçici
Ankara
Hidayet Zeybek
Ankara
Kadir Kantekin
Ankara
Kerim Karamazak
Ankara
Mesut Melih Topuz Ankara
Mustafa Çavuﬂ
Ankara
Nuri Dalk›l›ç
Ankara
O¤uzhan Da¤c›
Ankara
Serdar Aynur
Ankara
Serkan Dabak
Ankara
Tolga Ersoy
Ankara
Turgut Kezer
Ankara
Abdullahu¤ur Sar›
Antalya
Ahmet Güdül
Antalya
Ayd›n Güncan
Antalya
Ça¤atay Ulu
Antalya
Ça¤r› Ya¤ar
Antalya
Fevzi Çiftci
Antalya
Güray Çobano¤lu
Antalya
Gürhan Karamelek
Antalya
Hasan Astar
Antalya
M.Emin Bayraktar
Antalya
Murat Ergin Gözütok Antalya
Okan Deniz K›l›çc› Antalya
Özgür Sar›
Antalya
Recep Do¤an
Antalya
Tu¤rul Akkoyun
Antalya
Ahmet Ercan
Artvin
Ahmet O¤uz Y›lmaz Ayd›n
Deniz Karadeniz
Ayd›n
Ersin Karademir
Ayd›n
Kadir Gönülaçar
Ayd›n
Mehmet Koray Ürer Ayd›n
Mustafa Muslu
Ayd›n
Yusuf Yaren
Ayd›n
Bekir Abakay
Bal›kesir
Cumhur Çeçen
Bal›kesir
Fatih Baysal
Bal›kesir
Halilibrahim K›z›lcan Bal›kesir
Kemalettin Yi¤it
Bal›kesir
Mehmet Koçaﬂ
Bal›kesir
Onur Yoldaﬂ
Bal›kesir
Ömer Aslantekin
Bal›kesir
Serkan Gündo¤an
Bal›kesir
Soner Demiray
Bal›kesir
Tayfun Ak›nc›
Bal›kesir
Turhan Akbaﬂ
Bal›kesir
Zeynur Çak›r
Bal›kesir
Emre Özkan
Bart›n
Ozan Ar›c›
Bart›n
Ekrem Gönülaçar
Batman
Fatih Aksoy
Batman
Mahmut Binici
Batman
Bilal U¤un
Bilecik
Halil Arslan
Bilecik
Mustafa Kurnaz
Bilecik
Özkan Gündüz
Bingöl
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Ayhan Bulut
Aytaç Nennio¤lu
Bar›ﬂ Külcü
Fatih Soyayd›n
O¤uz Lütfi Ardahan
Y›lmaz O¤uz ﬁengün
‹smail Çelik
Mehmet Çeler
Bahad›r Özekici
Cengiz Korucu
Cihan Çiçek
Halil Barlas
Kas›m Mutlu
Kemal Elmas
Ömer Tuna
Samet Mutlu
Volkan Karabulut
Bilal K›z›l
Emre Y›lmaz
‹smail Özer
Ünal Ürkmez
Güner Ericekli
Mahmut Selçok
Muhittin Uysal
Utku Tunavelio¤lu
Yüksel Basar
Ali Gülçer
Ça¤r› Çayan
Emre Sercan Ayd›n
Hakan Akyol
Hasan Yavuz
‹brahim Gülcan
Osman Hurma
Ayd›n Gündo¤du
Cihan Tel
‹lhan Güldo¤an
Mehmet Çelebi
Muharrem Güzel
Özcan Çiçek
Ramazan Onat
Sedat Utangaç
Adem Akkaya
Bilal Y›lmaz
Emrah Ünal
Gökhan Coﬂar
Hakk› Cüre
‹dris Albayrak
‹dris Dan›ﬂ
Nurettin Taﬂkesen
U¤ur Sönmezo¤lu
Aykut Avcu
Özben ‹pçi
Adnan Akbulut
Atakan Aksu
Erkan Y›lmaz
Ersin Özçelik
Fatih Öz
Bar›ﬂ Sar›kaya
‹lker Gürsoy
‹smail Sar›yel
Zati Çolak
‹. Burak Yaz›c›o¤lu
Mustafa Çar›kc›o¤lu
Rauf Türkmen
Ata Bayraktar
Celil Dinçer
Emin Erden
Fatih Paz›
Gürcan Dönmez
Naci Ediz Ertüzün
Turgut Evran
Fatih Arslan
Hakk› Tahir Erkaç
‹zzet Deli
Murat Tekbaﬂ
N. Can Balsu
Orhan Fahl›o¤ullar›
Yusuf Y›lmaz
Ziya Aksoy
Fatih Sayg›l›
Süleyman Sayg›l›
Furkan Kaya
Hasan Küçük
Süleyman Demir
Ahmet Yap›c›
Bekir Özçelik
Hakan Özp›nar
Mahmut Gülle
Nurettin Yüksel
Yunus Kala

Bitlis
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Bolu
Burdur
Burdur
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çanakkale
Çank›r›
Çorum
Çorum
Çorum
Çorum
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Denizli
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Diyarbak›r
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Düzce
Edirne
Edirne
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Elaz›¤
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Eskiﬂehir
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Giresun
Giresun
Gümüﬂhane
Gümüﬂhane
Gümüﬂhane
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay
Hatay

Ayhan Karakaﬂ
Ali Ziya Sefer
Ayhan Ar›soy
Ça¤r› Aydemir
Mansur Gökarslan
Abdullah Seyithano¤lu
Ali U¤urtan Demirtaﬂ
Ali Uzman
Alper Uslu
Bar›ﬂ Çiftçi
Cankut Gönenç
Cengiz Ataﬂ
Cüneyt Tur¤utalp
Ça¤lar F›rat Vatan
Deniz Demir
Emre Sepicio¤lu
Ertan Baﬂda¤
Faik Erdem Dalk›l›ç
Gökçen Seven
Gökhan Penezo¤lu
Günalper Çiçek
Güray Çitilo¤lu
Habib Tiryaki
Hamdullah Gökmen
Hasan Albayrak
‹brahim Akar
Mesut Çelik
Mesut Yüksel
Metin Vatansever
Murat Güçlü
Murat Toraman
Mustafa Burak Bakar
Mustafa Dalman
Mücahit De¤ermenci
N. Ulaﬂ Koçer
Naz›m Tüzümet
Ogün Kamac›
O¤uzhan Civeleko¤lu
Önder Çal›ﬂ
Önder Mazlum
R. Ümit Davulo¤lu
Seçgin Keklik
Serkan Türksoy
Servet Irkl›
ﬁencan Közen
T. Mithat Karababa
Tunay Ateﬂ
Turgay Kurun
Ümit Ambar
Volkan Tezcanl›lar
A. Kürﬂat Bellemiﬂ
Ali Ateﬂ
Arda Darcan
Ayhan Çal›ﬂkan
Bahri Akkayal›
Emir Eray Eyisoy
Enver ﬁengel
Ercüment Ajun
Hakan Betaﬂ
Hüseyin Aylak
‹brahim Bayram
Kerem Osanmaz
Kürﬂathan Ak›n
Murat Güvenli
Mustafa Erdo¤du
Mustafa Orhan
Ogün Utma
Ömer Çabuk
Seçkin Demirgüreﬂçi
Sedat Engin
Sercan Uzun
Tamer Okuldaﬂ
Timur Güler
U¤ur Önay
U¤ur Özçelik
Y. Emre De¤irmenci
A. S. Bu¤rahan Koca
Adem ﬁahan
Faruk Bar›ﬂ Öztürk
Selami Ad›güzel
Ali Karao¤lu
Bora Abao¤lu
Bayram Özütemiz
Osman Deniz ﬁimﬂek
Kerim Koyuncu
Taner Baydar
Ahmet Dinç
Ahmet Kaya
Ahmet Sabuncu

I¤d›r
Isparta
Isparta
Isparta
Isparta
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹stanbul
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
‹zmir
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
K.Maraﬂ
Karabük
Karabük
Karaman
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kayseri
Kayseri

Ali P›nar
Kayseri
Kas›m Oyarçin
Kayseri
M. Murat Emre
Kayseri
Mustafa Ar›öz
Kayseri
Resul Özdemir
Kayseri
Sedat Taﬂp›nar
Kayseri
Volkan Sar›kaya
Kayseri
Dursun Can
K›r›kkale
‹sa Yaz
K›r›kkale
Kürﬂat Gürbüz
K›r›kkale
Cihan Koç
K›rklareli
Cüneyt Deniz
K›rklareli
Fatih Erdem
K›rklareli
Hüseyin Kaya
K›rklareli
Mutlu Ç›rpan
K›rklareli
Okan Yurtöven
K›rklareli
Özer Acun
K›rklareli
Yasin Eliri
K›rklareli
Yusuf Yurtsever
K›rklareli
Soner Küçük
K›rﬂehir
Erdal Delihac›o¤lu
Kilis
Ersin ‹ﬂsever
Kilis
Mehmet Öztan
Kilis
Abdulsamet Seçim
Kocaeli
Ahmet Göçmen
Kocaeli
Alparslan Y›lmaz
Kocaeli
Erdem Kaçar
Kocaeli
Erhan Yalta
Kocaeli
Hakan ﬁevli
Kocaeli
Harun Da¤deviren
Kocaeli
Kerem Yaman
Kocaeli
Mehmet Bahar
Kocaeli
Mesut Punar
Kocaeli
Nihat Özgün
Kocaeli
Osman Büyükgenç Kocaeli
Ömer Karaman
Kocaeli
Rahman Kalyoncu
Kocaeli
Sabit Selvi
Kocaeli
ﬁafak Küçük
Kocaeli
Mehmet Özdil
Konya
Mustafa Ayd›n
Konya
M. Emre Göktepe
Konya
Mustafa Saraço¤lu
Konya
Necati ﬁenkeleﬂ
Konya
Raﬂit Yorganc›lar
Konya
Tamer Yaﬂar Akçaalan Konya
U¤ur Do¤an
Konya
Hakan Evren
Kütahya
Mustafa Kutlu
Kütahya
Rasim Yayl›
Kütahya
Samet Baﬂak
Kütahya
Sercan ‹di
Kütahya
ﬁükrü K›l›ç
Kütahya
Hasan Özkaya
Malatya
‹lker Ayten
Malatya
Mehmet Çay›r
Malatya
Mehmet Durak
Malatya
Mustafa ‹lker Gür
Malatya
A. Kerem Özkan
Manisa
C. Gündo¤dular
Manisa
Hakan Ç›nar
Manisa
Onur Baylan
Manisa
Serdar Mersinli
Manisa
Yakup Ol¤ar
Manisa
Ahmet Avc›
Mardin
Bar›ﬂ Tümür
Mardin
Mustafa K›rm›z›
Mardin
Yusuf Çakar
Mardin
Hamit Eren K›z›lda¤ Mersin
‹brahim Kaplan
Mersin
Mehmet Can Taﬂk›n Mersin
Mehmet Ild›r›
Mersin
Necdet Çelik
Mersin
Sami Demirelli
Mersin
ﬁahap Kaynak
Mersin
A. Koyuncuo¤lu
Mu¤la
Eﬂref Gökalp
Mu¤la
Fatih Acar
Mu¤la
Hakan Ülker
Mu¤la
Halil Baﬂ
Mu¤la
Ömer Yi¤it
Mu¤la
Servet Kasap
Mu¤la
Volkan Cindemir
Mu¤la
Yaﬂam Bacaks›z
Mu¤la
‹smail Emre
Muﬂ
Mehmet ﬁükrü Közcü Muﬂ
Mehmet Yücel ﬁeker Muﬂ
Tekin ﬁeker
Muﬂ
Erdal Be¤enen
Nevﬂehir

Erkan Odabaﬂ›
Muammer Uçar
Tahsin Gedik
An›l Ozan ﬁölenci
Caner Tu¤luk
Ramazan Çoban
Altan Serkan Y›lmaz
Ça¤lar Öztürk
Serdar Demirkol
Soner Bingöl
Mehmet Akal›n
Murat Yi¤it
Emre Yerlikaya
Fevzi Uzun
‹brahim K›d›k
Süleyman Baﬂ
Abdulkadir Demira¤
Mesut Döner
Murat Taﬂç›kar
Mükremin Uzer
Nazmi Ayan
Özcan K›l›çkeser
Suat Güz
Arif Köro¤lu
Cumhur Üstünda¤
Fatih Kay›kç›
Gökhan Özbulut
Hasan Atmaca
Hasan Öztürk
Ömer Faruk Tarakç›
Rahmi Emrah Acar
Ümit Ordulu
Ünal Yurdakul
Ali Murat Kaya
F. Bu¤ra Bayguﬂ
Mehmet Çelik
Mevlüt Hayta
Özgür ﬁahino¤lu
Ahmet Dö¤meci
Hasan Tetik
Mahmut Demir
Mehmet Ali Özﬂakrak
Süleyman Aslan
Yusuf Kaya
Mehmet Ali Akkor
Murat Yücebaﬂo¤lu
Mustafa Çevik
Mustafa Sa¤d›ç
Okan Dereli
Serkan K›l›nç
Harun Toplar
Orhan Emiro¤lu
Resul Esen
Sezgin Uyar
Ahmet Macun
Akif Do¤an
Fatih Y›lmaz
Murat ﬁener
Murat Usta
Murat Zavrak
Mustafa Uslu
Okan Öztürk
Olcay Eyübo¤lu
Zafer Turan
‹lyas Kurban
Hasan Hüseyin Tetik
Koray Can Karadedeli
M. Emre Karsl›
Mehmet Gündüz
Recep Ceylan
Süleyman Öztürk
Yusuf Do¤an
Özcan Sultano¤lu
Özel Güngör
Ersin Efe
‹brahim Mengübeti
Köksal Karahasan
Süleyman Çark
Adem Nazl›
Hicabi Pür
Emir K›l›çarslan
Gökhan Özdemir
Mutlu Murat Çetin
Serkan Ayan
Serkan Can
ﬁener Ulusan
Ümit Kaya

Nevﬂehir
Nevﬂehir
Nevﬂehir
Ni¤de
Ni¤de
Ni¤de
Ordu
Ordu
Ordu
Ordu
Osmaniye
Osmaniye
Rize
Rize
Rize
Rize
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
Sivas
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
ﬁ.Urfa
Tekirda¤
Tekirda¤
Tekirda¤
Tekirda¤
Tekirda¤
Tekirda¤
Tokat
Tokat
Tokat
Tokat
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Tunceli
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Uﬂak
Van
Van
Yalova
Yalova
Yalova
Yalova
Yozgat
Yozgat
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak
Zonguldak

Nike’ta muhteﬂem final
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nike işbirliğiyle
düzenlenen Nike Halı Saha Ligi’nde 2010 sezonu
tamamlandı. 4 ay süren ve 5 bin 200 takımda 42 bin
kişinin katılımıyla bugüne kadar Türkiye’de gerçekleşen en
büyük futbol organizasyonu olan ligde, üç takım
kategorilerinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

ERKESiçinFUTBOL program› kapsam›nda
baﬂlayan Nike Hal› Saha Ligi, ülkemizde HiF
lisansl› oyuncu say›s›n›n artmas›na ve futbolun
yayg›nlaﬂmas›na büyük katk› sa¤l›yor.
Bu organizasyonla, Türkiye’de futbolun en yayg›n
oldu¤u hal› sahalarda isteyen herkesin futbol
oynamas› sa¤lan›yor.
2009 y›l›nda ilki gerçekleﬂtirilen Nike Hal› Saha
Ligi, 2010 sezonunda büyük bir art›ﬂla 56 merkez
ve 86 hal› sahada düzenlendi. Tak›m say›s›n›n
5 bin 200’e yükseldi¤i lig, bu sezon 15-19 yaﬂ
erkek, 20-35 yaﬂ erkek ve bayanlar olmak üzere
üç farkl› kategoride oynand›. Nisan ay›nda baﬂlayan
Nike Hal› Saha Ligi’nde birbirbirinden heyecanl›
7 bin 84 maç oynand› ve final maç›na kadar olan
süreçte 46 bin 513 gol at›ld›. Lig çerçevesinde
toplam 42 bin kiﬂiye de HiF lisans› ç›kt›.
Nike Hal› Saha Ligi’nde maçlar grup turunda puan,
eleme turlar›nda ise eliminasyon sistemiyle oynand›.
Tak›mlar dörtlü gruplarda mücadele ettikten sonra
saha birincili¤i için karﬂ› karﬂ›ya geldi. Saha
birincileri ise bölge ve süper bölge birincili¤i için
mücadele etti. Bu aﬂamadan da baﬂar›yla ç›kan
tak›mlar yar› finale kald›. Bu sezon ilk kez bayanlar
kategorisi maçlar›n›n düzenlenmesiyle lige bayanlar
da yo¤un ilgi gösterdi.
Erkekler 20-35 yaﬂ kategorisinde yar› finale kalan
tak›mlar, 4-6 Haziran tarihleri aras›nda Milli Tak›m
Riva Tesisleri’nde kampa girdi. Üç günlük kamp
boyunca tak›mlar TFF kurs e¤itmenleriyle birlikte
futbol antrenmanlar›na kat›ld›. Kamp›n son
gününde ise yar› finalistler Genç Milli Tak›m
Antrenörü Okan Buruk’la bir sohbet
gerçekleﬂtirdi.
Sezonun ilk ﬂampiyonlar› Kad›köy Gençlik
Merkezi’nde gerçekleﬂen final maçlar›yla belli
oldu. Bayanlar kategorisinde Gazi Üniversitesi,
Ataﬂehirspor’u 8-1 yenerek mutlu sona ulaﬂt›.
15-19 yaﬂ erkekler kategorisinde ise 2-2 biten
maç›n ard›ndan penalt›larda rakibi Bursaspor’u
5-4 yenen Gençlerbirli¤i kupan›n sahibi oldu.
Bayanlarda Samsun ‹lkad›m Ticaret Meslek
Lisesi, erkeklerde ise Edirne Barankaya tak›m›
üçüncü s›ray› elde etti.
Nike Hal› Saha Ligi 20-35 yaﬂ kategorisi finali
ise Taksim’deki ﬂölenle birlikte yap›ld›.
Yar› finale kalan QuestAnkara-Günata
tak›mlar› ile A Tak›m›-Tarakç› Sarrafiye
tak›mlar›n›n k›yas›ya mücadelesinin ard›ndan
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finalde Tarakç›
Sarrafiye ve Quest
Ankara tak›mlar›
karﬂ› karﬂ›ya geldi.
Normal süresi 3-3
biten final maç›nda
Quest Ankara’y›
penalt›larda 7-5
yenen Tarakç›
Sarrafiye, Nike Hal›
Saha Ligi’nin
ﬂampiyonu oldu.
ﬁampiyon tak›ma kupay› TFF Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an ve Nike Türkiye Genel Müdürü Matthhijs
Vish verdi.
A Tak›m› ise rakibi Günata’y› 5-2 yenerek ligi
üçüncü tamamlad›. Final organizasyonuyla
Türkiye’nin kalbinin att›¤› Taksim Meydan› da tarihi
akﬂamlar›ndan birini yaﬂad›. Y›llar
önce Taksim Stad›’n›n bulundu¤u
yere üç gün gibi k›sa bir sürede
kurulan hal› sahayla bir ilk yaﬂand›.
Hal› sahan›n kuruldu¤u yerin hemen
alt›nda olan Taksim Stad›, 1923’te
Türk Millî Tak›m›’n›n ilk maç›na
ev sahipli¤i yapm›ﬂ, 1939’da ise
y›k›lm›ﬂt›. Nike Hal› Saha Ligi final
organizasyonuyla Taksim tam 71 y›l
sonra yeniden futbolseverlere kucak
açt›. Bu önemli an NTVSpor’dan da
canl› olarak yay›nland›.
Maç aralar›nda çeﬂitli futbol
etkinliklerinin de gerçekleﬂti¤i
organizasyonun ödül töreni
TFF Baﬂkanvekili Lutfü Ar›bo¤an,
TFF Genel Sekreteri Ahmet Güvener
ve Nike Türkiye Genel Müdürü
Matthhijs Vish’in kat›l›m›yla
gerçekleﬂti ve binlerce kiﬂi taraf›ndan
izlendi.
Futbolseverlerin yo¤un ilgi gösterdi¤i
final maç› sonras› kat›l›mc›lar Ceza

ve Kenan Do¤ulu konserleriyle coﬂtu. Herkesin
ücretsiz olarak izleyebildi¤i etkinliklerde tüm
kat›l›mc›lar futbola ve müzi¤e doydu. Prodüksiyonu,
sanatç›lar›, organizasyon ekibi ve güvenli¤iyle
Taksim Meydan›’nda uzun y›llar unutulmayacak
kaliteli bir etkinlik gerçekleﬂtirildi. Emniyet
Müdürlü¤ü’nünden al›nan bilgiye göre konseri
15 bin kiﬂi izledi.
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal,
organizasyonla ilgili olarak, “42 bin kiﬂiyle
Türkiye’nin en geniﬂ kat›l›ml› ligini
gerçekleﬂtiriyoruz. TFF olarak elit futbolcu
yetiﬂtirmeye çok önem vermekle birlikte futbolun
daha geniﬂ kitlelere yay›lmas›n› da amaçl›yoruz.
Nike Hal› Saha Ligi ile de isteyen herkesin organize
bir ﬂekilde e¤lenerek futbol oynamas›n› sa¤l›yoruz.
Sponsorumuz Nike’la birlikte çok geniﬂ bir kitleye
futbol heyecan› yaﬂat›yoruz” derken, Nike Türkiye
Spor Pazarlama Müdürü Tunç Saral
da “2009’da tüm Türkiye’yi
kapsayacak bir Hal› Saha Ligi kurmay›
kararlaﬂt›rd›k. Bu do¤rultuda ligin pilot
uygulamas›n› 2009’un Mart-Haziran
aylar› aras›nda 5 merkezde
gerçekleﬂtirerek ilk sezon
organizasyonunu büyük bir baﬂar›yla
hayata geçirdik. 2009-2010 sezonu
için de daha yüksek hedefler koyduk.
Organizasyonu 56 merkeze ç›kard›k.
Bu noktada Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu da projemize dâhil
olarak, özellikle kay›tlar›n al›nmas› ve
maç organizasyonlar›nda koordineli
çal›ﬂt›. Nike Hal› Saha Ligi, Nike ve
TFF’nin sponsorluk iliﬂkisinden çok
ötede, bir partner veya ortak gibi
çal›ﬂabildi¤inin en güzel
örneklerinden biri oldu. Ulaﬂt›¤›m›z
bu baﬂar› hikâyesini hem Türkiye’de
hem de yurtd›ﬂ›nda anlatmay›
hedeflerimiz aras›na ald›k ifadelerini
kulland›.

Kuzey y›ld›z›
Futbolla beﬂ yaﬂ›nda
tan›ﬂt›¤›nda en büyük hayali
A Millî Tak›m’da oynamakt›.
Gelece¤in y›ld›z aday›
17 yaﬂ›na geldi¤inde hem
yaﬂad›¤› ülke olan ‹sveç hem
de babas›n›n memleketi
Türkiye’den millî tak›m daveti
ald›. O Türkiye’yi seçti ve
U17 Tak›m›’nda ay-y›ld›zl›
formay› s›rt›na geçirdi. ﬁimdi
A Millî Tak›m’da oynama
hayalini gerçe¤e dönüﬂtürmek
için gün sayarken, bir yandan
da kulübü Malmö’yle büyük
baﬂar›lara imza atmak istiyor.

Arkadaşlarıma göre bir kızın futbolcu olması çok havalı.
Kız arkadaşlarımın bir çoğu da zaten futbolcu. Yaşadığım
ülke İsveç’te kadın futbolcu o kadar fazla ki, kadınların
futbol oynaması oldukça doğal karşılanıyor.
LdB FC Malmö, İsveç’in en önemli takımlarından biri.
Geçmişte şampiyonluklar yaşamış bir takım. Geçen sezon
sakatlığım öncesi A takıma çıkmıştım, ancak sakatlık
nedeniyle oynayamadım. Çoğu zaman orta sahanın
ortasında, bazen de forvet arkası oynuyorum.
Kariyerim için Türk Millî Takımı’nda oynamamın daha iyi
olacağına karar verdim. Ben daha teknik bir oyuncuyum
ancak İsveç takımı daha çok fizik gücü yüksek
oyunculardan kurulu. Türkiye’nin bana daha çok fırsat
sunacağına inandığım ve daha çok istediğim için Türk Millî
Takımı’nı seçtim.
İsveç’te özel bir lisede okuyorum. Futbolcular için ayrı bir
sınıf var. Ders saatlerimiz ve sınavlarımız antrenman ve
maçlarımıza göre düzenleniyor. Bu yüzden futbol, okulumu
ve derslerimi etkilemiyor. Okul ve futbolu birlikte götürürken
sorun yaşamıyorum.

Leyla Güngör

Foto¤raflar: Ege Bulunaz

Ceyla Kütükoğlu
▼Futbola ne zaman, nas›l baﬂlad›n?
▲Küçük yaﬂlardan beri futbola ilgim var. ‹lk
baﬂlad›¤›mda 5 yaﬂ›ndayd›m. A¤abeylerimle
top oynayarak futbola baﬂlad›m.
▼Ailen futbol oynamana destek veriyor mu?
▲Ailem futbola baﬂlarken de devam etme
karar› ald›¤›mda da çok destek oldu. Babam
bütün maçlar›ma geliyor. Annemle babam›n
yan› s›ra bütün ailem bana destek oluyor.
Kuzenlerim, anneannem ve dedem de
destekliyor. Benim futbolcu olmamla gurur
duyuyorlar. A¤abeylerim de futbol oynamaya
devam ediyor. Ama Millî Tak›m’a yükselen
ilk aile üyesi benim.

Futbolculuk çok haval›
▼Arkadaﬂlar›n senin futbolcu olman
hakk›nda ne düﬂünüyor?
▲Arkadaﬂlar›ma göre bir k›z›n futbolcu
olmas› çok haval›. Baz› erkekler için garip
gelebiliyor ama ne kadar iyi oynad›¤›m›z›
görünce ﬂaﬂ›r›yor ve takdir ediyorlar. K›z
arkadaﬂlar›m›n bir ço¤u da zaten futbolcu.
Yaﬂad›¤›m ülke ‹sveç’te kad›n futbolcu
o kadar fazla ki, kad›nlar›n futbol oynamas›
oldukça do¤al karﬂ›lan›yor.
▼Tak›m›ndan biraz bahseder misin?
▲LdB FC Malmö tak›m›n›n 17 yaﬂ alt›
tak›m›nda oynuyorum. LdB FC Malmö,
‹sveç’in en önemli tak›mlar›ndan biri.
Geçmiﬂte ﬂampiyonluklar yaﬂam›ﬂ bir tak›m.
Geçen sezon sakatl›¤›m öncesi A tak›ma
ç›km›ﬂt›m, ancak sakatl›k nedeniyle
oynayamad›m
▼Hangi mevkide oynuyorsun?
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▲Orta saha oyuncusuyum. Ço¤u zaman orta
sahan›n ortas›nda, bazen de forvet arkas›
oynuyorum
▼A tak›ma yükseldi¤in zaman ﬂanss›z bir
sakatl›k yaﬂam›ﬂs›n. Senin için hayal k›r›kl›¤›
oldu mu? Bu ﬂanss›z süreci nas›l atlatt›n?
▲Tabii ki çok üzüldüm ve hayal k›r›kl›¤›na
u¤rad›m. Çünkü benim yaﬂ›mda iyi bir
kulüpte, A tak›ma yükselmek büyük bir olay.
Bunu baﬂarabilmek için çok çal›ﬂm›ﬂt›m.
Fizik tedaviyle sakatl›¤›m iyileﬂti ve yeniden
formuma kavuﬂtum. Bu ﬂanss›zl›¤› geride
b›rak›p, baﬂ›m› dik tutarak çal›ﬂmaya devam
ediyorum. Önemli olan sa¤l›kl› olmak.
Tekrar A tak›ma yükselebilece¤ime
inan›yorum.
▼Futbol kariyerinden biraz bahseder misin?
Hangi tak›mlarda oynad›n?
▲5 yaﬂ›nda Malmö’deki bir Türk kulübü
olan Türk Anadolu tak›m›nda futbol
oynamaya baﬂlad›m. Daha sonra tak›m›n ad›
de¤iﬂti. O tak›mda k›z-erkek kar›ﬂ›k
oynuyorduk ve tak›mdaki çocuklar›n baz›lar›
benden 6-7 yaﬂ büyüktü. Tak›mdaki en
küçük oyuncu olmama ra¤men kilit
oyunculardan biri olmuﬂtum. Tabii küçükler
kategorisinde oynad›¤›m›z için burada fazla
tecrübem olmad›. 11 yaﬂ›ndayken tak›m
de¤iﬂtirdim. Malmö’deki en iyi tak›m olan
Malmö FF’de oynamaya baﬂlad›m. Daha
sonra bu tak›m›n ad› LdB FC Malmö olarak
de¤iﬂtirildi. Bu tak›mda çok daha fazla
tecrübe kazand›m. Çünkü hem yaﬂ olarak
daha büyü¤üm hem de futbolu daha iyi
anlayabiliyorum. Hangi tak›mda olursam
olay›m, öncelikle oynad›¤›m oyundan zevk

almay› ve e¤lenmeyi amaçl›yorum.
▼Hiç unutamad›¤›n bir maç an›n
var m›?
▲Evet var. 10 yaﬂ›mda Mabi’de
oynarken ﬂimdiki tak›m›m Malmö
FF ile finalde karﬂ›laﬂm›ﬂt›k.
Rakibimiz o yaﬂ grubunda ‹sveç’in
en iyi tak›mlar›ndan biri olmas›na
ra¤men maç› 5-3 kazand›k. Ben de
o maçta 4 gol atm›ﬂt›m. Hem 4 gol
atm›ﬂ olmak hem de öyle güçlü bir
tak›m› yenebilmiﬂ olmak benim
için unutulmaz bir an› oldu.

Kariyerim ve
istedi¤im için…
▼Hem Türk hem de ‹sveç Millî
Tak›m›’ndan davet ald›n. Ancak
Türk Millî Tak›m›’n› seçtin. Bu
karar› verirken neler düﬂündün?
▲Babam Türk, annem de ‹sveçli

oldu¤u için bana her iki millî
tak›mda da oynama ﬂans› verildi.
Ancak ailemle birlikte hangisini
seçmemin benim için daha iyi
olaca¤›n› düﬂündük. Sonunda
kariyerim için Türk Millî
Tak›m›’nda oynamam›n daha iyi
olaca¤›na karar verdik. Ben daha
teknik bir oyuncuyum ancak ‹sveç
tak›m› daha çok fizik gücü yüksek
oyunculardan kurulu. Bu yüzden
hem Türkiye’nin bana daha çok
f›rsat sunaca¤›na inand›¤›m hem
de daha çok istedi¤im için Türk
Millî Tak›m›’n› seçtim.
▼Peki ailen, özellikle de annen bu
karar›n için ne dedi?
▲Annem Millî Tak›m’da
oynad›¤›m için mutlu. Onun için
‹sveç veya Türk Millî Tak›m›’nda
oynamam çok farketmiyor.
Önemli olan benim baﬂar›l›

olmam. Babam ise tabii ki çok
mutlu oldu. ‹kimiz için de benim
Türkiye ad›na oynamam büyük bir
onur.
▼Baban Türk olmas›na ra¤men
‹sveç’te yaﬂad›¤›n için Türkçe
bilmiyorsun. Dil engeli tak›mdaki
arkadaﬂlar›nla iliﬂkini nas›l
etkiliyor? Bu engeli nas›l aﬂmay›
düﬂünüyorsun?
▲Hem U17 hem de A Millî
Tak›m’daki arkadaﬂlar›mla aram
çok iyi. Çok az Türkçe
konuﬂabiliyorum ama konuﬂulanlar›n
ço¤unu anl›yorum. Ayr›ca tak›m
arkadaﬂlar›m›n baz›lar› da ‹ngilizce
bildi¤i için zorland›¤›m zaman
‹ngilizce konuﬂuyorum. Ama tabii
ki Türkçemi geliﬂtirmek istiyorum.
Kardeﬂlerim ve ailem ‹sveççe
konuﬂtu¤u için çok kolay
olmayacak ama babamla daha
fazla pratik yaparak Türkçe
konuﬂmaya baﬂlayaca¤›m.
▼Türk Millî Tak›m› formas›yla ilk
golünü U17 Millî Tak›m›’nda att›n.
Neler hissettin?
▲Millî Tak›m’daki ilk golüm
oldu¤u için benim için çok özeldi.
Çok mutluyum. Umar›m ‹ngilitere
maç›nda oynayarak A Millî
Tak›m’da da ilk golümü atabilirim.
▼Gelecek için planlar›n ne?
En büyük hayalin nedir?
▲Futbol oynamaya devam edip,
profesyonel olmak istiyorum. ‹sveç
Ligi’nde kendimi kan›tlay›p baﬂar›l›
bir futbolcu olmak en büyük
hayalim. Öncelikle hedefim hem
tak›m›m LdB FC Malmö’de hem de
Türk Millî Tak›m›’nda istikrarl› bir
ﬂekilde A tak›mda oynamamak.
A Millî Tak›m’da oynamak en
büyük hayallerimden biriydi,

‹ngiltere maç› ile de bunu
gerçekleﬂtirmiﬂ oldum.

En be¤endi¤im oyuncular
Iniesta ve Marta
▼En be¤endi¤in oyuncu kim?
▲Barcelona’daki Andres Iniesta
bence dünyan›n en iyi orta saha
oyuncular›ndan biri. Kad›nlarda ise
daha önce ‹sveç’te oynay›p
Amerika’ya transfer olan Marta
Viera da Silva’y› çok be¤eniyorum.
▼Ayn› zamanda okuyor musun?
Futbol, okul hayat›n› etkiliyor mu?
▲‹sveç’te özel bir lisede
okuyorum. Futbolcular için ayr› bir
s›n›f var. Ders saatlerimiz ve
s›navlar›m›z, antrenman ve
maçlar›m›za göre düzenleniyor.
Bu yüzden futbol, okulumu ve
derslerimi etkilemiyor. Okul ve
futbolu birlikte götürürken sorun
yaﬂam›yorum.
▼Futbol oynayarak para
kazanabiliyor musun?
▲ﬁu anda profesyonel olmad›¤›m
için para kazanm›yorum. Ama
profesyonel oyuncular özellikle
‹sveç gibi geliﬂmiﬂ liglerde yüksek
miktarlarda para kazanabiliyor.
▼‹sveç’te kad›n futboluna olan ilgi
nas›l? Erkek futbolu kadar
izleniyor mu?
▲‹sveç, kad›n futbolunun en
geliﬂmiﬂ oldu¤u ülkelerden biri.
LdB Malmö ve Umea gibi büyük
tak›mlara sahip. Erkeklerde oldu¤u
kadar ilgi olmasa da kad›n futbolu
‹sveç’te çok takip ediliyor. ‹lgi
büyük. LdB FC Malmö de en çok
taraftar› olan kulüplerden biri.
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Sosyal Sorumluluk

Futbol kulüpleri K›z›lay’› s›rt›nda taﬂ›d›

Barcelona’nın UNICEF’le gerçekleştirdiği işbirliği ile
üstlendiği “sosyal sorumluluk”, Türk kulüplerine de
örnek oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş, Trabzonspor,
Altay ve Kayserispor kulüpleri, Türk Kızılayı’nın
logosuna formalarının sırtında yer verdi.
Kızılay, yeni sezonda da kulüplerimizin aynı
duyarlılığı göstermesini ve bu sosyal sorumluluk
projesinin yaygınlaşmasını bekliyor.
arcelona sadece elde etti¤i saha baﬂar›lar›yla
de¤il, “Benim formam sat›l›k de¤il” diyen ve
formas›na para karﬂ›l›¤› reklam almay›
reddeden anlay›ﬂ›yla da farkl› bir kulüp.
Formalar›nda sadece UNESCO’nun ad›n› taﬂ›yorlar
ve bunun için de herhangi bir karﬂ›l›k almak yerine
üste para ödüyorlar. Katalanlar›n bu “sosyal
sorumlulu¤u” geçti¤imiz sezon Türkiye’de de baz›
kulüplere örnek oldu. ‹lk kez bir sivil toplum
kuruluﬂunun logosuna formas›nda ücretsiz s›rt
reklam› olarak yer veren Beﬂiktaﬂ’›, Trabzonspor,
Altay ve Kayserispor izledi. “Türk K›z›lay›” logosu
böylelikle stadyumlardaki ve ekran baﬂ›ndaki
milyonlarca sporsever taraf›ndan izlenirken,
bu anlaml› destek, tarafl› tarafs›z tüm kamuoyu
taraf›ndan takdirle karﬂ›land›. Türk K›z›lay› yeni
sezonda da futbol kulüplerinden benzer bir deste¤i
bekliyor.
Asl›nda kulüplerin bu davran›ﬂ›, taraftarlar›yla
aralar›ndaki gönül ba¤›n› da güçlendiren bir anlam
taﬂ›yor. Beﬂiktaﬂ Kulübü’nün ürünlerinin sat›ld›¤› BJK
‹nönü Stad›’ndaki Kartal Yuvas›’nda ailesiyle birlikte
al›ﬂveriﬂ yapan 8 yaﬂ›ndaki minik Beﬂiktaﬂ taraftar›
Tunca, elindeki Türk K›z›lay› amblemli yeni
Beﬂiktaﬂ formas›n› yüzünde büyük bir
gülümsemeyle göstererek ﬂöyle diyor:
“Bence K›z›lay logosu Beﬂiktaﬂ formas›nda çok
güzel durdu. Formam›za çok yak›ﬂt›.”
Tunca, “Türk K›z›lay›’n› tan›yor musun?” sorusunu
ise “E¤er bizim evimizde deprem olursa, K›z›lay
bize yard›m eder, eﬂya verir, yemek verir, çad›r
verir, her ﬂeyi verir” diyerek cevapland›r›yor.
Beﬂiktaﬂ’›n forma arkas› reklam› konusunda bir firma
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ile anlaﬂmak yerine, Türk K›z›lay›’n›n amblemine
ücretsiz olarak yer vermesi Türkiye kamuoyundan
son derece olumlu tepkiler ald›. 1903 y›l›nda
kurulan ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü
olmay› hedefleyen Beﬂiktaﬂ, Türk spor tarihinde bir
ilke imza att›. Türkiye’de ilk kez bir futbol kulübü,
formas›nda ücretsiz olarak bir sivil toplum
kuruluﬂunun logosuna yer verdi. TFF’nin kulüplere
forma arkas› reklam› alma hakk› tan›mas›n›n
ard›ndan, birçok kulüp özel firmalarla milyon
dolarl›k sponsorluk anlaﬂmalar› yaparken, Beﬂiktaﬂ
gönüllü olarak Türk K›z›lay› ile iﬂbirli¤i yapma
yoluna gitti.
Bir dönem Barcelona formas› da giyen Beﬂiktaﬂ
kalecisi Rüﬂtü Reçber, konuyla ilgili olarak, “Benzer
bir çal›ﬂmay› dünyada ilk kez Barcelona, UNICEF
ile yapm›ﬂt›. Sosyal sorumluluklar› olan Barcelona
ve Beﬂiktaﬂ tak›mlar›n›n formas›n› giyen bir futbolcu
olmak benim için hem güzel bir tesadüf hem de
onur kayna¤›. K›z›lay ülkemiz için çok önemli bir
kurum. Yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki ihtiyaç sahiplerine
ilk yard›m elini uzatan kuruluﬂumuz. Böylesine bir
ilki gerçekleﬂtiren bir kulübün bünyesinde yer
almaktan memnuniyet duyuyorum” diyor.
Beﬂiktaﬂ’›n ard›ndan Trabzonspor, Altay ve
Kayserispor da bu sosyal sorumluluk projesinde
öncülük rolü üstlendi. Trabzonspor’un anlaml›
deste¤i taraftarlar›nca takdirle ve alk›ﬂlarla
karﬂ›land›. Trabzonspor, forma arkas› reklam› için
sponsoru oldu¤u halde, firmadan al›nan özel bir
izinle Gaziantepspor maç›na Türk K›z›lay› logosu
ile ç›kt›.
‹zmir’in köklü kulüplerinden Altay da formas›nda

Türk K›z›lay›’na yer vererek, Türk futbolunun
kuruma olan sevgi ve sayg›s›n› gözler önüne serdi.
Tüzü¤ünde K›z›lay’la ilgili özel bir maddeye yer
veren ve “Derne¤in feshi halinde malvarl›¤›
K›z›lay’a devredilir” ibaresi bulunan Altay, gönüllü
olarak K›z›lay logosuna forma arkas›nda yer vererek
tarafl› tarafs›z tüm sporseverlerin takdirini kazand›.
Formas›na Türk K›z›lay› logosu alan son kulüp ise
Kayserispor oldu. Sezonun ilk yar›s›n›n ortalar›ndan
itibaren s›rt reklam› olarak K›z›lay logosunu
taﬂ›maya baﬂlayan Kayserispor’un Genel Menajeri
Süleyman Hurma, “Ülkemizin en köklü ve etkin
yard›m kuruluﬂu olan K›z›lay’a destek vermekten
büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuﬂtu.
Türk K›z›lay› Genel Baﬂkan› Tekin Küçükali ise
kulüplerimizin anlaml› deste¤i için ﬂunlar› söyledi:
“Projenin baﬂlang›c›nda yapt›¤›m aç›klamada,
Beﬂiktaﬂ ile yapt›¤›m›z
forma reklam› iﬂbirli¤inin
tüm kulüplerimize örnek
olmas›n› temenni
etmiﬂtim. Ça¤r›m›z yank›
buldu, Trabzonspor, Altay
ve Kayserispor da Türk
K›z›lay› logosuna
formalar›nda yer verdi.
Fenerbahçe, Galatasaray
ve di¤er kulüplerimizi de
bu anlaml› iﬂbirli¤ine
bekliyor ve slogan›m›zda
belirtti¤imiz gibi ‘Türkiye
‹yilikte Birleﬂiyor’ diyoruz”
ﬂeklinde konuﬂtu.

Futbol köylerde ö¤renilir!

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Genel
Direktörlü¤ü’nün Ülker iﬂbirli¤i ile
“HERKESiçinFUTBOL” program› kapsam›nda
hayata geçirdi¤i TFF-Ülker Futbol Köyleri
Projesinin 2010 etab›nda e¤itim sona erdi. Erkek
köylerinde 7, k›z köylerinde 9 gün boyunca e¤itim
alan 12 yaﬂ›ndaki minikler, e¤itim sonunda farkl›
bireyler olarak evlerine döndü. Türkiye’nin dört
bir yan›ndan gelen çocuklar› futbol çat›s› alt›nda
birleﬂtirerek sosyal, kültürel ve kiﬂisel geliﬂimlerine
katk› sa¤lamay› hedefleyen proje kapsam›nda bu
y›l 240’› k›z, 320’si erkek olmak üzere toplam 560
çocuk e¤itim gördü. Erkek köyleri Sakarya, Sivas,
Erzurum ve Sinop, k›z köyleri ise Kocaeli, Trabzon
ve Malatya illerinde gerçekleﬂtirildi.
Çocuklar köylerde belki de hayatlar›nda ilk kez
satranç oynad›, yarat›c› drama e¤itimiyle
kendilerini ifade etmeyi, beslenme e¤itimiyle
sporcu için önemli besinleri ö¤rendi.
HERKESiçinFUTBOL diyerek yola ç›k›lan futbol
köyleri projesiyle bu çocuklar›n ileride
profesyonel futbolcu olmasalar bile futbol ailesinin
farkl› paydaﬂlar›n› oluﬂturarak iyi bir izleyici,
hakem, gazeteci, antrenör olmas› hedefleniyor.
81 farkl› ilden gelerek arkadaﬂ olan çocuklar,
hem e¤itim ald›klar› hem de e¤lendikleri
köylerden unutulmaz an›larla evlerine döndü.
Köylerde e¤itim gören 560 çocuk, futbolun sadece
kazanmak olmad›¤›n›, önemli olan›n e¤lenmek ve
dostluk oldu¤unu anlad› ve tak›m ruhunu kavrad›.
TFF antrenörleri taraf›ndan verilen temel futbol
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Türk futbolun geleceği için atılan en
önemli adımlardan biri olan TFF-Ülker
Futbol Köyleri Projesi ile bu yıl 240’ı kız,
toplam 560 öğrenci; Kocaeli, Trabzon,
Malatya, Sakarya, Sivas, Sinop ve
Erzurum’da açılan futbol köylerinde,
hem futbollarını hem de kendilerini
geliştirme fırsatı buldu
e¤itimleri ile kat›l›mc› çocuklar güçlü bir altyap›ya
sahip oldu. A Bayan Millî Tak›m oyuncular›m›z da
k›z futbol köylerinde görev alarak k›zlarla
deneyimlerini paylaﬂt›, onlara örnek oldu.
Köylerdeki futbol e¤itiminin en önemli parças›
çocuklar›n e¤lenerek ö¤renmelerini sa¤layacak
oyunsal formda temel antrenman programlar› ile
ﬂenlik havas›nda gerçekleﬂtirilen turnuvalar oldu.
Köylerde futbolun yan› s›ra ilkyard›m, çevre, afet
yönetimi, satranç gibi farkl› konularda e¤itim
gören çocuklar, ayn› zamanda projeye bu y›l dâhil
olan Dr. Yasemin Bradley’den dengeli
beslenmenin kurallar›n› ö¤renirken, usta sanatç›
Ayla Algan yönetimindeki “Ekol Drama”dan
yarat›c› drama dersleri ald›.
Futbol köylerinde çocuklar›n sadece futbol
yeteneklerini geliﬂtirmekle kalmay›p futbolun
özünde var olan kardeﬂlik, centilmenlik, paylaﬂma
ve dayan›ﬂma ruhunu da keﬂfettiklerini belirten
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal,

“Çocuklar›m›za sundu¤umuz e¤itim olanaklar›n›n
hem geliﬂimlerinde hem de hayatlar›nda önemli
bir fark yarataca¤›na inan›yoruz” dedi. Yanal,
projenin öncelikli hedefinin profesyonel futbolcu
yetiﬂtirmek olmamas›na ra¤men futbol köyleri
sayesinde yetenekli çocuklar›n Genç Millî
Tak›mlara kadar yükselebildi¤ini de sözlerine
ekledi. Y›ld›z Holding Kurumsal ‹letiﬂim Genel
Müdürü Zuhal ﬁeker ise y›llard›r sporun içinde yer
alan bir marka olarak Türk sporunun gelece¤i olan
çocuklara yönelik projelere destek vermeyi çok
önemsediklerini vurgulay›p, “Çocuklar›m›z›n
e¤itim almalar›na, sosyalleﬂmelerine olanak
haz›rlayan, ülkemizdeki potansiyelin verimli bir
ﬂekilde de¤erlendirilmesini ve yetenek havuzunun
geniﬂletilmesini sa¤layan bu projeye 4 y›ld›r
destek veriyoruz. Çocuklar›m›za burada futbol
d›ﬂ›nda sundu¤umuz e¤itim olanaklar›n›n
hayatlar›nda önemli bir fark yarataca¤›na
inan›yoruz. Daha çok çocu¤un spor yapabilmesi
amac›yla Türkiye Futbol Federasyonu ile iﬂbirli¤i
içerisinde hayata geçirdi¤imiz HERKESiçinFUTBOL
projeleriyle, ﬂu ana kadar 50 bin çocu¤a ulaﬂt›k.
Hedefimiz bu say›y› 100 bine ulaﬂt›rmak” dedi.
‹lki 2007 y›l›nda Van’da düzenlenen futbol
köylerinde, bu y›l 64 antrenör eﬂli¤inde toplamda
192 saat futbol antrenman› ve kamp›n 6. gününden
itibaren ﬂenlik format›nda düzenlenen turnuva
organizasyonunda 28 maç yap›ld›. Futbol e¤itiminin
yan› s›ra 25.5 saat satranç oynand›, 55 saat yarat›c›
drama çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirildi.

TFF Gündemi

Yusuf Namo¤lu
Siroki Brijeg-O.Ljubljana

Hasan Do¤an’› unutmad›k
merhum Baﬂkan› Hasan Do¤an,
ölümünün ikinci y›ldönümünde

2008 y›l›nda kaybetti¤imiz
Türkiye Futbol Federasyonu

Topkap› Mezarl›¤›’ndaki kabri
baﬂ›nda an›ld›. Anma törenine
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener,
Yönetim Kurulu üyeleri,
TFF çal›ﬂanlar›, kulüp baﬂkanlar›,
spor adamlar›, ailesi ve yak›nlar›
kat›ld›. Baﬂkan Özgener, törende
yapt›¤› aç›klamada, “Nur içinde
yats›n. Zaman çok çabuk
geçiyor, iki y›l oldu. Futbol
sayesinde tan›d›¤›m ve
tan›maktan onur duydu¤um çok
de¤erli bir insand›. Biz de onun
yönetiminde çal›ﬂt›k, ﬂimdi de
baﬂlatt›¤› projeleri uygulamaya
devam etmekten ﬂaﬂm›yoruz”
dedi.

9 maç da canl› yay›nda
ulüpler Birli¤i Vakf› taraf›ndan
düzenlenen 2010-2011 yay›n
talimatlar› toplant›s›
‹stanbul’da gerçekleﬂti. Toplant›ya
Türkiye Futbol Federasyonu
Baﬂkan› Mahmut Özgener,
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yunus
Egemeno¤lu ve Milli Tak›mlardan
sorumlu üye Levent K›z›l’›n yan›
s›ra Kulüpler Birli¤i Vakf›
temsilcileri ile yay›nc› kuruluﬂ
Digitürk’ün yöneticileri kat›ld›.
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Kulüpler Birli¤i Baﬂkan Vekili
Göksel Gümüﬂda¤, yaklaﬂ›k 2 saat
süren toplant›n›n ard›ndan yapt›¤›
aç›klamada, kulüpler, federasyon
ve yay›nc› kuruluﬂ olarak bir araya
gelerek yay›n talimatnamesini son
haline getirdiklerini ve yeni
sezonda haftada 9 maç›n da canl›
olarak yay›nlanaca¤› bir sistemde
karar k›ld›klar›n› söyledi.
Türk futbolunun üç aya¤›n›
oluﬂturan TFF, kulüpler ve yay›nc›

kuruluﬂ olarak son bir ayda
üçüncü toplant›lar›n› yapt›klar›n›
bildiren Gümüﬂda¤, “Gündemimiz
yay›n talimat›yd›. Bugün itibariyle
yay›n talimat› neticelendi. Her üç
taraf da ortak bir noktada buluﬂtu
ve olumlu ﬂeyler ç›kt›. Yeni
dönemde yay›nlar›n çok daha ilgi
çekece¤ini söyleyebiliriz. Her
hafta 9 tane canl› yay›n›m›z
olacak. Bu durum, kulüpler,
sponsorlar ve yay›nc› aç›s›ndan

Bölge Müdürleriyle toplant›
TFF’ye ba¤l› tüm bölge müdürlerinin
kat›ld›¤› genel de¤erlendirme
toplant›s› ‹stanbul The Plaza Otel’de
yap›ld›. ‹ki gün süren toplant›ya
14 bölge müdürünün yan› s›ra
TFF Futbol Genel Direktörü Ersun
Yanal kat›ld›. Toplant›n›n ilk gününde
bölge müdürleri genel yap›lanma,
geçmiﬂ ve gelecek aktiviteleri ile ilgili
bilgileri paylaﬂt›. Toplant›n›n ikinci
gününde ise HERKESiçinFUTBOL
aktiviteleri de¤erlendirmesi ile birlikte
Futbol Genel Direktörlü¤ü denetleme
ve Ulusal Futbol Geliﬂim Akademisi
(UFGA) departmanlar›n›n
sunumlar› yap›ld›.

‹ki Valiye ziyaret
TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel
ve ‹stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’yu makamlar›nda
ziyaret ederek, yeni görevlerinde baﬂar›lar diledi.
Baﬂkan Özgener, her iki Valiye de isimlerinin yaz›l› oldu¤u
Milli Tak›m formas› hediye etti.
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Nüzhet a¤abeyi and›k
Türkiye Futbol Federasyonu eski
Genel Sekreter Vekillerinden
merhum Nüzhet Kiper Ba¤›ﬂ,
vefat›n›n üçüncü y›ldönümünde
Ankara Gölbaﬂ› Kabristan›’ndaki
mezar› baﬂ›nda an›ld›.
Anma törenine Ba¤›ﬂ’›n ailesi ve
TFF çal›ﬂanlar› kat›ld›.

çok önemli. Hepsinin eksilerini ve
art›lar›n› de¤erlendirip, yay›n
talimat›n› TFF Baﬂkan›m›z›n da
kat›ld›¤› bu buluﬂmada
neticelendirdik. Cuma, cumartesi,
pazar ve pazartesi günleri toplam
9 maç canl› olarak izleyicilere
ulaﬂt›r›lacak. Haftan›n 3 veya
4 günü kullan›larak maçlar
verilecek. Türk futbolu aç›s›ndan
çok verimli bir toplant›
gerçekleﬂtirdik” dedi.

TFF Süper Kupa’ya
yo¤un haz›rl›k

UEFA, Bosna Hersek’in NK Siroki Brijeg ile
Slovenya’n›n NK Olimpija Ljubljana tak›mlar›
aras›nda oynanan Avrupa Ligi 1. Eleme Turu
maç›n›n delegesi olarak Yusuf Namo¤lu’nu
atad›. Namo¤lu, 8 Temmuz tarihinde Siroki
Brijeg Stad›’nda oynanan maçta görev yapt›.

TFF’den kulüplere destek

Dilan Deniz Gökçek
Bayanlar ﬁampiyonlar Ligi
FIFA kokartl› bayan
hakemimiz Dilan
Deniz Gökçek, UEFA
taraf›ndan 5-10 A¤ustos
2010 tarihlerinde
Kuzey ‹rlanda’da
oynanacak, UEFA
Bayanlar ﬁampiyonlar
Ligi 7. Grup maçlar›
için görevlendirildi. Gökçek’in yard›mc›l›¤›na
ise MHK taraf›ndan Emine Koçak atand›.

Serdar Akçer
Yar› final maç›
FIFA kokartl› plaj futbolu
hakemimiz Serdar Akçer,
FIFA Plaj Futbolu Dünya
Kupas› 2011 Avrupa
elemesinde Portekiz ile
Rusya aras›nda oynanan yar› final maç›nda
birinci hakem olarak görev ald›. 17 Temmuz
Cumartesi akﬂam› oynanan maçta Avrupa
klasman›nda birinci s›rada yer alan Portekiz,
Rusya’y› 6-5 yendi.

FF taraf›ndan düzenlenen “TFF 2. Lig ve
TFF 3. Lig Kulüpler Toplant›s›” ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirildi. Maslak Sheraton Otel’deki
toplant›da TFF Baﬂkan› Mahmut Özgener,
Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Özerten, Mehmet
Baykan, Kulüpler Birli¤i Vakf› Baﬂkan› Aziz
Y›ld›r›m, Baﬂkan Vekili Göksel Gümüﬂda¤ ile
2. Lig ve 3. Lig’den 74 kulüp baﬂkan› kat›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Baﬂkan Mahmut
Özgener, büyük çabalar sonucunda geçti¤imiz
y›l kabul edilen yeni TFF Statüsü sayesinde
Türkiye’de profesyonel liglerde mücadele eden
tüm kulüplerin Genel Kurul’da temsil
edilebilme imkân› do¤du¤unu ve bunun Türk
futbolu için çok önemli oldu¤unu söyledi.
Yeni lig sisteminin TFF 3. Lig kulüplerine ekstra
mali bir yük getirdi¤inin bilincinde olduklar›n›
kaydeden Mahmut Özgener, “Sizlerin
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yaﬂayaca¤› mali külfeti azaltmak için tüm
imkânlar›m›z› seferber ederek TFF 2. ve 3. Lig
kulüplerine toplam tutar› 5 milyon liraya
ulaﬂacak yol yard›m› yapmaya karar verdik.
TFF içinde oluﬂturulan profesyonel ekibe siz de
küçük bir komisyon kurarak destek verirseniz,
kilometre bazl› olacak bu yard›m›n nas›l ve
hangi ﬂartlarda yap›laca¤›n› ortak bir karara
ba¤layal›m” diye konuﬂtu.
TFF 2. ve 3. Lig kulüplerinin Spor Toto’dan
elde ettikleri gelirlerinde yaﬂanan düﬂüﬂlerin
fark›nda olduklar›n› da belirten Baﬂkan
Özgener, “Bizim de Spor Toto gelirlerimizde
önemli düﬂüﬂler yaﬂand›. Bu konuyla ilgili
olarak A¤ustos’un ilk haftalar›nda Spor Toto
Teﬂkilat Baﬂkan› ve sizlerin de kat›l›m›yla bir
toplant› organize edece¤iz. Yeni sezona
önümüzü görerek baﬂlayaca¤›z” dedi.

Gazilerimizin yan›nday›z

Süheyl Önen
U19 Avrupa
ﬁampiyonas›
UEFA Gençler-Amatörler
Komite Üyesi Süheyl Önen, UEFA taraf›ndan
delege olarak görevlendirildi. Önen, 18-30
Temmuz tarihleri aras›nda Fransa’da
düzenlenen 2010 U19 Avrupa
ﬁampiyonas›’nda görev yapt›.

U19 ﬂampiyonu Kepez Belediyespor
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 7
A¤ustos 2010 tarihinde oynanacak
TFF Süper Kupa maç› için haz›rl›k
toplant›s› yap›ld›. TFF Genel Sekreteri
Ahmet Güvener’in ev sahipli¤inde
‹stinye’deki TFF binas›nda
düzenlenen toplant›ya, Bursaspor ve
Trabzonspor temsilcileri, ‹stanbul
Emniyet Müdürlü¤ü, Biletix, ‹spark,
‹ETT, Olimpiyat Stad› yöneticileri ile
TFF yetkilileri kat›ld›. Toplant›da
Süper Kupa maç› için Olimpiyat
Stad›’nda yap›lan haz›rl›klar
görüﬂüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan Kütahya’da düzenlenen 19 Yaﬂ Alt› Türkiye ﬁampiyonas›’nda,
finalde Keçiören Ba¤lumspor’u 4-2 yenen Kepez Belediyespor ﬂampiyon oldu. 140 tak›m›n kat›ld›¤›
birinci kademe müsabakalar› 20-23 May›s’ta, 24 tak›m›n yer ald›¤› ikinci kademe müsabakalar› 3-6
Haziran’da yap›lan ﬂampiyonan›n Kütahya’daki finallerinde, ikinci kademe gruplar›nda birinci olan
Kepez Belediyespor, Aksaray Karadenizspor, Buca Belediyespor ve Keçiören Ba¤lumspor mücadele
etti. ‹lk maçlarda rakiplerini yenen Kepez
Belediyespor ve Keçiören Ba¤lumspor,
Dumlup›nar Stad›’nda finalde karﬂ›laﬂt›.
Rakibini 4-2 ma¤lup eden Antalya
temsilcisi Kepez Belediyespor, 2009-2010
sezonu 19 Yaﬂ Alt› Türkiye
ﬁampiyonlu¤unu kazand›. Ayn› statta
yap›lan di¤er maçta, Aksaray
Karadenizspor’u 3-1 yenen Bucaspor da
ﬂampiyonay› üçüncülükle tamamlad›.

Türkiye Futbol
Federasyonu Baﬂkan›
Mahmut Özgener
baﬂkanl›¤›ndaki TFF
heyeti, Ankara’da
gazilerle bir araya
geldi.
TSK Rehabilitasyon
Bak›m Merkezi
Baﬂkanl›¤›’nda
gerçekleﬂen ziyarete
Baﬂkan Özgener’in
yan› s›ra TFF
Baﬂkanvekili Lutfi
Ar›bo¤an, Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk
Özerten, Arif Koﬂar, Milli Tak›mlar
sorumlusu Levent K›z›l, TFF Genel
Sekreteri Ahmet Güvener ve TFF Baﬂkanl›k
Koordinatörü Mümtaz Karakaya da kat›ld›.
Tu¤general M. Faruk Alpayd›n’›n
ev sahipli¤indeki ziyarette, Baﬂkan
Mahmut Özgener ve heyet, Ampute Milli
Tak›m›’n›n oyuncular› ile bir araya geldi
ve kendilerine Milli Tak›m formalar›
hediye etti.
Bak›m Merkezi’ni de gezen Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Özgener, buradaki
imkânlardan ve verilen hizmetten gurur
duyduklar›n› belirterek merkezdeki
gazilerle bir arada olmaktan da onur
duyduklar›n› vurgulad›.
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Geliﬂim Liglerine düzenleme

TFF Gündemi

Lig Statüleri yürürlü¤e girdi

ürkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müﬂavirli¤i
ve Futbol Genel Direktörlü¤ü’nün uzun süren
çal›ﬂmalar› sonucunda haz›rlanan Geliﬂim
Ligleri Statüsü, TFF Yönetim Kurulu’nun onay› ile
yürürlü¤e girdi. Statü, TFF taraf›ndan düzenlenen
Bölgesel Gençlik Geliﬂtirme Ligleri, Akademi
Ligleri ve A2 Ligi’nde 2010-2011 sezonunda
uyulmas› gereken prosedürü içeriyor. Statüyle,
Coca Cola Akademi Ligleri’ne U17, Bölgesel
Gençlik Geliﬂtirme Ligleri’ne de U16 yaﬂ
kategorileri eklendi ve müsabaka sistemi yeniden
düzenlendi.

T

A2 Ligi’nde üst yaﬂ s›n›r› kalkt›
Yeni statüde en önemli de¤iﬂiklikler, A2 Ligi ile
ilgili uygulamalarda yer al›yor. Türk futboluna
farkl› bir aç›l›m sunma hedefiyle geçen sezon

FF Lig Statüleri, Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu taraf›ndan
onaylanarak yürürlü¤e girdi. TFF Hukuk
Müﬂavirli¤i taraf›ndan çal›ﬂmas› yap›lan
statüler, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve
TFF 3. Lig müsabakalar›n› içeriyor.
Süper Lig Müsabakalar› Statüsü’nde yap›lan
de¤iﬂiklik kapsam›nda; kulüpler 2010-2011 ve
2011-2012 sezonlar›nda 10 yabanc› uyruklu
futbolcu ile sözleﬂme imzalayabilecek. ‹ki
sezon geçerli olacak bu uygulamada kulüpler,
müsabakalarda ise 8 yabanc› uyruklu
futbolcuyu 18 kiﬂilik müsabaka isim listesine
yazabilecek ancak ayn› anda en fazla
6 yabanc› uyruklu futbolcu oynatabilecek.
TFF 1. Lig Müsabakalar› Statüsü’nde de
yabanc› futbolcularla ilgili olarak çeﬂitli
de¤iﬂikliklere gidildi. Geçen sezon, kulüpler
ilgili sezonunun baﬂlad›¤› y›l›n 1. ay›n›n
1. günü itibariyle 24 yaﬂ›ndan küçük olmas›
ﬂart›yla 2 yabanc› uyruklu futbolcu ile
sözleﬂme imzalayabilecekken; de¤iﬂiklikler
sonucunda kulüpler 2010-2011 sezonundan
itibaren bu statüdeki 3 yabanc› futbolcu ile
sözleﬂme yapabilecek. Ayr›ca Bank Asya 1. Lig
müsabakalar›nda müsabaka isim listesine,
2 tanesi Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan,
Türkmenistan veya K›rg›zistan vatandaﬂ› olmak
ﬂart›yla en fazla 5 yabanc› uyruklu futbolcu
yaz›labilecek.
Yeni statü kapsam›nda, 2010-2011 sezonu
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U16’da zafer Gaziosmanpaﬂa’n›n
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sonucunda Bank Asya 1. Lig’i
3, 4, 5, ve 6. s›rada bitiren
tak›mlar deplasmanl› olarak
çift maç eleme usulüyle
oynayacak. Buna göre, sezonu
3. ve 6. bitiren tak›m ile 4. ve 5. tamamlayan
tak›m, birbirleriyle çift maç eleme usulü
oynayacak. Bu müsabakalarda galip gelen
tak›mlar tarafs›z sahada tek maç eleme
usulünde final müsabakas› yapacak.

TFF 2. Lig müsabakalar›

yap›lanmaya gidildi. Yeniden yap›lanma
çerçevesinde, tak›mlar 3 grupta mücadele
edecek. Her grubun birincisi olan 3 tak›m
do¤rudan TFF 2. Ligi’ne yükselecek. Her grubu
2, 3, 4 ve 5. s›rada tamamlayan tak›mlar
play-off oynama hakk›n› kazanacak.
Play-off’larda grubunu ikinci s›rada bitiren
tak›mlar ile ayn› grubu beﬂinci s›rada bitiren
tak›mlar; üçüncü s›rada bitiren tak›mlarla ayn›
grubu dördüncü s›rada bitiren tak›mlar
eﬂleﬂecek ve tek maç eleme usulüne göre
müsabaka yapacak. Bu müsabakalarda
kazanan tak›mlar final oynayacak ve finalde
kazanan tak›mlar TFF 2. Ligi’ne yükselecek.
Böylece toplam 6 tak›m TFF 2. Lig’e yükselmiﬂ
olacak. Yeni kurulacak olan Bölgesel Amatör
Lig’den ise 12 tak›m TFF 3. Lig’e yükselecek;
TFF 3. Lig’den de 9 tak›m Bölgesel Amatör
Lig’e düﬂecek.

Geçti¤imiz sezonlarda; Eleme Grubu, Klasman
Grubu, Yükselme Grubu ve Play-Off’lar
ﬂeklinde yap›lanan TFF 2. Lig’de de köklü
de¤iﬂikliklere gidildi. Bu de¤iﬂiklikler
çerçevesinde, TFF 2. Lig; 18’er tak›ml›
2 gruptan oluﬂacak. Çift devreli lig usulüne göre
oynanacak müsabakalardan
sonra her grubun birincisi
olan 2 tak›m do¤rudan TFF
1. Lig’e yükselecek.
Her iki grupta 2, 3, 4 ve 5.
s›ray› alan tak›mlar ise
2010- 2011 sezonundan
TFF’nin belirleyece¤i sahada
itibaren oluﬂturulmas›
tek maç eleme usulüyle
kararlaﬂt›r›lan Bölgesel Amatör
mücadele edecek ve finalde
Lig’le ilgili genel esaslar,
kazanan tak›m TFF 1. Lig’e
TFF Yönetim Kurulu
yükselmeye hak kazanacak.
toplant›s›nda onayland›.
Türk futbolunda hem
TFF 3. Lig
profesyonel olmak isteyen
amatör kulüplere yeni bir
müsabakalar›
heyecan getirmesi hem de
kulüplerin ça¤daﬂ yap›lara
TFF 3. Lig’de de yeniden
do¤ru evrilmesine önayak
olunmas› amac›yla Türkiye
genelinde, tüm illerin
2009-2010 Sezonu 16 Yaﬂ Alt› Türkiye
tak›mlar›n›n kat›l›m› ile
Futbol ﬁampiyonas›’nda Konyaspor’u 1-0
bölgesel, kriterli ve
ma¤lup eden Gaziosmanpaﬂaspor
deplasmanl› en üst amatör lig
ﬂampiyon oldu. Kastamonu Gazi
olarak, Bölgesel Amatör Lig
Stadyumu’nda oynanan günün di¤er
(BAL) kuruluyor. Bu ligle
maç›nda, Kocaeli Demirspor’u normal
gelecekte profesyonel liglerde
süresi 1-1 eﬂitlikle sona eren müsabakada,
görev alacak futbolcu, teknik
penalt› at›ﬂlar› sonunda 8-7 ma¤lup
adam, hakem gibi futbol
etmeyi baﬂaran Trabzonspor ise üçüncü
paydaﬂlar›n›n geliﬂmesi ve
s›ray› ald›. Turnuva sonunda düzenlenen
tecrübe kazanmalar›
törende dereceye giren tak›mlar, kupa ve
madalya ile ödüllendirildi.

BAL Ligi kuruldu
sa¤lanmas› hedefleniyor.
Profesyonel liglerde bugün
itibariyle 26 ilin tak›m›
bulunmuyor. Bu nedenle
BAL’da her ilin belirli bir
kontenjan dâhilinde temsil
edilmesine karar verildi. Yerel
amatör liglerde mücadele eden
tak›mlar›n da bu lige
yükselmelerine imkân
sa¤lamak amac›yla,
kontenjanlar›n mümkün
oldu¤u kadar sabit kalmas› ve
bu kontenjanlar dâhilinde bu
ligde mücadele eden
tak›mlarla yerel ligde baﬂar›l›
olan tak›mlar aras›nda
iniﬂ-ç›k›ﬂlar›n sa¤lanmas›
planlan›yor.
BAL, 2009-2010 sezonunda
illerinde dereceye giren 147
tak›m ve TFF 3. Lig’den düﬂen
13 tak›m›n kat›l›m›yla, toplam
160 tak›m aras›nda oynanacak.

baﬂlat›lan A2 Ligi’ne yeni sezonda Turkcell Süper
Lig ve Bank Asya 1. Lig’de bulunan kulüpler
01.01.1992 ve daha önceki tarihlerde do¤muﬂ
oyuncular›yla kat›labilecek.
Ayr›ca kulüpler, A2 Ligi maçlar›nda futbolcu
uygunlu¤u kriterlerine uymak ﬂart›yla 19 yaﬂ›ndan
büyük en fazla 2 yabanc› futbolcu da
oynatabilecek.
Statüde yer alan bir di¤er de¤iﬂiklik kapsam›nda
da alt yaﬂ kategorisindeki bir futbolcu sezon
içerisinde A2 Ligi’nde oynad›¤› takdirde, ayn›
sezon tekrar alt yaﬂ kategorisindeki müsabakalara
kat›lamayacak.

Maçlar do¤al çimde
Yeni statüye göre A2 Ligi müsabakalar› sadece
do¤al çim sahalarda oynanabilecek.

A2 Ligi’nin maçlar›n›n günü de TFF Yönetim
Kurulu’nun karar› ile de¤iﬂti.
Eski statüye göre Sal› ve Çarﬂamba günleri
oynanan A2 Ligi müsabakalar›, bundan sonra
Pazartesi günleri yap›lacak.
Bu sayede kulüplerin A tak›m teknik sorumlu ve
antrenörleri, A2 Ligi’nde oynayan futbolcular›n
performanslar›n› bizzat takip edebilme ﬂans›na
sahip olabilecek.
A2 Ligi, yap›lan bu de¤iﬂikliklerle, kat›lan
profesyonel tak›mlar için bir rezerv lig niteli¤ine
kavuﬂturulmuﬂ oldu.
Kulüpler A tak›m kadrolar›nda oynatamad›klar›
futbolcular›n› bu ligde oynatarak, futbolcular›n›n
müsabaka eksi¤ini kapatma, tecrübe
kazanmalar›n› sa¤lama ve performanslar›n›
müsabaka ortam›nda de¤erlendirme f›rsat›na
kavuﬂmuﬂ olacak.

Gruplar belli oldu
2010-2011 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig
grup kuralar›n›n çekimi yap›ld›. Maslak
Sheraton Oteli’nde yap›lan kura çekimine
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Kurul
Baﬂkan› ve E¤itimden Sorumlu Yönetim Kurulu
üyesi Ufuk Özerten, Genel Sekreter Vekili
G›yasettin ﬁenman, Profesyonel Maçlar
Planlama Organizasyon Müdürü Ufuk ﬁepik
ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin
temsilcileri kat›ld›.
Profesyonel Maçlar Planlama Organizasyon
Müdürü Ufuk ﬁepik’in teknik olarak kulüp
temsilcilerini bilgilendirdi¤i kura çekiminde,
Profesyonel Kurul Baﬂkan› ve E¤itimden
Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Özerten
de ﬂunlar› söyledi: “‹lk defa tüm Türkiye’yi
kapsayacak ﬂekilde gruplar›m›z ele al›nd›.
Bu uygulamaya kulüplerimizden gelen istek
üzerine geçildi. Kulüplerimiz gruplar› kendi
çektikleri kuralarla en adaletli bir ﬂekilde
belirliyor. Bundan sonra hep beraber
liglerimizin marka de¤erini artt›rmak için de
çal›ﬂmal›y›z. Oynanan futbolun kalitesini
yükseltmeliyiz. Seyir zevkini artt›rmal›y›z.
Ancak bu ﬂekilde kulüplerimizin gelirlerini
daha yukar›lara çekebiliriz. Yeni sezon tüm
kulüplerimize hay›rl› olsun.”
Öte yandan TFF Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve
3. Lig’de 2010-2011 sezon planlamalar›n›
kararlaﬂt›rd›. Plana göre, 18 tak›ml› 2 ayr›
gruptan oluﬂan TFF 2. Lig’de yeni sezon
29 A¤ustos 2010 tarihinde baﬂlayacak.
Ligin ilk devresi 19 Aral›k 2010’da oynanacak
17. hafta karﬂ›laﬂmalar› ile bitecek. ‹kinci
devresi 16 Ocak’ta baﬂlayacak TFF 2. Lig’de
normal sezon, 8 May›s 2011’de oynanacak
maçlarla sona erecek.
Üç ayr› gruptan oluﬂan TFF 3. Lig’de de yeni
sezon 5 Eylül 2010 tarihinde baﬂlayacak.
Ligin ilk devresi 26 Aral›k 2010’da oynanacak
17. hafta karﬂ›laﬂmalar› ile bitecek. ‹kinci
devresi 23 Ocak’ta baﬂlayacak TFF 3. Lig’de
normal sezon 15 May›s 2011’de oynanacak
maçlarla sona erecek.

TFF TUTOR E¤itim Semineri yap›ld›
TFF bünyesindeki tüm TUTOR ekibinin ve Futbol
Genel Direktörü Ersun Yanal’›n kat›ld›¤› TUTOR
Geliﬂim Semineri, TFF Riva Tesisleri’nde yap›ld›.
30 Haziran’da baﬂlayan seminer, 2 Temmuz’da
sona erdi. 27 TUTOR’un kat›ld›¤› seminerde,
uygulanan tüm e¤itimlerde bir standart
oluﬂturmak amac›yla antrenör e¤itimlerindeki
saha uygulamalar› detayl› bir ﬂekilde ele al›nd›.

U13 ﬁampiyonu Galatasaray
2009-2010 sezonu U13 Türkiye ﬁampiyonu, final
maç›nda Trabzonspor’u 3-0 ma¤lup eden Galatasaray
oldu. 61 ilden 1383 tak›m›n kat›l›m›yla baﬂlayan
ﬂampiyonan›n Kayseri’de oynanan finallerine Galatasaray,
Trabzonspor, Damlaspor ve Van Erciﬂspor kald›. Yar› final
galipleri Galatasaray ile Trabzonspor aras›nda oynanan
final maç›n› 3-0 kazanan Galatasaray, 2009-2010 sezonu
U13 Türkiye ﬁampiyonu olurken, Van Erciﬂspor da
Damlaspor’u 3-0 yenerek üçüncülü¤ü elde etti.

K›zlar›n ﬂampiyonas› baﬂlad›
2009-2010 sezonu Y›ld›z K›zlar Türkiye ﬁampiyonas› 18 Temmuz 2010 Pazar günü 34 tak›m›n
kat›l›m› ile 8 merkezde oynanan grup maçlar›yla baﬂlad›. Genç Bayanlar Türkiye ﬁampiyonas›
ise 43 tak›m›n kat›l›m› ile 23 Temmuz 2010 Cuma günü start ald›. 2009-2010 sezonu Y›ld›z
K›zlar Türkiye ﬁampiyonas› müsabakalar› ‹stanbul, ‹zmir, Trabzon, Ankara, Yalova, Mersin
Zonguldak ve Kocaeli’nde, Genç Bayanlar Türkiye ﬁampiyonas› maçlar› ise ‹stanbul, ‹zmir,
Trabzon, Bursa, Antalya, Ankara ve Gaziantep illerinde oynan›yor.
Y›ld›z K›zlar ve Genç Bayanlar Türkiye ﬁampiyonalar›nda, eleme gruplar›n› birinci olarak
bitiren toplam 8 tak›m final grubu müsabakalar›n› oynamaya hak kazanacak. Y›ld›z K›zlar final
grubu müsabakalar› 2 A¤ustos günü Kocaeli’de, Genç Bayanlar final grubu müsabakalar› ise
8 A¤ustos’ta yine ayn› kentte tamamlanacak.
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TFF Gündemi

O¤uz Çetin
takipte
A Millî Tak›m Sorumlu
Yard›mc›s› O¤uz Çetin,
FIFA Dünya Kupas›
maçlar›n› yerinde
izlemek üzere Güney
Afrika’ya gitti. Çetin,
2 Temmuz Cuma günü
Uruguay ile Gana
aras›nda oynanan
çeyrek final maç›n›
izledi, ertesi günü ise
Cape Town’a geçerek
Arjantin-Almanya
mücadelesini takip etti.
Çetin, Hollanda ile
Uruguay aras›ndaki yar›
final maç›n›n ard›ndan
11 Temmuz’daki
‹spanya-Hollanda
finalini izledikten sonra
Türkiye’ye döndü. Çetin
ayr›ca geçti¤imiz ay
Nürnberg-PAOK ve
Fenerbahçe-Galatasaray
karﬂ›laﬂmalar›n› izlemek
üzere Almanya’ya gitti.
Nürnberg ile PAOK’un
Schweinfurt’taki
Willy-Sachs-Stadion’da
oynad›¤› özel maçta
Türk oyuncular
Mehmet Ekici ve ‹lkay
Gündo¤an’› gözlem
alt›na alan Çetin,
daha sonra
Mönchengladbach’a
geçerek Fenerbahçe ile
Galatasaray’› karﬂ›
karﬂ›ya getiren Gurbet
Kupas› maç›n› takip etti.

‹zmir’de Ülker Mini Minikler ﬁenli¤i
Türkiye Futbol Federasyonu ve Ülker iﬂbirli¤i ile
HERKESiçinFUTBOL (HiF) kapsam›nda 4 y›ld›r düzenlenen
Mini Minikler Futbol ﬁenli¤i, yaklaﬂ›k 1.500 tak›m›n ve 20
bin çocu¤un kat›l›m›yla 62 ilde gerçekleﬂtiriliyor. Bu y›l
kapsam› geniﬂletilen Ülker Mini Minikler ﬁenli¤i’nde 9-10
ve 11-12 yaﬂ grubundaki çocuklar›n kat›l›m› ile 5 bini
aﬂk›n maç yap›l›yor. Maçlar yine Ülker’in sponsorlu¤unu
yapt›¤› HiF Hakemleri taraf›ndan yönetiliyor.
5 Temmuz’da sona eren Ülker Mini Minikler ﬁenli¤i ‹zmir

K›zlar›m›z ﬂampiyon oldu
U17 Bayan Milli Tak›m›m›z,
Yunanistan’›n Drama ﬂehrinde
düzenlenen U17 Uluslararas›
Dostluk Turnuvas›’nda
ﬂampiyon oldu. Türkiye,
Bulgaristan ve Yunanistan’›n
kat›l›p her tak›m›n birbiriyle
ikiﬂer maç yapt›¤› turnuvadaki
ilk müsabakas›nda
Bulgaristan’la karﬂ› karﬂ›ya
gelen k›zlar›m›z, 19. dakikada
Melisa Dilber Ertürk,
57. dakikada Eda Karataﬂ ve
80. dakikada Gülbin H›z’›n
golleriyle rakibini 3-0 yendi.
‹kinci maç›n› Yunanistan’la oynayan k›zlar›m›z, 2-2 biten karﬂ›laﬂmada gollerini 4. dakikada Leyla Güngör ve
23. dakikada Sevgi Ç›nar’la buldu. Üçüncü maç›nda Bulgaristan’› bu defa 8-0 yenen tak›m›m›z›n gollerini 17, 48 ve
67. dakikalarda Gülbin H›z, 25. dakikada Sevgi Ç›nar, 40. dakikada Eda Karataﬂ, 50. dakikada Selma Adal›, 62 ve
74. dakikalarda Melisa Dilber Ertürk kaydetti. Son maç›nda 52. dakikada Didem Karakenç ve 54. dakikada Sevgi
Ç›nar’›n att›¤› gollerle Yunanistan’la 2-2 berabere kalan U17 Tak›m›m›z, averajla ﬂampiyonlu¤a ulaﬂt›.

UEFA güncelleme kurslar› sürüyor
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel Direktörlü¤ü
taraf›ndan aç›lan UEFA güncelleme kurslar›, 7 ayr› ilde
ayn› anda devam ediyor. ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’de
UEFA A güncelleme kurslar›, Kayseri, Samsun, Denizli,
Sakarya’da ise UEFA B güncelleme kurslar›, TFF kurs
e¤itmenleri eﬂli¤inde gerçekleﬂtiriliyor. ‹lk kez UEFA
güncelleme kursu düzenlenen Sakarya, Denizli ve
Kayseri’de kurslar yo¤un ilgi gördü. Güncelleme kurslar›
yaz boyunca devam edecek.

Plajda zafer
Plaj Futbolu Milli
Tak›m›m›z, Hollanda’da
düzenlenen Beach
Soccer Worldwide
Challenge Cup 2010
Turnuvas› finalinde ev
sahibi Hollanda’y› 5-4
yenerek ﬂampiyon oldu.
Lahey’deki maçta golleri
Ayhan Bilal Sezer,
Tamer Ay, Onur Zayim,
Erhan Eriten ve Serhat
Sütlü kaydetti.
Millilerimiz, Norveç’i
6-5, Azerbaycan’› ise
8-5 yenerek finale
yükselmiﬂti.
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etab›nda ise 9-10 yaﬂ kategorisinde 10, 11-12 yaﬂ
kategorisinde 12 tak›m ve toplam 250 çocuk mücadele
etti. ﬁenli¤e Göztepe, Altay, Alt›ordu, Bucaspor,
Manisaspor, Turgutluspor, Buca Belediyespor, Konak
Belediyespor, Balçova Termalspor, Bayrakl› Belediyespor,
‹zmirspor ve ‹zmir Büyükﬂehir Belediyespor tak›mlar›
kat›ld›. TFF ve Ülker yetkililerinin kat›ld›¤› kapan›ﬂ
töreninde turnuvada mücadele eden küçük futbolculara
kat›l›m sertifikalar› da¤›t›ld›.

U18’ler Estonya’y› ma¤lup etti
Teknik Direktör Kemal Özdeﬂ yönetimindeki U18 Millî
Tak›m›m›z, özel maçta Estonya’y› 2-1 ma¤lup etti.
Estonya’n›n Tallinn ﬂehrindeki A Le Coq Arena’da oynanan
karﬂ›laﬂmada Millî Tak›m›m›z›n gollerini 52. dakikada Ömer
Ali ﬁahiner ve 90. dakikada ‹lhan Depe kaydederken,
Estonya’n›n golünü 85. dakikada Aleksi Belov att›. U18 Milli
Tak›m›m›z, iki gün sonra yine Estonya ile oynad›¤› özel
maçta ise 1-1 berabere kald›. Tak›m›m›z›n bu maçtaki golünü
76. dakikada Ömer Ali ﬁahiner kaydederken, Estonya’n›n
golünü 88. dakikada Nikita Baranov att›.

U15’ten bir galibiyet,
bir yenilgi
Teknik Direktörlü¤ünü Abdullah Ercan’›n yapt›¤›
U15 Millî Tak›m›m›z, Rusya ile yapt›¤› iki özel
maçtan biri kazan›rken, di¤erini kaybetti. Samara
kentindeki Metallurg Spor Merkezi’nde oynanan
ilk maç› 2-1 kazanan U15 Tak›m›m›z›n gollerini
11. dakikada Taylan Antalyal› ve 77. dakikada
Ça¤r› Gülcü att›. Gençlerimiz Rusya ile oynad›¤›
ikinci haz›rl›k maç›n› ise 2-0 kaybetti.

Hukuk
Av. Mert Yavuz

Küçük futbolcular›n uluslararas› transferleri
utbolcular›n transferlerine iliﬂkin
olarak hâlen yürürlükte olan
ulusal ve uluslararas› mevzuat,
büyük ölçüde Avrupa Toplulu¤u
Adalet Divan› kararlar›n›n, evvelce
yürürlükte olan mevzuat üzerindeki
y›k›c› etkileri neticesinde
ﬂekillenmiﬂtir. Gerçekten de 1995
tarihli Bosman karar›, karar›n
öncülleri (Walrave/Koch-1974;
Dona-1976) ve ard›llar›
(Deliège-2000; Lehtonen-2000) ile
Avrupa Komisyonu’nun bu
kararlardan esinlenen bask›lar›,
Avrupa ve dünya futbolunun çat›
örgütleri olan UEFA ve FIFA’y› 6 Mart
2001’de Avrupa Komisyonu ile
masaya oturup yeni oluﬂturulacak
transfer sisteminin ana hatlar›n›
bugünkü haline benzer ﬂekliyle
çizmek zorunda b›rakm›ﬂt›r.
Var›lan anlaﬂmay› müteakip FIFA,
Eylül 2001’de yeni Oyuncu Statüleri
ve Transferleri Talimat›’n› yürürlü¤e
sokmuﬂtur. Bu düzenlemeyle transfer
penceresi sistemi, sözleﬂme süresinin
5 y›lla s›n›rl› tutulmas› prensibi,
sözleﬂmesini hakl› neden olmaks›z›n
fesheden taraf›n fesih tazminat›
ödemesi gereklili¤i, sportif cezalar,
yetiﬂtirme tazminat› ve dayan›ﬂma
aidat› mekanizmalar› gibi günümüz
futbol iﬂ hukukunun birçok temel
unsuru ayr›nt›l› biçimde düzenlenmiﬂtir.
An›lan anlaﬂman›n en temel
unsurlar›ndan biri de 18 yaﬂ›n
alt›ndaki futbolcular›n korunmas›na
iliﬂkin düzenleme ihtiyac› olmuﬂtur.
Zira futbolun y›llar içerisinde geçirdi¤i
evrim, yani amatör ruhun yerini ciddi
ekonomik girdilerle beslenen
profesyonel futbol endüstrisine
b›rakmas›, gelir düzeyi düﬂük
ülkelerden futbol oynamak ve para
kazanmak gayesiyle baﬂka ülkelere
yerleﬂen henüz çocuk yaﬂtaki birçok
futbolcunun istismar› için uygun
ortam sa¤lam›ﬂt›r. Gerçekten de bu
süreç içerisinde küçük futbolcular›n
büyük vaatlerle ülkelerinden ve
ailelerinden kopar›larak ticareti
yap›labilen birer meta haline
getirildikleri, baﬂka ülkelerde yer alan
sözde futbol akademilerine transfer
edilen bu futbolcular›n kötü
muamelelere maruz kald›klar› ve
kendilerinden beklenen yüksek
performans bask›s› yüzünden de
küçük yaﬂta fiziksel ve ruhsal
çöküntüye itildikleri gözlemlenmiﬂtir.
‹ﬂte FIFA Oyuncu Statüleri ve
Transferleri Talimat›’n›n “Küçüklerin
Korunmas›” baﬂl›kl› 19. maddesi, bu
konjonktür içerisinde do¤muﬂtur. Bu
yaz›n›n kaleme al›nmas›na vesile olan
FIFA’n›n 2008 sonu ile 2009 baﬂ›nda
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yapt›¤› ve 2009 Ekim ay›nda fiilen
yürürlü¤e giren talimat de¤iﬂikli¤ine
de¤inmeden önce mevcut sistemden
bahsetmekte yarar bulunmaktad›r.
FIFA Talimat›’n›n 19. maddesinin
1. f›kras› uyar›nca kural olarak
18 yaﬂ›n alt›ndaki futbolcular
uluslararas› transfer gerçekleﬂtiremez.
Bu kural›n istisnalar› da 19. maddenin
2. f›kras›nda say›lm›ﬂt›r. Buna göre
küçük futbolcular ancak aﬂa¤›da
belirtilen üç halden birinin varl›¤›
halinde tescilli olduklar› ülke d›ﬂ›nda
bulunan bir kulübe transfer olabilir:
1) Futbolcunun ebeveynlerinin,
transferin yap›laca¤› kulübün
bulundu¤u ülkeye futbolla ilgisi
bulunmayan sebeplerle taﬂ›nm›ﬂ
olmalar›.
2) Futbolcunun 16 ila 18 yaﬂlar›
aras›nda olmas›, sportif ve akademik
e¤itimi için gerekli asgari ﬂartlar›n yeni
kulüp taraf›ndan temin edilmesi
koﬂuluyla transferin Avrupa Birli¤i
veya Avrupa Ekonomik Bölgesi
dâhilinde gerçekleﬂmesi.
3) Futbolcunun, bir ülke s›n›r›na
50km’den daha yak›n bir mesafede
ikamet etmesi ve komﬂu ülke
federasyonunda kaydolaca¤› kulübün
de ayn› s›n›ra 50 km’den daha yak›n
bir mesafede bulunmas›, her
halükârda futbolcunun ikametgâh› ile
komﬂu ülkede tescil yap›laca¤›
kulübün tesisleri aras›ndaki mesafenin
100 km’den fazla olmamas›.
Görüldü¤ü üzere an›lan istisnai
düzenlemelerin uygulama alanlar› son
derece s›n›rl›d›r. Esasen, çocuk yaﬂtaki
futbolcular›n istismar›n›n önlenmesine
yönelik ulvi amaç dikkate al›nd›¤›nda,
istisnalar›n neden bu denli dar
kapsaml› olarak öngörüldü¤ü
anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu noktada 19. maddenin 3. f›kras›
uyar›nca yukar›da belirtilen
düzenlemelerin daha önce hiçbir
kulüp ad›na tescil edilmeyen ve ilk
kez tescil edilece¤i ülkenin vatandaﬂ›
olmayan küçükler için de geçerli
oldu¤unu belirtmek gerekir. Bununla
beraber vatandaﬂ› olmamakla birlikte,
ilk kez tescil edilmek istedi¤i ülkede
do¤an veya hayat›n›n kayda de¤er bir
k›sm›n› bu ülkede geçiren küçüklerin
bu kapsamda say›lamayaca¤› FIFA
Talimat›’na iliﬂkin ﬂerhte belirtilmiﬂtir.
Bu kapsamda FIFA’n›n yerleﬂik
içtihatlar› uyar›nca, futbolcunun bir
ülkenin vatandaﬂ› olmamas›na
ra¤men o ülkede aral›ks›z en az 5
y›ldan beri ikamet etmesi halinde
herhangi bir s›n›rlamaya tâbi
tutulmaks›z›n o ülkede ilk tescilini
gerçekleﬂtirmesi mümkündür.
An›lan istisnai haller

de¤erlendirildi¤inde, hukuku
dolanarak küçüklere iliﬂkin
uluslararas› transfer yasa¤›n› delmeye
imkân sa¤layan yegâne düzenlemenin
“futbolcunun ebeveynlerinin transfer
olunacak kulübün bulundu¤u ülkeye,
futbolla ilgili say›lmayan sebeplerle
taﬂ›nm›ﬂ olmalar› hali” oldu¤u
görülmektedir. Zira birçok kulübün
gelecek vaat eden küçük futbolcular›
bu gerekçeye dayanarak transfer
ettikleri, bu transferi temin amac›yla
da çocuklar›n anne ve babalar›na
bulunduklar› ülkede iﬂ bulduklar›
gözlenmiﬂtir. Hatta zaman zaman bu
futbolcular›n ailelerinin sahte veya
eksik belgelerle transfer edilmek
istenen ülkeye taﬂ›nd›¤› izlenimi
yarat›larak transferlerin
neticelendirilmesi söz konusu
olmuﬂtur.
Düzenlemenin mevcut haliyle
amac›na ulaﬂamad›¤› kanaatine varan
FIFA Yönetim Kurulu, 2008 Aral›k ve
2009 Mart aylar›nda ald›¤› kararlarla
gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤u talimat
de¤iﬂiklikleri aras›nda bu hükümle
ilgili köklü bir de¤iﬂikli¤e de yer
vermiﬂtir. Evvelce maddeye
uygunlu¤un denetimini ulusal
federasyonlar gerçekleﬂtirirken, bugün
FIFA bu yetki ve sorumlulu¤u kendi
üzerine alm›ﬂt›r. Bu kapsamda 18 yaﬂ
alt› futbolcular›n yapaca¤› uluslararas›
transferleri ve 18 yaﬂ›n alt›nda olup
hiçbir kulüp ad›na tescil edilmemiﬂ ve
ilk kez tescil edilece¤i ülkenin
vatandaﬂ› olmayan futbolcular›n ilk
tescilleri, FIFA Oyuncu Statüleri
Komitesi taraf›ndan bu amaç için
görevlendirilmiﬂ bir alt komitenin
onay›na tâbi hale getirilmiﬂtir.
19. maddenin 1 Ekim 2009’da resmen
yürürlü¤e giren yeni 4. f›kras›
uyar›nca alt komitenin onay›,
futbolcunun tescil edilmesi istenen
yeni federasyon taraf›ndan yap›lacak
herhangi bir Uluslararas› Transfer
Sertifikas› ve/veya ilk tescil talebinden
önce al›nm›ﬂ olmal›d›r. Aksi
uygulamalar hem an›lan sertifikay›
talep eden ve bu sertifikay›
düzenleyerek karﬂ› federasyona
gönderen ulusal federasyonlar
aç›s›ndan hem de bu futbolcunun
transferi üzerinde anlaﬂan kulüpler
aç›s›ndan disiplin yapt›r›mlar›na
sebebiyet verebilecektir.
Yeni düzenlemeler kapsam›nda,
yabanc› küçük futbolcular›n
transferlerine veya ilk tescillerine
iliﬂkin baﬂvurular›n, futbolcuyu kendi
kulübü ad›na tescil etmek isteyen
ulusal federasyon taraf›ndan, FIFA
Transfer Eﬂleﬂtirme Sistemi yoluyla
yap›lmas› gerekmektedir.

Bu kapsamda FIFA, yukar›da belirtilen
her bir istisnai durumun mevcut
oldu¤unu kan›tlayan ve futbolcunun
geçerli statüsüne (amatör/profesyonel)
ba¤l› olarak temin edilmesi gereken
belgeleri ve bu belgelerin asgari
kapsamlar›n› tespit etmiﬂtir. Bu
belgeler temin edilmedi¤i takdirde söz
konusu transfer veya ilk tescil
taleplerinin ilgili ulusal federasyon
taraf›ndan sisteme girilmesi ve
akabinde alt komite taraf›ndan
de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir.
Örne¤in ebeveynleri futbol d›ﬂ›
nedenlerle baﬂka bir ülkeye taﬂ›nan
profesyonel futbolcunun transferinin,
kural olarak, küçük futbolcunun
profesyonel futbolcu sözleﬂmesi,
ebeveynlerin iﬂ sözleﬂmesi (veya iﬂ
iliﬂkisini tespit eden belge), küçük
futbolcunun do¤um tarihini tespit
eden belge, futbolcu ve ebeveynlerin
kimliklerini ve tâbiiyetlerini tespit
eden belgeler, ebeveynlere ait ikamet
belgesi, futbolcu ve ebeveynlerin
çal›ﬂma izinleri olmaks›z›n
gerçekleﬂmesi mümkün
k›l›nmayacakt›r.
Bu noktada alt komitenin
de¤erlendirme süresinin, gerekli tüm
belgelerle beraber baﬂvurunun
yap›lmas› tarihinden itibaren 2 ila 6
hafta aras›nda olmas›n›n beklendi¤i
bilgisinin bu tür futbolcularla ilgilenen
kulüpler aç›s›ndan önemli oldu¤u
kanaatindeyiz. Zira Uluslararas›
Transfer Sertifikas› talepleri ile di¤er
transfer ve tescil iﬂlemlerinin, ulusal
federasyonlar taraf›ndan ancak alt
komitenin izni akabinde ve ilgili
transfer penceresinin aç›k olmas›
durumunda gerçekleﬂtirilebilece¤i
aç›kt›r.
Son olarak, yukar›da bahsi geçen FIFA
Talimat›’n›n 19. maddesinin Ekim
2009’da yürürlü¤e giren de¤iﬂikliklerle
talimat›n ulusal federasyonlarca aynen
kendi mevzuatlar›na geçirmeleri
gereken bir hüküm haline getirildi¤ini
ifade etmek gerekir. Bu çerçevede
zaten paralel bir hüküm içeren TFF
Profesyonel Futbolcular›n Statüleri ve
Transferleri Talimat›’n›n “Küçük
Futbolcular›n Korunmas›” baﬂl›kl› 17.
maddesine yeni bir f›kra eklenmiﬂ,
maddenin uygulama alan› olan
transferler ve ilk tescillerde izlenecek
usulü belirten FIFA Talimat›’n›n 19.
maddesinin 4. f›kras›na at›f
yap›lm›ﬂt›r.
Tüm bu düzenlemelerin küçük
futbolcular›n uluslararas› transferler
nedeniyle maruz kald›klar› kötü
muamele ve istismar›n ortadan
kald›r›lmas›nda ne kadar etkili olaca¤›
zaman içerisinde görülecektir.

