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Euro 2016’ya Do¤ru

Kader günü 28 May›s
Türk futbolunun en önemli projesi olan Euro 2016 adaylığı için geri sayım başladı.
28 Mayıs günü Cenevre’de yapılacak sunumun ardından gerçekleştirilecek oylamada,
Euro 2016’yı Türkiye, İtalya, Fransa üçlüsünden hangisinin düzenleyeceği belli olacak.
Adaylık sürecinde en önemli adımlardan biri olan teftiş ziyareti ise 7-9 Nisan tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleşti. UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takım Turnuvaları
Komitesi Başkanı Gilberto Madail başta olmak üzere 13 kişilik UEFA heyeti üç gün boyunca
İstanbul’da adaylığımızla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi oldu. Dosyaları inceleyen
heyetle görüşmeler oldukça başarılı geçti. İki gün süresince teknik toplantılar, heyet onuruna resmi yemek ve
Dolmabahçe Sarayı Başbakanlık Ofisi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmeler gerçekleştirildi.

EFA EURO 2016 adayl›¤›m›z
süresinde en önemli
ad›mlardan biri olan teftiﬂ
ziyareti 7-9 Nisan tarihleri aras›nda
‹stanbul’da gerçekleﬂti. UEFA
Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli
Tak›m Turnuvalar› Komitesi
Baﬂkan› Gilberto Madail baﬂta
olmak üzere
13 kiﬂilik UEFA
heyeti üç gün
boyunca
‹stanbul’da
adayl›¤›m›zla
ilgili detaylar
hakk›nda bilgi
sahibi oldu.
Adayl›k
dosyalar›n›
inceleyen UEFA
Milli Tak›m
Turnuvalar›
Komitesi’nden
oluﬂan heyetle
görüﬂmeler
oldukça olumlu
ve baﬂar›l› geçti.
‹ki gün süresince
teknik toplant›lar,

U
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heyet onuruna resmi yemek ve
Dolmabahçe Saray› Baﬂbakanl›k
Ofisi’nde Baﬂbakan Recep Tayyip
Erdo¤an’la görüﬂmeler
gerçekleﬂtirildi.
Teftiﬂ ziyareti için Türkiye Futbol
Federasyonu taraf›ndan haz›rl›klara
çok büyük önem ve özen

gösterildi. Öncelikli olarak UEFA
heyetinin ‹stanbul seyahati
süresince geçece¤i yollardaki
70 billboard ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyesi’nden tahsis edildi.
Gidiﬂ ve dönüﬂ tarihlerine göre
de¤iﬂtirilen 7 farkl› reklam panolar›
Türk halk›n›n bu turnuvaya karﬂ›

Akﬂamüstü otelde UEFA heyetine
aç›k noktalarla ilgili haz›rlanm›ﬂ
olan dosya Genel Sekreter Vekili
ve 2016 Proje Direktörü Orhan
Gorbon taraf›ndan teslim edildi.
Dosyan›n içeri¤i, 15 ﬁubat’ta
teslim edilen adayl›k dosyas›
incelendikten sonra UEFA Milli
Tak›mlar Komitesi taraf›ndan Nisan
ay› baﬂ›nda iletilen yeni sorular›n
cevaplar›na göre haz›rland›.

Genellikle konu baﬂl›klar›
yat›r›mlard›. ‹ki hafta içerisinde
ilgili bakanl›klarla ortak çal›ﬂmalar
sonucunda 96 sayfal›k dosya
haz›rland›.
8 Nisan Perﬂembe günü teknik
toplant›lar Ç›ra¤an Saray›’nda
gerçekleﬂtirildi. 2016 adayl›¤›m›z›n
teknik detaylar›n›n konuﬂuldu¤u
toplant› Türkiye Futbol
Federasyonu 1. Asbaﬂkan› Lütfi

Ar›bo¤an’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›yla
baﬂlad›. 13 kiﬂilik UEFA heyetinin
sorular› bakanl›k düzeyinde
kat›l›mla cevapland›r›ld›.
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’ndan, Turizm
Bakanl›¤›’ndan ve TAV, TOK‹,
Galatasaray Spor Kulübü’nden
kat›l›m yap›ld›.
Teknik toplant›lar›n ard›ndan
8 Nisan Perﬂembe akﬂam›
UEFA heyeti onuruna Esma Sultan

Yal›s›’nda resmi yemek daveti
verildi. Yeme¤e UEFA heyeti ile
birlikte Spordan Sorumlu Devlet
Bakan› Faruk Naf›z Özak, UEFA
1. Asbaﬂkan› ve TFF Onursal
Baﬂkan› ﬁenes Erzik, Türkiye Futbol
Federasyonu Baﬂkan› Mahmut
Özgener, TFF Baﬂkan Vekilleri,
TFF Yönetim Kurulu üyeleri,
TFF Genel Sekreteri ile maçlar›n
oynanaca¤› 8 aday kentin valileri
ve belediye baﬂkanlar›n›n yan› s›ra
spor, moda, sanat ve edebiyat
dünyam›z›n ünlü isimleri de
kat›l›m gösterdi. Gecenin konsepti
turnuvaya ev sahipli¤i yapmaya
aday 8 ﬂehrimizi tan›tmak üzere
kuruldu. 8 adet masaya
8 ﬂehrimizin ismi verildi ve menü
8 aday ﬂehrimize has tatlardan
oluﬂtu. Sunumu Burcu Esmersoy
taraf›ndan yap›lan gecede,
aday ﬂehirleri tan›tan video
görüntülerinin ard›ndan ﬂehirle
ilgili yemekler servis edildi.
Yemekten sonra kokteyl alan›na
kurulan ekranlarda maç yay›nlar›
yap›ld› ve Avrupa Ligi maçlar›
izlendi.
9 Nisan Cuma günü ise Baﬂbakan
Recep Tayyip Erdo¤an
Dolmabahçe Saray›’ndaki
Baﬂbakanl›k Çal›ﬂma Ofisi’nde
UEFA heyetini kabul etti. Ulaﬂt›rma
Bakan› Binali Y›ld›r›m’›n da
kat›ld›¤› kahvalt›dan önce heyete
hitap eden Erdo¤an, heyetin bir
gün önce yapt›¤› teknik

duydu¤u büyük iste¤i yans›tt›.
Bunun yan›nda 12x18m
boyutlar›ndaki dev bayrak,
Bo¤aziçi Köprüsü’ne as›ld› ve
resmi ziyaret süresince as›l› kald›.
Heyetin her bir üyesi
havaliman›nda karﬂ›land› ve özel
araçlarla Ç›ra¤an Oteli’ne
götürüldü.
Ç›ra¤an
Oteli’nde ise
onlar› hoﬂ bir
karﬂ›lama
bekliyordu.
Ellerinde çiçekler
olan dört
ilkokul ö¤rencisi,
üzerinde
2016 tiﬂörtleri ile
heyeti tek tek
karﬂ›lad›.
Çocuklarla
tek tek sohbet
eden heyet
üyeleri, bu hoﬂ
sürpriz karﬂ›s›nda
çok mutlu
olduklar›n› ifade
etti.
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çal›ﬂmalardan memnun kalm›ﬂ
olmas› temennisinde bulunarak,
ziyaretin politik destek k›sm›nda
ak›llar›na tak›lan sorular›
cevapland›rmak için haz›r
oldu¤unu kaydetti. Avrupa’n›n

alt›nc› büyük ekonomisi olan
Türkiye’nin bu büyümeyi devam
ettirece¤ini ve 2016’daki
organizasyona her yönüyle haz›r
olaca¤›n› belirten Baﬂbakan Recep
Tayyip Erdo¤an, baﬂar›l› bir
turnuvan›n sözünü verdi. Türkiye
adayl›¤›ndaki en güçlü faktörün
devlet deste¤i oldu¤unun alt› bu
toplant›yla çizildi.
Öncelikle bu turnuvan›n Türkiye
aç›s›ndan önemini anlatmak
istedi¤ini vurgulayan Erdo¤an,
1994-1999 y›llar› aras›nda
‹stanbul’un Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›n›, ayn›
zamanda gençlik y›llar›nda futbolla
oyuncu olarak yak›ndan
ilgilendi¤ini an›msatarak,
“Dolay›s›yla bugün sizlere Türkiye
Cumhuriyeti’nin Baﬂbakan›
s›fat›n›n yan›nda bir ‹stanbul ve bir
futbol sevdal›s› olarak da hitap
ediyorum” dedi.
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‹stanbul’u farkl› k›lan özelli¤inin
çok farkl› kültür ve inançlara tarih
boyunca oldu¤u gibi bugün de
bar›ﬂ ve hoﬂgörü temelinde
ev sahipli¤i yapmas›
oldu¤una dikkati çeken
Erdo¤an, cami, kilise
ve sinagoglar›n bu
ﬂehirde özgürce ve
dostça birbirine
yasland›¤›n› anlatt›.
‹stanbul’un ﬂu anda
Avrupa’n›n zengin
kültür etkinliklerine
ev sahipli¤i yapt›¤›n›
da hat›rlatan Erdo¤an,
son 20 y›lda büyük
bir h›zla geliﬂen
futbolun, Türkiye’nin ortak
tutkusu oldu¤unu belirtti.
Futbol Federasyonunun,
1962’den bu yana UEFA’n›n
önemli üyelerinden biri
oldu¤unu, Türkiye’nin
2005’te ﬁampiyonlar Ligi,
2009’da da UEFA Kupas›
finalinde büyük bir baﬂar›yla
ev sahipli¤i yapt›¤›n› anlatan
Erdo¤an, “Tak›mlar›m›z UEFA’n›n
organizasyonlar›nda her sene boy
gösterip etkileyici sonuçlara imza
at›yor. Milli Tak›m›m›z son Avrupa
ﬁampiyonas›’nda yar› final oynama
baﬂar›s› gösterdi” dedi.
ﬁu anda Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
ile kat›l›m müzakereleri
yürüttü¤ünü an›msatan Erdo¤an,
süreç içinde Türkiye ile ilgili
önyarg›lar› ortadan kald›rmak için
ülkenin tarih boyunca, bugün ve
gelecekte Avrupa’ya katk›lar›n›
ve katacaklar›n› her f›rsatta dile
getirdiklerini, futbolun da
bunlardan bir tanesi oldu¤unu ve
Türkiye olarak Avrupa futboluna
tat katt›klar›na inand›¤›n› ifade etti.
Türkiye’nin Avrupa
ﬁampiyonas›’na üçüncü kez aday
oldu¤unu belirten Erdo¤an, “Bu
bizim kararl›l›¤›m›z›n en önemli

göstergesi. Bu adayl›k için 6 yeni
stat inﬂa etme sözü verdik ve
Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakan›
olarak 920 milyon euroluk bir
garanti mektubunu imzalayarak
size sundum. Bunun yan› s›ra
Bakanlar Kurulu’nun ilgili üyeleri
de kendi üstlerine düﬂen garantileri
imzalayarak adayl›k dosyas›na
eklemiﬂlerdir. Bu konuda bir
eksiklik olmad›¤›n› düﬂünüyorum.
Avrupa’n›n alt›nc› büyük
ekonomisi olan Türkiye’nin bu
büyümeyi devam ettirece¤ini ve
2016’daki organizasyona her
yönüyle haz›r olaca¤›n› belirtmek
isterim” dedi.
Nüfusun yüzde 40’›n›n 22 yaﬂ›n
alt›nda oldu¤unu belirten Erdo¤an,
2016 Avrupa ﬁampiyonas›
organizasyonunun, nitelikli eleman
ve gönüllüler konusunda hiçbir
s›k›nt› yaﬂamayaca¤›na da dikkati
çekti.
Hükümet garantisi ile 2014 y›l›na
kadar inﬂa edilecek yeni
stadyumlar›n Türkiye futbolunu

çok geliﬂtirece¤inin ﬂüphe
götürmez bir gerçek oldu¤unu
belirten Erdo¤an, “Say›n Madail,
2004 Avrupa ﬁampiyonas›’n›n,
ülkesi Portekiz’in futboluna yapt›¤›
katk›y› en iyi ifade edecek kiﬂidir”
diye konuﬂtu.
Baﬂbakan ile yap›lan görüﬂmelerin
ard›ndan Dolmabahçe Saray›’nda
bas›n toplant›s› düzenlendi. UEFA
Yönetim Kurulu
Üyesi ve Milli
Tak›m
Turnuvalar›
Komitesi
Baﬂkan›
Gilberto
Madail, UEFA
Turnuvalar
Direktörü
Giorgio
Marchetti ve
Türkiye Futbol
Federasyonu
Baﬂkan›
Mahmut
Özgener, bas›n
mensuplar›n›n
karﬂ›s›na ç›kt›.
Türkiye’ye
yapt›klar›
ziyaretin,

EURO 2016’y› düzenleyecek
ülkenin belirlenmesi yolunda çok
önemli bir süreç oldu¤unu belirten
Gilberto Madail, kendilerine
gösterilen konukseverlik için
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an’a
ve Türkiye Futbol Federasyonu’na
teﬂekkür ederek ‹stanbul’dan
ayr›l›rken, EURO 2016 yolunda
Türkiye’ye ﬂans diledi¤ini söyledi.
Teftiﬂ ziyaretinden sonraki büyük
ve son ad›m ise 28 May›s’ta
düzenlenecek final sunumu
olacak. May›s ay› süresince Orhan
Gorbon önderli¤indeki 2016 Proje
Ekibi Nisan ay› sonunda UEFA’dan
gönderilen son rapor üzerinde
çal›ﬂmalar›na devam edecek ve
uzun zamand›r sürdürülen final
sunumu içeri¤i çal›ﬂmalar›
üzerinde yo¤unlaﬂacak.
6 May›s tarihinde Nyon’da aday
ülke heyetlerinin kat›l›m›yla son
toplant› yap›lacak. UEFA’n›n
aç›klad›¤› raporlarla ilgili her aday
ülke görüﬂünü bildirecek.
Bu toplant›n›n ard›ndan UEFA,

14 May›s tarihinde her üç adayla
ilgili raporunu uefa.com üzerinden
kamuoyuyla paylaﬂacak. Adayl›k
çal›ﬂmalar›ndaki son viraj olan
ilgili raporda adaylar›n art›lar›n›n
ve eksiklerinin detayl› olarak
aç›klanmas› bekleniyor.
28 May›s Cuma günü Cenevre’de
yap›lacak sunum törenlerinin
ard›ndan aç›klanacak karar öncesi

Türkiye’nin adayl›¤› Avrupa bas›n›nda

Milli Tak›m Müsabakalar› Komitesi
26 May›s’ta Nyon’da toplanacak.
Bu toplant›da üç aday› bir kez
daha de¤erlendirecek olan komite,
27 May›s’ta yap›lacak UEFA
Yönetim Kurulu toplant›s›nda
uygun gördükleri aday› UEFA
Yönetim Kurulu’nun oy kullanacak
13 üyesine bildirecek.
27 May›s Perﬂembe günü
sunumlar›n teknik ve son
provalar›n›n ard›ndan ayn› akﬂam
UEFA Yönetim Kurulu aday
ülkelerin üst düzey temsilcilerine
bir yemek verecek. Ayn› akﬂam
Intercontinental Oteli’nde ise
adayl›k ekipleri bir araya gelecek.
28 May›s Cuma sabah› Cenevre
yerel saati ile 10.00’da baﬂlayacak
program, Türkiye’nin sunumuyla
aç›lacak. Türkiye’nin ard›ndan
s›ras›yla ‹talya ve Fransa
sunumlar›n› yapacak ve ard›ndan
UEFA Yönetim Kurulu’nun
13 üyesi kendilerine ayr›lan odada
toplanacak. Yaklaﬂ›k 1 saat sürmesi
beklenen bu toplant› s›ras›nda iki
aﬂamal› bir oylama yap›lacak.
‹lk oylamada oy hakk›na sahip
13 UEFA Yönetim Kurulu üyesi,
seçtikleri ülkeleri birden üçe s›ralayacak.
Üçüncü ülke 1, ikinci ülke 2, birinci ülke
ise 5 puan alacak. Oylama sonucu al›nan
puanlara göre yap›lan s›ralamada üçüncü
s›rada kalan ülke elenecek.
Bir sonraki oylamada ise 13 oy içerisinde
en fazla oyu alan ülke 2016 UEFA Avrupa
ﬁampiyonas›’n›n ev sahibi olacak.
Oylama sonucu, Türkiye saatiyle

ürkiye’nin EURO
2016’ya ev sahipli¤i
yapmak için yürüttü¤ü
çal›ﬂmalar çerçevesinde
ülkemize gelen yaklaﬂ›k
15 bas›n mensubuna
adayl›¤›m›z konusunda
detayl› bir sunum yap›ld›.
Bu sunum öncesi
TFF Stratejik Plan
sunumunu da takip eden
bas›n mensuplar›, TFF
Baﬂkan› Mahmut Özgener
ve A Milli Tak›m Teknik
Direktörü Guus Hiddink’le
çeﬂitli röportajlar da yapt›.
Avrupal› bas›n mensuplar›
her iki sunumun ard›ndan
Türkiye’nin adayl›¤›
konusunda ikna olmuﬂ bir
biçimde ülkelerine döndü.
Nitekim ayn› hafta boyunca
pek çok gazetenin
sayfalar›nda ve TV
kanallar›nda Türkiye’nin
adayl›¤› ve Türk futbolu
manﬂetlerdeydi.
BBC, ‹stanbul ziyaretiyle
ilgili bir program yaparken,
Alman Bild gazetesi tam
sayfas›n› Türkiye’ye ay›rd›.
“Türkiye EURO 2016 için
mücadele ediyor” baﬂl›¤›yla
verilen haberde, Mahmut
Özgener ve Guus
Hiddink’le yap›lan
röportajlar›n yan› s›ra Türk
taraftarlar ve Bayern
Münih’te oynayan milli

T

14.00’te aç›klanacak. Sonuç uefa.com’dan
canl› olarak yay›nlanacak.
Daha sonra kazanan ülkenin federasyon
baﬂkan› ve UEFA Baﬂkan› Michel Platini
bir bas›n toplant›s› düzenleyecek.
28 May›s 2010 tarihinin Türkiye ve
Türk futbolu aç›s›ndan tarihi bir gün
olmas› için tüm Türkiye’nin kalbi
Cenevre’de atacak.

oyuncu Hamit Alt›ntop’un
foto¤raflar› yer ald›.
Matthias Brügelmann,
“2016 yaz masal›”
baﬂl›¤›yla yazd›¤› makalede,
“Avrupa ﬁampiyonas›’n›n
Türkiye’de düzenlenmesi
her taraftara bir hediyedir”
ifadesini kulland›.
Türklerin misafirperverli¤i
ve coﬂkusunun Avrupa’da
bir benzerinin bulunmad›¤›
belirtilen yaz›da, bu büyük
organizasyonu Türklerin
yo¤un ﬂekilde çal›ﬂarak
yapabilece¤inden ﬂüphe
duyulmad›¤› kaydedilirken,
ayr›ca “Türk dostlar›m›za
2016’da bir yaz masal›
yaﬂayabilmesi için ﬂans
diliyoruz” denildi.
Hiddink’le yap›lan
röportajlarda da Milli
Tak›m›m›z›n 2012 Avrupa
ﬁampiyonas› elemeleri ve
Hollandal› teknik adam›n
Milli Tak›m›m›zla ilgili
görüﬂleri ön plana ç›kart›ld›.
‹spanyol Marca Gazetesi’ne
konuﬂan Hiddink, TFF
yetkililerinin, yap›lan ilk
toplant›dan itibaren
gösterdikleri “kazanma h›rs›
ve ciddiyetlerine
ﬂaﬂ›rd›¤›n›” ifade ederek,
EURO 2016’n›n Türkiye’de
düzenlenmesi için
hükümetin büyük destek
sa¤lad›¤›n› belirtti.
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TFF Stratejik Plan

Yol haritam›z› çizdik
TFF’nin en önemli çal›ﬂmalar›ndan biri olan “Stratejik Plan” konusunda
ak›llara gelebilecek sorular›, Genel Sekreter Ahmet Güvener’e yönelttik.
Hem de stratejik plan doküman›n› UEFA’ya anlatt›ktan hemen sonra.
Kendisiyle bu konular› uzunca konuﬂma ﬂans›m›z oldu. Çünkü
‹zlanda’daki volkanik patlama yüzünden ‹sviçre’den dönüﬂümüz üç gün
süren bir maceraya dönüﬂmüﬂtü. ‹ﬂte Cenevre’de baﬂlay›p kâh tren, kâh
feribot, kâh otomobil ve nihayetinde uçakla tamamlanan Milano, Ancona,
Patra, Atina, ‹stanbul hatt›ndaki Stratejik Plan röportaj›…
Engin Kehale

federasyonunun çok az›nda böyle bir
çal›ﬂma var. Bu yüzden böyle bir çal›ﬂman›n
parças› olmaktan ﬂahs›m ad›na gurur
duyuyorum. Türkiye Futbol Federasyonu
ad›na da çok önemli bir ad›m at›lm›ﬂt›r.
▼Fatih Terim, Ekim ay›nda Milli Tak›m
Teknik Direktörlü¤ünü b›rak›rken, “Futbol
yat›r›mlar› Türkiye’de art›yor, üstyap›
geliﬂiyor ama bu hiçbir zaman altyap›ya
yans›mad›. Futbolumuzun baﬂ› ve gövdesi
kocaman ama onu taﬂ›yan ayaklar, bacaklar
maalesef incecik. O zaman tuhaf bir
yarat›¤› and›r›yor zaten” demiﬂti. Stratejik

Türkiye’yi futbolla
ileriye taﬂ›mak
Ahmet Güvener
▼Türkiye Futbol Federasyonu’nun
bir stratejik plan çal›ﬂmas›
yapmas›ndaki amaç neydi?
▲Bildi¤iniz gibi Türkiye Futbol
Federasyonu 400’ün üzerindeki
çal›ﬂan› ve geçen sene itibar› ile
180 milyon lira olan bütçesiyle
Türkiye’nin en büyük ve önemli
kurumlar›ndan biri. Bu büyüklük
sadece hacimle ilgili de¤il. TFF
etkisel olarak da çok önemli bir
kurum. Büyük kurumlar, belirli bir
yön ve plan içinde yönetilir. Böyle
büyük kurumlar›n bir yol haritas›
olmas› gerekir. Bu çal›ﬂmalar
misyon, vizyon ve de¤erler
çal›ﬂmas›yla baﬂlar, arkas›ndan da
stratejik plan çal›ﬂmas› gerekir.
TFF, 2004-2005 y›llar›nda misyon,
vizyon çal›ﬂmas›n› bitirmiﬂ ve
rahmetli Hasan Do¤an döneminde
stratejik plan çal›ﬂmalar›na
baﬂlam›ﬂt›. Bu çal›ﬂmalar çok uzun
bir süre ald›, 300’e yak›n
paydaﬂ›m›zla görüﬂüldü, onlarca
toplant› yap›ld› ve sonunda bugün
herkesin elinde tuttu¤u stratejik
plan çal›ﬂmas› tamamland›.
Bu çal›ﬂma, TFF’nin önümüzdeki
dört y›lda stratejik hedeflerini
belirleyen bir çal›ﬂma. TFF, bu
çal›ﬂma sayesinde bütün büyük
kurumlar gibi Türkiye’deki futbol
paydaﬂlar›na ve topluma karﬂ›
kendini hesap verilebilir bir
konuma getirdi. Onun için stratejik
plan çal›ﬂmas› futbol olarak bir
milat özelli¤i taﬂ›yor. San›r›m
bölgemizde ve hatta 53 ülke
10 TamSaha

ürkiye Futbol Federasyonu,
ça¤daﬂ ve kurumsal bir yap›ya
ulaﬂmak için en önemli
ad›mlardan bir tanesini 12 Nisan
2010 tarihinde att›. Uzun süredir
üzerinde çal›ﬂ›lan “Stratejik Plan”,
yerli ve yabanc› bas›n mensuplar›n›n
kat›ld›¤› lansman toplant›s›yla
tan›t›ld›. Ç›ra¤an Saray›’nda
düzenlenen tan›t›m›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan Baﬂkan Mahmut
Özgener, “TFF tarihinde bir ilk olan
bu yol haritas› sayesinde, 2013 y›l›
sonuna kadar, Türk futbolunun hem
sportif hem de yönetimsel konularda
çok önemli at›l›mlar ataca¤›na olan
güvenimiz tam” dedi.
Baﬂkan Özgener’in “Her biri aç›kça
tan›mlanm›ﬂ ve ölçülebilir nitelikte
olan 24 hedefi içeren bu plan
sayesinde, TFF ve Türk futbolunun
kurumsal k›lavuzu oluﬂacak” dedi¤i
“Stratejik Plan”›n lansman
toplant›s›nda her konunun uzman›,
sahnede sunumu gerçekleﬂtiren
TFF Genel Sekreteri Ahmet Güvener’e
eﬂlik etti. Milli Tak›mlarla baﬂlayan
“Sportif Baﬂar›” konu baﬂl›¤›nda
görüﬂlerini paylaﬂan A Milli Tak›m
Teknik Direktörü Guus Hiddink’i,
Milli Tak›m futbolcusu Nihat Kahveci,
FTEM ö¤rencisi Mete Sevinç, Bayan
Milli Tak›m› kaptan› Bilgin Defterli,
TFF HiF Müdürü Zeynepgül Ene,
MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan,
TFF Futbol Geliﬂtirme Merkezi
Direktör Yard›mc›s› Rasim Kara takip
etti. Planda yer alan 7. konu baﬂl›¤›

T

“Kurumsal Geliﬂim”le ilgili
olarak kürsüye gelen TFF
1. Baﬂkanvekili Lutfi Ar›bo¤an,
TFF’nin özel kanunla yönetilen
bir kurum oldu¤unu ve özel
sektör dinamizmiyle yönetilmesi
gerekti¤ini söyledi.
Asl›nda bu tan›t›m toplant›s›,
çal›ﬂman›n sadece kamuoyuna
duyurulma bölümüydü.
‹lk ad›m ise yaklaﬂ›k bir buçuk
sene öncesine, hatta belki de
beﬂ alt› sene öncesine
dayan›yor. ‹lk olarak misyon ve
vizyonunu belirledi TFF. Do¤ru
hedeflere ulaﬂmak için herkesin ayn›
do¤rultuda çal›ﬂmas› gerekti¤inin
bilincindeydi fakat misyon ve vizyon,
u¤runa çaba sarf edilecek ak›ll›ca
hedefler olmadan istedikleri etkiyi tam
olarak yaratamazlard›. Uzmanlar, ilk
olarak konu baﬂl›klar›n› belirledi.
Her konuda ekipler toplan›p saatlerce,
bazen de günlerce toplant›lar yap›p
sadece Türkiye’de de¤il, Avrupa
federasyonlar›nda da eﬂine az rastlan›r
bir doküman ortaya ç›kard›; “Stratejik
Plan.”
Thomas Edison ﬂöyle demiﬂti:
“‹yi ﬂans, f›rsatla haz›rl›¤›n bir araya
gelme durumudur.”
Yani ancak kendinizi gelece¤e iyi bir
ﬂekilde haz›rlarsan›z karﬂ›n›za ç›kan
f›rsatlar› de¤erlendirebilirsiniz.
TFF, art›k ileriye haz›rl›k yönünde
önündeki yol haritas›n› görebiliyor.
Hem de oldukça somut hedeflerle.
Stratejik plan dört y›l için haz›rlanm›ﬂ

bir belge. Genellikle stratejik planlar
3-5 y›ll›k dilimler için yap›l›r.
Daha uzunlar›n› bulmak elbette
mümkündür fakat uluslararas› ve
baﬂar›l› kurumlar›n kulland›¤› zaman
ölçütü dört y›ld›r.
‹lk baﬂta bilmeyenler için TFF’nin
misyon ve vizyonunu bir hat›rlatal›m.
Misyon: “E¤itim ve tesisleﬂme
hamlelerinde ça¤daﬂ hedeflerle
buluﬂmak, uluslararas› düzeyde
rekabet edecek altyap›y› oluﬂturmak,
topluma spor kültürünü benimsetmek,
futbol ekonomisini büyüten güçlü
finansal yap›ya sahip bir organizasyon
olmak.”
Vizyon: “Ça¤daﬂ ve kurumsal bir
yap›da futbola yayg›nl›k kazand›rmak,
ülke genelinde kat›l›m› artt›rmak,
uluslararas› organizasyonlarda sürekli
var olmak.”
‹ﬂte bu iki kavramdan yola ç›karak
stratejik plan üç ana baﬂl›k alt›nda
topland›: “Sportif Baﬂar›, Güçlü Bir
Organizasyon ve Uluslararas› Spor

Etkinlikleri.” Sportif baﬂar›n›n alt›nda “Milli
Tak›mlar, Elit Oyuncular, Bayan Futbolu, Herkes
‹çin Futbol ve Amatör Futbol, Hakemler ve
Teknik Adamlar” bulunuyor. Güçlü bir
organizasyonun alt›nda “Kurumsal Geliﬂim,
Futbol Ekonomisi, Yeni ‹letiﬂim Teknolojileri,
Modern Tesisler/Stadyumlar ve Kulüp
Yap›lar›/Organizasyon”, Uluslararas› spor
etkinliklerinin alt›nda ise “Spor Etkinlikleri.”
Toplam 11+1 konunun içerisinde ise dört y›ll›k
ikiﬂer “SMART” hedef bulunuyor. SMART
‹ngilizceden gelme “ak›ll› hedef” anlam›na
geliyor ve ‹ngilizce kelimelerin baﬂ harflerine
göre hedeflerin ﬂu kriterlerde olmas› bekleniyor:
Belirli, ölçülebilen, uygun, gerçekçi ve zaman
k›s›tl›. Bu sayede hem hedefin somutlu¤unda bir
s›k›nt› olmuyor, hem ölçülebilmesi ve sonuca
ba¤l› de¤erlendirmesi hem de bir bitiﬂ tarihi
oluyor. TFF, bu hedefleri kamuoyuna aç›klayarak
ayr›ca kendini hesap verebilir ve hesap
sorulabilir bir konuma getirmiﬂ oluyor. Hedeflere
bakt›¤›m›zda bir yandan sportif alanda önemli
geliﬂmeler beklenirken, bir yandan da
Türkiye’nin altyap›s›n› sa¤lamlaﬂt›rmak, gelecek
nesillere paha biçilmez bir futbol miras›

b›rakmak için temel ad›mlar at›lmaya baﬂlan›yor.
ﬁunu ayr›ca belirtmek gerekiyor. Stratejik Plan
sadece bu dört y›lla s›n›rl› kald›¤› sürece
beklenen etkiyi tümüyle yaratamayacak.
Bu bir baﬂlang›ç noktas›; altyap›y› haz›rlamak
için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›.
Stratejik plan kal›c› bir hale gelip dört y›lda bir
tekrarlan›r, hedefler geliﬂtirilir, do¤ru yoldan
sap›lmaz ve kurumsal bir ﬂekilde hareket edilirse
Türk futbolunun gelece¤i güvence alt›na al›nm›ﬂ
olur. TFF, stratejik plan› haz›rlay›p kamuoyuna
sunduktan sonra ﬂimdi hedefleri nas›l
gerçekleﬂtirece¤inin çal›ﬂmas›n› yap›yor.
Her hedef için proje gruplar› oluﬂturldu, hedefler
y›llara bölünüp alt projeleri geliﬂtirilmeye
baﬂland›. Önemli katk›lar›ndan faydalan›lacak o
kadar çok isim var ki; UEFA 1. Baﬂkan Yard›mc›s›
ﬁenes Erzik, Futbol Federasyonu Baﬂkan›
Mahmut Özgener ve Yönetim Kurulu üyeleri,
TFF sponsorlar›, paydaﬂlar› ve gittikçe
ça¤daﬂlaﬂan, geliﬂen profesyonel ve amatör futbol
kulüplerimiz. Hedeflerin hepsi TFF çal›ﬂanlar›n›
zorlayacak ama ulaﬂ›labilecek noktalar olarak
tasarland›. Hedeflere ulaﬂmak için birlik
içerisinde gece-gündüz çal›ﬂmak gerekiyor.

planla Terim’in bahsetti¤i bu garip yarat›k ﬂeklinin
ortadan kalkabilece¤ini düﬂünüyor musunuz?
▲Sevgili Fatih Hocan›n teﬂhisi do¤ru bir teﬂhis.
Bugün Türkiye, Avrupa’da futbol ekonomisi
aç›s›ndan alt›nc› s›rada. Sportif olarak bakt›¤›m›zda
ise durum biraz farkl› gözüküyor. Lisanslama ve
altyap› organizasyonu olarak da istedi¤imiz
konumda de¤iliz. Baﬂar›n›n sürekli olmas› için
kesinlikle bir gençlik geliﬂtirme ya da eski deyimiyle
altyap› oluﬂmas› gerekiyor. Özellikle dikkatli
bak›l›rsa stratejik plan çal›ﬂmas›nda gençlik
geliﬂtirmeyle, kay›tl› futbolcu say›s›n›n artmas›yla
ilgili çok ciddi hedefler var. Bu hedeflere
ulaﬂt›¤›m›zda san›r›m Fatih Hocan›n bahsetti¤i
yarat›¤›n alt k›sm› biraz daha güçlü bir hal alacak.
Sevgili hocam›n bu konudaki kayg›lar› da bu sayede
azalacak.
▼Stratejik plan dört y›ll›k bir süreci kaps›yor.
TFF’nin önümüzdeki dört y›l içerisinde kadrolar›nda
veya üst kademelerinde de¤iﬂiklikler olursa bu
stratejik plan›n›n devaml›l›¤› nas›l sa¤lanacak?
▲Bu soru stratejik plan lansman›nda da soruldu.
Stratejik plan›n ne oldu¤unu ve nas›l oldu¤unu bilen
insanlar için asl›nda çok anlaml› bir soru de¤il.
Ancak kamuoyunu da bu konuda ayd›nlatmam›z
gerekti¤ini düﬂünüyorum. Bildi¤iniz gibi 1.5 y›l
sonra bir seçim dönemine giriyoruz. Yeni dönemde
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kimlerin yönetimde ya da
profesyonel kadroda olaca¤›
konusunda ﬂu anda bir yorum
yapmak anlams›z ve gereksiz olur.
Stratejik plan›n amac› da asl›nda
bu kadrolar de¤iﬂse bile TFF’nin
ileriye dönük, hatta uzun vadede
100. y›l› olan 2023 y›l›na yönelik
bir yol haritas›n›n olmas›d›r.
Stratejik plan da iﬂte bunu sa¤l›yor.
Hedeflere bak›ld›¤› zaman bu
hedeflerin tersine bir politika
güdecek bir Federasyonun
gelece¤ine inanm›yorum. Kimse
kalk›p “Türkiye’deki lisansl›
futbolcu say›s› artmas›n, azals›n”
demeyecektir. Fakat her
Federasyon kendi iﬂleyiﬂ biçimi ve
politikalar›na göre bu rakamlarda
baz› düzeltmelere gidebilir.
Stratejik planlar da dört y›ll›k
hedefler de de¤iﬂmez de¤ildir.
Zaman içerisinde ayn› do¤rultuda
olmak üzere rakamsal baz›
düzeltmeler yap›labilir.
▼TFF denilince genellikle
insanlar›n akl›na hakemler ve
A Milli Tak›m geliyor, ancak bu iki
konu stratejik plandaki
bölümlerden sadece iki tanesi.
Bunlar d›ﬂ›nda on tane daha konu
baﬂl›¤› var. Bu konudaki
görüﬂleriniz neler?
▲Maalesef TFF’nin baﬂar›s›
kamuoyu taraf›ndan iki ﬂekilde
ölçülüyor; A Milli Tak›m’›n
baﬂar›s› ve hakemler. Sanki
Federasyon bir A Milli Tak›m
kulübüymüﬂ gibi anlaﬂ›l›yor. Bir de
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hakemlerin özellikle Süper Lig ve
Bank Asya 1. Lig’de vermiﬂ
olduklar› do¤ru ya da yanl›ﬂ
kararlar ve buna ba¤l› olarak MHK
ve Federasyonumuza getirilen
eleﬂtiriler var. Asl›nda bu birçok
ülkede böyle. Bu iki olay
kamuoyunun gözü önünde
bulunuyor. Fakat bir gerçek var ki,
Türk futbolunun geliﬂmesi için
bu iki konu çok önemli unsurlar
olmakla birlikte stratejik
plan›m›zda yaln›zca iki hedef.
Biz Türk futbolunun, TFF’nin
güçlenmesini, kulüplerimizin daha
ça¤daﬂ bir yap›ya kavuﬂmas›n›
istiyorsak sadece bu iki hedefi
kendimize temel alamay›z.
Mutlaka daha de¤iﬂik konularda,
“Gençlik Geliﬂtirme Programlar›,
Futbol Ekonomisi, Kulüp Yap›lar›,
Stadyumlar” gibi konularda
kendimize hedefler belirlemeliyiz.
Bunlar birbirini tamamlayan,
bütünleﬂmiﬂ hedefler. ‹nan›yoruz ki
bu hedeflerin tamam› bir arada
gerçekleﬂti¤inde hem Federasyona
yap›lan eleﬂtiriler azalacak hem de
gerek A Milli Tak›m›m›z gerek
hakemlerimiz daha baﬂar›l› olacak.
▼Hedefleriniz aras›nda
Türkiye’deki seyirci ortalamas›n›
yüzde 30 artt›rmak bulunuyor.
Bu konuda kulüplerin de bir görev
üstlenmesi önemli görünüyor.
Bu art›ﬂ› sa¤lamak için
günümüzün popüler terimlerinden
“marka de¤eri”ni mi artt›rmay›
planl›yorsunuz?

▲Evet, görünen o ki stadyuma
giden seyirci say›s›nda azalma var.
Türkiye’de de var, ‹talya’da da var
bu sorun. ﬁu anda en popüler
ligler olan La Liga ve Premier
Lig’de ise seyirci patlamalar›
yaﬂan›yor. Demek ki futbolun
marka de¤eriyle stadyuma giden
seyirci aras›nda do¤ru orant›l› bir
iliﬂki var. Tabii seyirci say›s›n›n
artmas› çok kolay de¤il.
Dolay›s›yla “Dört y›lda ortalamay›
yüzde 100 artt›raca¤›z” diye bir
iddiada bulunsayd›k gerçekçi
olmazd›. Seyircinin artmas› için
önemli unsurlardan biri fiziki
yap›n›n, yani
stadyumlar›n›n
altyap›lar›n›n
düzeltilmesi.
Bu konuda çeﬂitli
çal›ﬂmalar› ﬂu
anda yap›yoruz.
Bir di¤er konu ise
kulüplerin
bilinçlendirilmesi.
Özellikle maç
gelir cinslerinin
farkl› alanlarda
artt›r›lmas›.
Kulüpler naklen
yay›n gelirleri
d›ﬂ›nda, maç
hâs›lat›, lisansl›
ürün sat›ﬂ› gibi
konularda da
kendilerine
önemli gelir
kap›lar› elde

etmeli. Dolay›s›yla kulüplerle ortak
bir çal›ﬂma içerisinde “marka
de¤eri”ni yükseltmeye ve buna
ba¤l› olarak da seyirci say›s›nda
önemli art›ﬂlar› dört y›l içerisinde
baﬂarmaya çal›ﬂaca¤›z.
▼FTEM projesini biraz açabilir
misiniz? Avrupa’da bunu
uygulamay› düﬂünen ya da
uygulamaya koymuﬂ ülkeler var
m›? Varsa ald›klar› sonuçlar neler?
▲Çok ilginçtir, Say›n Hiddink’e
“Stratejik Plan” hakk›nda detayl›
bir sunum yapt›m ve bilgiler
verdim. Bütün hedefler aras›nda
ilgisini en çok FTEM projeleri
çekti, hakk›nda sorular sordu ve
kendisine aç›klad›m. Biliyorsunuz
ﬂu anda 50 kadar merkezde
TFF’nin antrenörleri, özellikle
kulüplerde oynamayan 10-12
yaﬂ›ndaki çocuklara ça¤daﬂ futbol
e¤itimi veriyor. Bu yaﬂlar
ö¤renmenin alt›n ça¤›. Bu yaﬂlarda
futbolu do¤ru ö¤renmeleri
gelecekteki yap›lanmalar› için çok
önemli bir unsur. ﬁansa bak›n ki,
bu röportaj› yapt›¤›m›z Yunanistan
karasular› FTEM konusunda önemli
bir örnek. Yunanistan Futbol
Federasyonu Genel Sekreteri ile
yapt›¤›m bir toplant›da, kendisine
son zamanlardaki baﬂar›lar›n› neye
borçlu olduklar›n› sordum.
Baﬂar›lar›n› Yunanistan’da her il
veya eyalette 48 teknik e¤itim
merkezi aç›p bunlar›n baﬂ›na bir
antrenör koymalar›na ba¤lam›ﬂt›.
Futbolun geliﬂmiﬂ ülkelerinin
tümünde benzer yap›lanmalar
mevcut.
▼Stratejik plana bakt›¤›m›zda
Türkiye’nin Avrupa ﬁampiyonu
olmas›; oyuncular›m›z›n
Barcelona’da, Manchester
United’da forma giymesi; yay›n
haklar›nda dünyan›n en büyük
ihalesinin gerçekleﬂtirilmesi gibi
hedefler bulunmuyor. Bu TFF’nin

hedeflerinin büyük olmamas›ndan m›
yoksa baﬂar›n›n kal›c› olmas› için daha
de¤iﬂik ad›mlar›n gerekmesinden mi
kaynaklan›yor?
▲Yani tabii biz bunlar› da yazabilirdik.
Örne¤in “10 milyon kay›tl› oyuncuya
ulaﬂaca¤›z” diyebilirdik ancak bunlar
gerçekçi hedefler olmazd›. Stratejik
plan hedeflerinin gerçekçi olmas›
gerekir. Elbette TFF’nin kal›c› hedefleri
y›llarca bunlard›r denilemez. Bir
sonraki dört y›lda lisansl› oyuncu say›s›
1 milyondan 1.5-2 milyona ç›kabilir.
Nihai olarak da TFF dünyan›n en iyi
üç futbol ülkesinden biri olmay›
hedefliyor. Bunu gerçekleﬂtirmemiz
tabii ki dört y›lda mümkün de¤il.
Gençlik geliﬂtirme programlar›na
yapaca¤›m›z do¤ru yat›r›mlarla Türkiye
10-12 y›l içerisinde Avrupa’n›n
Brezilya’s› olur. Bunu daha önce de
söyledim. Konunun uzmanlar› da
söylüyor. Yeter ki biz unutmayal›m,
acele etmeyelim. Biz aceleci bir
milletiz, her ﬂey çok k›sa zamanda
olsun istiyoruz. Bu gerçekçi de¤il. Türk
futbolunun ça¤ atlamas› için zamana
ihtiyac› var. Bunun sa¤lanmas› için de
stratejik planlar›n hangi Federasyon
gelirse gelsin uygulanmaya devam
edilmesi gerekir.
▼“2013 sonuna kadar UEFA ve FIFA
taraf›ndan düzenlenen en az üç
ﬂampiyona finaline ev sahipli¤i
yapmaya hak kazanmak ve en az bir
UEFA veya FIFA kongresine
ev sahipli¤i yapmak” hedefini
okudu¤umuzda, akl›m›za ilk olarak
EURO 2016 geliyor. 12 Nisan günü
Ç›ra¤an Saray›’nda yap›lan “Stratejik
Plan Lansman›” kapsam›nda Türkiye’ye
birçok bas›n mensubu TFF taraf›ndan
davet edildi ve kendilerine ayr›ca bir
“EURO 2016” sunumu yap›ld›. Bas›n
mensuplar›n›n hem stratejik plan hem
de EURO 2016 konusundaki
düﬂünceleri hakk›nda bize ne tür
bilgiler verebilirsiniz?
▲Gelen bas›n mensuplar› gerek her iki
sunumdan gerek Türkiye’de
karﬂ›laﬂt›klar› misafirperverlikten çok
etkilendi. Hepsi defalarca Türkiye’yi ilk
defa farkl› bir gözle görebildiklerini
belirtti. 2016 yaklaﬂ›m›m›z› son derece
pozitif buldular ve di¤er ülkelerin
adayl›klar›na göre Türkiye’nin bir ad›m
önde oldu¤unu belirttiler. Bu çok
önemli bir ﬂey. Verilecek kararda
uzmanlar›n teknik de¤erlendirmeleri
kadar Avrupa’daki futbol kamuoyunun
görüﬂleri de etkili olacak. Dolay›s›yla
bu gazeteciler ülkelerine
döndüklerinde konu hakk›ndaki olumlu
görüﬂlerini yaz›yor, yazd›lar da.
Bu sayede Avrupa kamuoyunun
Türk futboluna ve Türk futbolunun
gelece¤ine bak›ﬂ› konusunda çok
önemli katk›lar sa¤lanacak. Ziyareti,
EURO 2016’y› almam›z konusunda
önemli bir etken olarak görüyoruz.
Bu konuda çok ümitliyiz.

Stratejik Hedefler
1. Milli Tak›mlar
●U17, U19 ve U21 Milli Tak›mlar›n›n, FIFA ve
UEFA taraf›ndan düzenlenen her ﬂampiyona
finallerine kat›lmas›, oyuncular›n bu tak›mlardan
geçerek A Milli Tak›m’la entegre olmas›.
●A Milli Tak›m’›n EURO 2012 ve 2014 Dünya
Kupas› finallerine kat›lmas›.

2. Elit Oyuncular
●En üst 2 profesyonel ligde yar›ﬂan 15 kulübün
gençlik geliﬂtirme programlar›n›n “akademi”
standartlar›na ulaﬂm›ﬂ olmas›.
●Nisan 2010 itibariyle say›s› 50 olan FTEM’leri 200
adede ç›kartarak y›lda 12 bin 10-12 yaﬂ grubundaki
yetenekli çocu¤un futbol e¤itimi almas›.

3. Bayan Futbolu
●Nisan 2010 itibariyle 5 bin olan H‹F aktivitelerine
kat›lan bayan say›s›n›n 75 bine ulaﬂt›r›lmas›.
●Bayan Futbol Liglerinde rekabet eden 45 kulübün
100’e, Nisan 2010 itibariyle 1300 olan amatör
lisansl› bayan futbolcu say›s›n›n 6 bine ulaﬂt›r›lmas›.

4. Herkes için Futbol ve Amatör Futbol
●Nisan 2010 itibariyle 320 bin olan amatör ve H‹F
lisansl› oyuncu say›s›n›n 1 milyona ç›kart›lmas›.
●Profesyonel Liglerin alt›nda yer alacak, kat›l›m
kriterli ve bölgesel bir yar› profesyonel/amatör lig
oluﬂturulmas›.

5. Hakemler
●Nisan 2010 itibariyle UEFA Elit ve Premier (1.
Kategori) kategorilerinde 1 olan Türk hakem
say›s›n›n en az 3’e yükseltilmesi.
●Nisan 2010 itibariyle 6500 olan toplam hakem
say›s›n›n 15 bine ulaﬂt›r›lmas›.

8. Futbol Ekonomisi
●Tüm ulusal ve bölgesel ligler için isim
sponsorlu¤u sa¤lanmas›.
●2009-2010’da 181 milyon TL olan TFF bütçesinin
2013 sonunda yüzde 40 büyütülmesi.

9. Yeni ‹letiﬂim Teknolojileri
●Nisan 2010 itibariyle y›ll›k 14 milyon olan
TFF web sitesinin ziyaretçi say›s›n›n her y›l yüzde
10 artmas›.
●Do¤rudan iletiﬂim kurabilece¤imiz kay›tl› kullan›c›
say›s›n›n 1 milyona ulaﬂmas›.

10. Modern Tesisler / Stadyumlar
●Nisan 2010 itibariyle 2 olan “UEFA Elit Klasman”
stadyum say›s›n›n 6’ya ulaﬂmas›n›n sa¤lanmas› ve
5 yeni modern stadyum projesinin fiilen baﬂlat›lmas›.
●Süper Lig maçlar›n›n oynand›¤› stadyumlar›n
yüzde 75’inin UEFA güvenlik kriterlerine tamamen
uygun hale getirilmesi. Süper Lig maçlar›n›n seyirci
ortalamas›n›n yüzde 30 art›r›lmas›.

11. Kulüp Yap›lar› / Organizasyon
6. Teknik Adamlar
●2013-2014 sezonuna kadar aﬂamal› olarak UEFA
JIRA Konvensiyonu ile öngörülen antrenör lisans
sistemine geçiﬂin tamamlanmas›.
●En üst 2 profesyonel ligdeki kulüplerde görev
yapan tüm Gençlik Geliﬂtirme Program›
sorumlular›n›n, TFF taraf›ndan verilecek “GGP
Yönetimi Sertifikas›”na sahip olmas›n›n sa¤lanmas›.

●Tüm Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin,
2011-12 sezonundan itibaren UEFA Kulüp Lisans
baﬂvurusunda bulunmas› ve 2011-2014 aras›n›
kapsayan “3 y›ll›k stratejik plan” haz›rlamalar›n›n
sa¤lanmas›.
●TFF bünyesindeki tüm ulusal ve bölgesel ligler
için kulüp lisanslama sisteminin tamamlanmas›.

11+1. Spor Etkinlikleri
7. Kurumsal Geliﬂim
●Ticari süreçler ile ‹K süreçlerinin daha etkin bir
hale getirilmesine yönelik olarak TFF’nin kurumsal
geliﬂim ve yeniden yap›land›r›lmas›n›n
tamamlanmas›.
●Performansa dayal› sürecin baﬂlamas› ve sürekli
iyileﬂtirme projelerine önem verilmesi.

●Uluslararas› turnuvalar, toplant›lar, futbol
etkinliklerine adayl›k ve ev sahipli¤ine yönelik
7 y›ll›k bir haz›rl›k plan›n›n oluﬂturulmas›.
●2013 sonuna kadar UEFA veya FIFA taraf›ndan
düzenlenen en az 3 ﬂampiyona finaline ev sahipli¤i
yapmaya hak kazan›lmas› ve en az 1 UEFA veya
FIFA Kongresine ev sahipli¤i yap›lmas›.
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K›v›lc›m Güneﬂ’ten geliyor
Bizim geldiğimiz dönemde
Türkiye’de müthiş bir
futbol atmosferi vardı.
Ama sadece atmosferle
bir yere varmanız
mümkün değil. Aradan
geçen 15 yılda Türk
futbolu büyük bir aşama
kaydetti. Statlar, saha
zeminleri, tesisler Avrupa
düzeyine getirildi.

Havuz sisteminin kurulması
Türk futbolu açısından büyük
bir aşamayı da beraberinde
getirdi. O dönemde
başkanımız Faruk Özak bu
fikri ortaya atmıştı. Bugünkü
aşamayı havuz sistemiyle
büyüyen gelir pastasına ve
bu pastanın daha âdil
dağıtılmasına bağlıyorum.
Türkiye’de 4 sene yaşadım,
kendimi hiçbir zaman
yabancı hissetmedim. Bunda
benim Gürcü olmamın payı
da vardır. Çünkü
geleneklerimiz benziyor.
Ama sadece ondan değil.
Bu kadar sıcak, kapısı açık,
futbolu bilen ve seven
insanları başka hiçbir yerde
görmedim.
Bizim geldiğimiz dönemde
Trabzonspor müthiş bir
takımdı. Diğer yandan
yumruk gibi bir yönetime
sahiptik. Türkiye’de
çoğunlukla 20 kişilik yönetim
kurulları toplanıyor, yemek
yiyor ve bir karar vermiyor.
Karar vermeden yemek
yiyecekseniz gidin bir
restoranda toplanın.
Şenol Güneş’i 17 sene önce
tanıdığımda gençti ama son
derece ileri görüşlüydü.
Sonrasında birçok kulüpte
çalıştı ve Milli Takım’la dünya
üçüncülüğü gibi bir başarı
yaşadı. Beyninde birçok
tecrübe biriktirdi. Bana göre
Şenol Güneş, Avrupa’nın en
iyi teknik direktörüdür.
14 TamSaha

‹kizi ﬁota ile birlikte çok genç
yaﬂta geldi¤i Trabzon’da bir
“efsane”ye dönüﬂtü.
Ard›ndan Hollanda ve
Almanya liglerinde top
koﬂturup yaﬂad›¤› a¤›r
sakatl›k nedeniyle 29 yaﬂ›nda
futboldan koptu. ﬁimdi
Gürcistan’da bir futbol
okulunun sahibi. Türkiye’nin
Euro 2016 projesine destek
vermesi için davet edildi¤inde
koﬂa koﬂa geldi. Türk
futbolunun 15 y›l önceki
durumuyla bugününü çarp›c›
örneklerle k›yasl›yor,
“Avrupa’n›n en iyisi” dedi¤i
ﬁenol Güneﬂ’i, “Tak›m›
ateﬂleyecek y›ld›z› yok”
diye de¤erlendirdi¤i
Trabzonspor’un en büyük
ﬂans› olarak görüyor.

Arçil Arveladze
Mazlum Uluç
▼Trabzonspor’dan ayr›ld›ktan sonra bir süre Hollanda
ve Almanya’da futbol oynad›¤›n› biliyoruz. Ancak
sonras›nda izini kaybettik. Bu süreçte neler yapt›¤›n›
ö¤renebilir miyiz?
▲Türkiye ve Avrupa aras›nda o dönemde büyük farklar
gördüm. ﬁota’yla birlikte Türkiye’ye çok genç gelmiﬂtik.
Burada gördü¤ümüz atmosfer ve futbol sevgisi
bambaﬂkayd›. Trabzonspor’a geldi¤imizde futbol
kariyerimizin henüz baﬂ›ndayd›k ve ilk profesyonellik
deneyimimizdi. Bizim aç›m›zdan büyük bir pratik yapma
f›rsat›yd›. Avrupa kupas› maçlar›n›n yan› s›ra milli
tak›m›m›zda oynamaya ve iyi futbolcu olma yolunda
ilerlemeye baﬂlad›k. Hollanda’da ﬁota Ajax’ta, ben
Breda’da farkl› bir hayat yaﬂad›k. Oradaki ortam çok kolay
ve rahatt›.
▼Hangi anlamda rahatt›?
▲Gazete, televizyon veya taraftar bask›s› hemen hemen
hiç yoktu. Bu bazen iyi, bazen de kötüdür. ‹yi oynad›¤›n›z
zaman o ilgiye ihtiyac›n›z var çünkü. Ama Hollanda’da iyi
de olsan›z kötü de olsan›z karﬂ›l›¤›nda herhangi bir ilgi
veya tepki görmüyorsunuz. Orada kamp diye bir ﬂey de yok.

Trabzonspor’da
oynarken maçtan
iki gün önce
kampa giriyor,
sonra uçakla
maç›
oynayaca¤›n›z
ﬂehre gidiyor,
dönüﬂte hemen
antrenman
yaparak bir
sonraki haftaya
haz›rlanmaya
baﬂl›yorduk. Ama Hollanda küçük bir ülke oldu¤u için maç günü
otobüsle deplasmana gidiyorsunuz. Dolay›s›yla fazlas›yla size ait
zaman›n›z oluyor. Almanya da Hollanda’ya benziyordu. Ama
üzerinizdeki ilgi ve bask› biraz daha fazlayd›.
▼Futbolu çok erken yaﬂta b›rakman›n sebebi neydi?
▲28 yaﬂ›nda beﬂinci ameliyat›m› geçirdim. 1 sene al›ﬂmaya çal›ﬂt›m
ama olmad› ve 29 yaﬂ›nda futbolu b›rakmak zorunda kald›m.
▼‹nsan›n sevdi¤i bir mesle¤i hiç ummad›¤› bir dönemde b›rakmak
zorunda kalmas› zor olsa gerek.
▲Gerçekten de çok zordu benim için. 29 yaﬂ bir futbolcu için en iyi
dönemdir. Oyun zekân›z, maç tecrübeniz ve kuvvetiniz zirveye
t›rman›r. Ama a¤›r sakatl›klar beni en verimli oldu¤um dönemde
futboldan kopard›.
▼Türk futbolunu izledi¤ini biliyorum. Senin oynad›¤›n dönemdeki Türk
futbolu ile bugünkü aras›nda ne gibi farklar gözlüyorsun?
▲Bizim geldi¤imiz dönemde Türkiye’de müthiﬂ bir futbol atmosferi
vard›. Ama sadece atmosferle bir yere varman›z mümkün de¤il. Aradan
geçen 15 y›lda Türk futbolu büyük bir aﬂama kaydetti. Statlar, saha
zeminleri, tesisler gerçekten de Avrupa düzeyine getirildi. Gazeteciler
her zaman vard› ama spor programlar› inan›lmaz bir ﬂekilde artt›.
Türk televizyonlar›n› izliyorum, her gece 10-15 kanalda saatlerce futbol
konuﬂuluyor.
▼TV programlar›n›n artmas›n› futbol ad›na bir geliﬂme olarak m›
yorumluyorsun?
▲Bana göre geliﬂme
olarak
yorumlanmal›.
Bu programlar›n
niye var oldu¤unu
düﬂünmek gerek.
Demek ki insanlar
ilgi duyuyor ve bu
programlar
yay›nlan›yor. Futbol
programlar›n›n
yo¤unlu¤u, ülkedeki
futbol ilgisinin
yo¤unlu¤unu
gösteriyor.

Geliﬂmenin
nedeni havuz
sistemi
▼Avrupa’yla
k›yaslad›¤›nda
Türkiye’deki statlar›
nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Bizim

Türkiye’nin
üç jokeri var
“Türkiye Euro 2016 adaylık
sürecinde stat projelerini
değil, üç avantajını öne
çıkarmalı. Birincisi, UEFA’nın
ikinci kategori ülkelere olan
desteği, ikincisi bu organizasyonun
alınmasının ülkede açacağı iş imkânları
ve üçüncüsü de Türkiye’deki futbol
sevgisinin, ilgisinin büyüklüğü.”
▼Türkiye’nin EURO 2016 adayl›¤›
hakk›nda neler düﬂünüyorsun?
▲UEFA, futbolda ikinci klasman
ülkelerdeki futbol havas›n›
de¤iﬂtirmeye çal›ﬂ›yor.
Euro 2012’nin Ukrayna ve
Polonya’ya verilme amac› da
buydu. Bu tip ülkelerdeki
futbolun geliﬂtirilmesi amaçland›.
2010 Dünya Kupas›’n›n Güney
Afrika’ya verilmesinin alt›nda da
bu amaç yat›yordu. Hangi
k›stasla de¤erlendirirsek
de¤erlendirelim, Güney Afrika,
Türkiye’nin yüz kat gerisinde.
Statlar, hava durumu, güvenlik
aç›s›ndan de¤erlendirdi¤inizde
Türkiye Güney Afrika’n›n kat kat
önünde. Bence Türkiye’nin
buradaki kazanma stratejisi
statlar olmamal›. Çünkü ayn›
stadyumlar› Fransa da ‹talya da
yapar. Türkiye’nin fark›n› ﬂöyle
bir örnekle anlatabilirim.
Diyelim ki elinizde 10 dolar var
ve siz 1 dolar›n›z› bir baﬂkas›na
verdiniz. Bu güzeldir. Ama
elinizde 1 kuruﬂ varken 1 kuruﬂ
verirseniz, bu çok daha güzel ve
önemlidir. ﬁimdi Türkiye’nin
durumu da bu. Fransa ve ‹talya
kadar zengin bir ülke de¤il ama
900 milyon euronun üzerinde
bir devlet garantisiyle EURO
2016’y› destekliyor. Bir baﬂka
aç›dan bakarsak, ‹talya ve Fransa
bu projeyi kazan›rsa 1 ay
konuﬂulacak, sonra da turnuva
s›ras›nda bir kez daha gündeme
gelecek ve bitecek. Ama Türkiye
bu projeyi kazansa, o günden
itibaren ﬂampiyonan›n sonuna
kadar EURO 2016 gündemde
kalacak. Bu da çok önemli.
Bu projenin gerçekleﬂmesi iﬂ
imkânlar›n›n da önünü açacak.
7 yeni stadyumun yap›lmas›
demek, Türkiye’de iﬂ
imkânlar›n›n da aç›lmas› demek.
Türkiye bu jokerleri kullanmal›.
Joker ne? Futbol anlam›nda

ikinci klasmanda yer alan
ülkelerde geliﬂim sa¤lanmas›n›n
arzulamas›. Bunu örne¤ini hem
Polonya-Ukrayna hem de Güney
Afrika’ya verilen turnuvalarla
görüyoruz. ‹kincisi ülkedeki iﬂ
imkânlar›n›n aç›lacak olmas›.
Üçüncüsü Türkiye’de futbola
olan ilgi ve bu ülkenin yak›n
geçmiﬂte hem ﬁampiyonlar Ligi
hem de UEFA Kupas› finalini
baﬂar›yla düzenlemiﬂ olmas›.
Bence “O ﬂehirdeki havaalan›
yetersiz, bu ﬂehre ulaﬂ›m zor”
gibi mazeretlerin de bir anlam›
yok. Bu, her ﬂeyiyle tamam bir
insana, “Niye ﬂapkan yok?” diye
sormaya benzer. Güney
Afrika’daki güvenlik projesinde
insanlara, “Bu yoldan gitme,
di¤erinden git, çünkü oradan
gidersen seni öldürürler”
diyorlar. Bugün Türkiye’de
Ankara, ‹stanbul, Antalya ve
‹zmir’de hiçbir ulaﬂ›m sorunu
yok. Konya’ya ulaﬂmak
istiyorsan›z da iki gün önce
gelecek ve maç›n›z›
izleyeceksiniz. Zaten orada kaç
maç olacak ki? Bir, maksimum
iki. Türkiye’nin bu yönleri
iﬂlemesi gerekiyor. “Paris mi
güzel, ‹stanbul mu güzel?”
yar›ﬂmas›n›n bir anlam› yok.
Ben ‹stanbul’u severim,
bir baﬂkas› Paris’i sever.
Ama ‹stanbul futbol ﬂehri ve
bunun ön plana ç›kar›lmas›
gerekiyor. Platini baﬂkanl›¤a
geldi¤i zaman “Futbol politikas›
de¤iﬂiyor” dedi. Büyük ülkelerin
lehindeki geliﬂim çark›n›, di¤er
ülkelere do¤ru çevirdi. ‹ﬂte o
çark ﬂimdi tam da Türkiye’nin
lehine dönüyor. Sanki
Ukrayna’da stat m› var, otel mi
var? Ben Türkiye’nin ﬂansl›
oldu¤unu ve propaganda
sürecinde sözünü etti¤im
noktalar›n öne ç›kar›lmas›
gerekti¤ini düﬂünüyorum.
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Futbolda gol atabilen oyuncu çok değerlidir. Mesela Messi varsa, geride
Puyol’un olup olmaması o kadar da önemli değildir. Çünkü Messi, Puyol
olsa da olmasa da golünü atar. Trabzonspor’un da kolay gol atabilen bir
oyuncuya mutlaka sahip olması gerekiyor.
Bazen saha içinde gözünün içine baktığınızda size bir kıvılcım çakacak
oyuncu ararsınız. Bugünkü Trabzonspor’da böyle bir oyuncu göremiyorum.
Bizim dönemden sonra o tip oyuncu olarak Fatih Tekke geldi. Şimdi
o kıvılcım sadece Şenol Hocadan geliyor.
16 TamSaha

zaman›m›zda futbol
stadyumlar› yoktu. Statlar
olimpik anlay›ﬂla, içinde
farkl› sporlar›n
yap›labilece¤i biçimde inﬂa
edilmiﬂti. O dönemde
Avrupa’da stat yap›lar›nda
büyük bir de¤iﬂim
yaﬂanm›ﬂt›. Mesela
Hollanda’da 99 tane futbol
stad› vard›. Almanya’da
Olimpiyat Stad› d›ﬂ›ndaki
statlar da sadece futbol
oynanmas› amac›yla inﬂa
edilmiﬂti. ‹ngiltere zaten
futbol statlar›yla doluydu.
Bu tip statlar oyuncu-seyirci
bütünleﬂmesini sa¤lamas›
aç›s›ndan gerçekten de çok
etkili. Türkiye’de son
y›llarda bu yönde önemli bir
geliﬂme var. Art›k futbol
stadyumlar› inﬂa ediliyor ya
da var olan statlar sadece
futbol stad› haline
dönüﬂtürülüyor. Tesisler
anlam›nda da büyük bir
geliﬂme var. Bizim
zaman›m›zda sadece
Trabzonspor ile üç ‹stanbul
tak›m›n›n modern tesisleri
vard›. Bugün neredeyse her
tak›m süper tesislere sahip.
Bu geliﬂmenin arkas›nda da
kulüplerin bir süre önce
elde etmeye baﬂlad›¤› büyük
gelirler yat›yor. Havuz
sisteminin kurulmas› Türk
futbolu aç›s›ndan büyük bir
aﬂamay› da beraberinde
getirdi. O dönemde
baﬂkan›m›z Faruk Özak bu
fikri ortaya atm›ﬂt›. Bugünkü
aﬂamay› havuz sistemiyle
büyüyen gelir pastas›na ve
bu pastan›n geçmiﬂe oranla
daha âdil da¤›t›lmas›na
ba¤l›yorum. Türk Milli
Tak›m›’n›n ikinci olmas›
ya da Galatasaray’›n UEFA
Kupas›’n› almas› havadan
gelen baﬂar›lar de¤ildi.
▼Türkiye’de bir yabanc›
oyuncu olarak yaﬂayabilmek
kolay m›yd›?
▲Türkiye’de 4 sene yaﬂad›m
ve futbol oynad›m, hiçbir
zaman kendimi yabanc›
hissetmedim. Ama baﬂka
oyuncular› bilmiyorum,
kendi hissettiklerimi
söylüyorum. Ben Türkiye’de
hiçbir gün yabanc› olarak
yaﬂamad›m. Tamam, bunda
benim Gürcü olmam›n pay›
da vard›r belki. Çünkü örf ve
adetlerimiz, geleneklerimiz
birbirine çok benziyor.
Ama sadece ondan de¤il.
Bu kadar s›cak, kap›s› aç›k,
futbol bilen ve seven
insanlar› baﬂka hiçbir yerde

görmedim.
▼Oyuncu-yönetici iliﬂkileri
aç›s›ndan Türk futbolunu
nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Türkler ve Gürcüler,
insan iliﬂkileri konusunda
birbirine çok benziyor.
Biz konuﬂurken
karﬂ›m›zdakiyle kontak
kurmay› severiz. Alman
“merhaba” der geçer, bizse
iki dakikada arkadaﬂ oluruz.
Orta ve Kuzey Avrupal›lar
bu anlamda so¤uktur.
Ama ‹talya ve ‹spanya’da
baﬂka bir durum var. Onlar
da bize benziyor.
▼Peki, bu yak›n iliﬂki sence
olumlu mu?
▲Bana göre olumlu. Çünkü
ben de bir Gürcü olarak
s›cak iliﬂkilerin insan›y›m.
Bu durum sadece
baﬂkan-futbolcu iliﬂkileri
için geçerli de¤il. Sokakta,
toplu taﬂ›ma araçlar›nda,
televizyonda, her yerde
böyle. Almanya’daki taksi
ﬂoförüne adresi verirsiniz,
hiçbir ﬂey konuﬂmadan sizi
gidece¤iniz yere götürür.
Ama Türkiye’de veya
Gürcistan’da, “Nereden
geliyorsun, nereye
gidiyorsun, neden geldin,
memleket neresi?” diye
baﬂlar, 1 saat içinde arkadaﬂ
olursunuz. Dolay›s›yla
biz böyleyiz ve
yönetici-futbolcu iliﬂkilerini
de bu çerçevede
de¤erlendirmek gerekir.
▼Futbol oynad›¤›n süreçte
en çok nerede mutlu oldun?
▲En fazla Hollanda’da
oynad›m. Üç sezon aral›ks›z
forma giydim ve bu büyük
bir mutluluktu. Türkiye’yi ise
di¤erlerinden ay›r›yorum.
Çünkü burada evimdeydim.
Türkiye’de baba oldum,
çocuklar›m Trabzonlu yani.
Buradaki kariyerimi sadece
futbol kariyeri olarak
de¤erlendirmiyorum.
Annemden, babamdan ilk
kez Trabzon’a geldi¤imde
ayr›ld›m. Bizim için her ﬂey
orada baﬂlad› ve hayat› da
kendi ayaklar›m›n üzerinde
durmay› da Trabzon’da
ö¤rendim.
▼Biraz da Trabzonspor’da
oynad›¤›n y›llara dönelim
istersen.
▲Bizim geldi¤imiz
dönemde Trabzonspor
müthiﬂ bir tak›md›.
Biz Gürcistan Milli
Tak›m›’nda, di¤er
oyuncular›n neredeyse
tamam› Türk Milli

Tak›m›’nda oynuyordu. Genç
tak›mdan Fatih, Okan, Mehmet
gibi önemli yetenekler vard›.
Tabii tak›m›n baﬂ›nda da ﬁenol
Hoca. Di¤er yandan yumruk gibi
bir yönetime sahiptik. Türkiye’de
ço¤unlukla 20 kiﬂilik yönetim
kurullar› toplan›yor, yemek yiyor
ve bir karar vermiyor. Karar
vermeden yemek yiyecekseniz
gidin bir restoranda toplan›n. Ama
Trabzonspor yönetimi müthiﬂti.
Sadri ﬁener, Faruk Özak, Kenan
‹skender, Cafer Hazaro¤lu gibi
gerçekten iyi yöneticilere sahiptik.
▼Bugünkü oyunculardan
be¤endi¤in isimler var m›?
▲Elbette iyi futbolcular var. Bizim
zaman›m›zda Türk futbolcular
yurtd›ﬂ›na kolay kolay ç›kamazd›.
ﬁimdi bu konuda ciddi bir geliﬂme
var. Türkiye’de lig o kadar iyi ki,
her zaman iyi futbolcular olacak.
Mesela biz Gürcistan’da iyi bir lige

sahip olmaman›n s›k›nt›s›n›
yaﬂ›yoruz. Yetenekli futbolcular bir
noktaya kadar geliyor ve t›kan›yor.
Çünkü ortada bir lig yok.
Bu, ilkokulu, liseyi baﬂar›yla geçip
üniversiteye gidememeye
benziyor. Gürcistan’da çocuk
17 yaﬂ›na geldi¤inde kendisini
geliﬂtirebilece¤i bir lig bulam›yor.
▼Gerçekten de sizin döneminizde
Avrupa’da oynayan birçok Gürcü
oyuncu vard› ama bugün onlar›n
devam›n› göremiyoruz.
▲Benim de ﬂimdi bir futbol
okulum var. Birçok yetenekli
oyuncu yetiﬂtiriyoruz. Ama çocuk
17 yaﬂ›na geliyor, sonras›nda
oynayaca¤› bir lig yok. O yaﬂtaki
oyuncuya Türk kulüpleri talip
olmuyor. Çünkü kulüpler
genellikle hemen oynatabilecekleri
oyuncular› transfer etmek istiyor.
Avrupa kulüplerinde ise yabanc›
oyuncu transferi için belirli

k›staslar var ve 17 yaﬂ›ndaki bir
Gürcü oyuncunun bu k›staslara
uyabilmesi mümkün de¤il.
Dolay›s›yla yetenekli oyuncular
kaybolup gidiyor.
▼Trabzonspor’un ﬂampiyonlu¤u
kaybeden 1996 kadrosunda sen de
vard›n. O dönemde yaﬂanan
travmadan söz eder misin?
▲O olay› birebir yaﬂayan birisi
olarak maç öncesi havay› size
anlatay›m. Fenerbahçe maç›ndan
önce kaybetti¤imiz Vanspor
karﬂ›laﬂmas›na kadar üst üste
13 maç kazanm›ﬂt›k. Tak›mda
inan›lmaz bir kendine güven vard›.
Hocam›z dâhil hiçbir oyuncunun
akl›ndan Fenerbahçe maç›n› de¤il
kaybetmek, berabere bitirmek bile
geçmiyordu. Belki bu bir hatayd›.
72. dakikada oyun 1-1’di ve bu
skor bize yetebilirdi. Ama ne
tribünler ne de oyuncular böyle bir
skora raz›yd›. Herkes 2-1’i, 3-1’i
istiyordu. Sonuçta çok
üstün oynad›¤›m›z bir
maç› 2-1 kaybettik ve
ﬂampiyonluk da gitti.
O maçtan sonra 5-6
saat statta mahsur
kald›k. Stattan
ayr›ld›ktan sonra da
sadece ﬁota ve ben
ﬂehirde kald›k, bütün
tak›m deplasman maç›
için ﬂehirden ayr›ld›.

ﬁenol Hoca
Avrupa’n›n
en iyisi
▼Trabzonspor
ﬁenol Güneﬂ’le yeni
bir ç›k›ﬂ ar›yor.
Bu durumu nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲Ben ﬁenol Hocay›
17 sene önce tan›d›m.
O dönemde genç bir
hocayd› ama son
derece ileri görüﬂlü
birisiydi. Aradan
geçen dönemde
birçok kulüp
tak›m›nda çal›ﬂt› ve
Milli Tak›m’la dünya
üçüncülü¤ü gibi
önemli bir baﬂar›
yaﬂad›. Biraz daha
yaﬂland› ve beyninde
birçok tecrübe
biriktirdi. Bana göre
ﬁenol Güneﬂ bugün
Avrupa’n›n en iyi
teknik direktörüdür.
▼Avrupa’n›n dedin
de¤il mi, yanl›ﬂ
duymad›m?
▲Evet, evet. Tamam,
Avrupa’da bir-iki tane
süper teknik direktör

var ama onlardan sonra ﬁenol
Güneﬂ gelir. Bugün Rijkaard’›n
ya da bir dönem Galatasaray’da,
Beﬂiktaﬂ’ta çal›ﬂan Lucescu’nun
ﬁenol Güneﬂ’ten veya Fatih
Terim’den ne üstünlü¤ü var?
Ama onlar bir Türk’e veya
Gürcü’ye göre yar›ﬂa 2-0 önde
baﬂl›yor. Türkiye’de 20 gol atan
oyuncuyla Brezilya, Arjantin veya
Avrupa’da 20 gol atan oyuncu
aras›nda 20 milyon dolar fark var.
Çünkü onlar›n statüsü farkl›.
▼Bugünkü Trabzonspor
kadrosunda be¤endi¤in oyuncular
var m›?
▲Futbolda gol atabilen oyuncunun
çok de¤erli oldu¤unu
düﬂünüyorum. Mesela elinizde
Messi varsa, geride Puyol’un olup
olmamas› o kadar da önemli
de¤ildir. Çünkü Messi, Puyol olsa
da olmasa da golünü atar. Tabii ki
Trabzonspor bir Messi bulamaz
ama kolay gol atabilen bir
oyuncuya mutlaka sahip olmas›
gerekiyor. Trabzonspor’un
bugünkü kadrosuna bak›yorum,
kötü zamanda tak›m›n havas›n›
de¤iﬂtirecek, arkadaﬂlar›n› s›rtlay›p
götürecek oyuncu göremiyorum.
Bizim zaman›m›zda Hami, Ünal,
ﬁota, Orhan, Tolunay, Ogün,
Abdullah gibi oyuncular›n hepsi
lider tipte futbolculard›. Biri dursa
öbürü gol atard›. Tak›m sahan›n
her taraf›nda etkili olabiliyordu.
Bugünkü tak›ma bakt›¤›mda hepsi
iyi oyuncular ancak tak›m›n
havas›n› de¤iﬂtirecek oyuncu yok.
Bazen saha içinde gözünün içine
bakt›¤›n›zda size bir k›v›lc›m
çakacak oyuncu arars›n›z.
Bugünkü Trabzonspor’da böyle bir
oyuncu göremiyorum. Bizim
dönemden sonra o tip oyuncu
olarak Fatih Tekke geldi.
▼Trabzonspor sizin döneminizden
sonra teknik direktör konusunda
da istikrar sa¤layamad› de¤il mi?
▲Son 15 y›lda o kadar çok teknik
adam de¤iﬂti ki... Bir de bazen
bu adamlar› nereden buluyorlar
diye düﬂünüyorum. Öyle teknik
direktörler geldi ki, naftalinin
içinden bulup ç›karm›ﬂlar. Tamam,
‹stanbul tak›mlar› daha zengin,
kabul. Ama ben Beﬂiktaﬂ,
Fenerbahçe, Galatasaray’la
yar›ﬂacaksam, Daum, Rijkaard, Del
Bosque ayar›nda teknik adamlar
bulmal›y›m. O kadar zor mu
güvenilir bir teknik direktör bulup
uzun süre ﬂans tan›mak? Bak›n
ﬂimdi Sadri Bey geldi, ﬁenol
Hocay› tak›m›n baﬂ›na getirdi ve
tak›m›n havas› bir anda de¤iﬂti.
Tak›m›n bekledi¤i k›v›lc›m ﬂimdi
ﬁenol Hocadan geliyor. Ancak
Trabzonspor’un saha içinde de
arkadaﬂlar›n› ateﬂleyecek k›v›lc›ma
sahip oyuncular bulmas› gerekiyor.
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Ziraat Türkiye Kupas›
48. Türkiye Kupası
5 Mayıs günü
Şanlıurfa’daki
GAP Arena’da
Fenerbahçe ile
Trabzonspor
arasındaki final
maçıyla sahibini
bulacak. Aslında
ilklerin finali bu.
Kupa tarihinde 12’şer
kez final oynayan
Fenerbahçe ile
Trabzonspor’un
yolları finalde ilk kez
kesişiyor. Şanlıurfa
kenti ilk kez bir kupa
finaline ev sahipliği
yapıyor. Bakalım
Ziraat Bankası’nın
kupaya sponsor
olduğu bu ilk sezonda
kimin yüzü gülecek?
7 kupa sahibi
Trabzonspor’un mu,
27 yıldır kupaya
hasret kalan
Fenerbahçe’nin mi?

ﬁanl›urfa’da dev final

üper Lig’in ard›ndan Türk futbolunun en
büyük ve heyecanl› ikinci organizasyonu
Türkiye Kupas›’nda 48. final bu ay içinde
oynanacak. Kupada daha önce 12’ﬂer kez finale
kalan ancak yollar› finallerde hiçbir zaman
kesiﬂmeyen iki tak›m, Fenerbahçe ile
Trabzonspor, kozlar›n› 5 May›s günü
ﬁanl›urfa’da paylaﬂacak.
71 tak›mla baﬂlayan Ziraat Türkiye Kupas›
mücadelesinde ilk düdük 2 Eylül 2009 günü
Birinci Kademe maçlar› için çalm›ﬂt›.
Ancak o kademeye kat›lan tak›mlardan hiç biri
ne yaz›k ki final gününe ulaﬂamad›. ‹kinci
Kademe ve Play-off’lardaki tek maçl› eleme
usulü mücadelenin ard›ndan 16 tak›m yükseldi
grup aﬂamas›na. Geçti¤imiz sezon ligi ilk dört
s›rada bitiren tak›mlar›n da kat›lmas›yla grup
maçlar› 20 tak›mla start ald›. 20 tak›m beﬂerli
olarak dört gruba bölünmüﬂtü ve gruplar›nda
ilk iki s›ray› alacak tak›mlar çeyrek finale
yükselecekti.
Fenerbahçe A Grubu’nda, Trabzonspor ise
B Grubu’nda yer al›yordu. Sar›-lacivertliler,
Altay, Eskiﬂehirpor ve Tokatspor galibiyetleriyle
üçte üç yaparak gruptan ç›kmay›
garantiledikten sonra kupan›n en gollü maç›nda
Antalyaspor’a 4-3 yenilse de 9 puanla ilk s›rada
çeyrek finalin yolunu tuttu.
Trabzonspor ise zorlu grubuna Galatasaray
yenilgisiyle baﬂlam›ﬂt› ama ard›ndan Denizli
Belediyespor, Ankaragücü ve Orduspor
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galibiyetleriyle grup ikincisi olarak çeyrek finale
yükseldi.
Çeyrek finalde Fenerbahçe, Bursaspor’la,
Trabzonspor ise ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’la eﬂleﬂmiﬂti. Fenerbahçe,
Bursaspor’la Kad›köy’de oynad›¤› ilk maç› 3-0
kazanarak iﬂi ilk maçta bitirdi¤ini san›yordu ki,
Bursa’daki rövanﬂ kupan›n en nefes kesen 90
dakikas›na sahne oldu. Bursaspor, 64. dakikada
3-0’a ulaﬂm›ﬂ ve ilk maç›n skorunu elde ederek
müsabakay› en az›ndan uzatmalara taﬂ›ma
ﬂans›n› yakalam›ﬂt›. Ancak herkesin “Maç art›k
uzatmalara gidecek” dedi¤i dakikalarda
Güiza’n›n golü Fenerbahçe’yi yar› finale taﬂ›d›.
Di¤er yanda ise Trabzonspor, ‹stanbul’da 1-1
berabere kald›¤› ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediyespor’u rövanﬂta 1-0’la eliyor ve
yar› finalist oluyordu.
Yar› final eﬂleﬂmeleri bir erken finale izin
vermedi. Fenerbahçe’nin rakibi Manisaspor’du
ve sar›-lacivertli tak›m, Kad›köy’de elde etti¤i
2-0’l›k galibiyetle gitti¤i rövanﬂtan 1-1’lik
beraberlikle dönerek ad›n› finale yazd›rd›.
Trabzonspor ise ilk maçta Antalyaspor’a ayn›
tarifeyi uygulayarak 2-0 kazanm›ﬂ, rövanﬂ› 1-0
kaybetse bile finale ç›km›ﬂt›.
Fenerbahçe, final yolunda oynad›¤› 8 maçta
5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi al›rken,
Trabzonspor’un final yolculu¤u bilançosunda
da ayn› rakamlar yaz›l›. Ancak at›lan ve yenilen
gollerde farkl›l›klar mevcut. Fenerbahçe 17 at›p

10 gol yerken, Trabzonspor’un att›¤› 15, yedi¤i
5 gol bulunuyor. ‹ki tak›m da gollerde
kafalar›ndan çok ayaklar›n› çal›ﬂt›rd›.
Birer penalt› ve ikiﬂer kafa golüne karﬂ›l›k,
Fenerbahçe 14, Trabzonspor ise 12 golü ayakla
kaydetti. Fenerbahçe’nin 17 golünün alt›nda 8
oyuncunun imzalar› var. Alex ve Güiza 4’er
golle baﬂ› çekiyor. Onlar› 3 golle Özer
Hurmac› ve 2 golle Mehmet Topuz izliyor.
Andre Dos Santos, Diego Lugano, Semih
ﬁentürk ve Deivid de Souza da finale gelene
kadar tak›mlar›na 1’er golle katk›da bulundu.
Trabzonspor’un 15 golünü ise 9 futbolcu
paylaﬂt›. Ancak aslan pay› 6 golle Umut Bulut’a
ait. Alanzinho 2 gol atarken, Rigobert Song,
Serkan Balc›, Engin Baytar, Gustavo Colman,
Hrvoje Cale, Giray Kaçar ve art›k Fenerbahçe
formas› giyen Gökhan Ünal da
1’er gollük katk› sa¤lad›.
Hangi tak›m, maç›n hangi bölümlerinde daha
golcü diye bak›ld›¤›nda, Fenerbahçe’nin
16-30. dakikalar aras›nda golü bulunmad›¤›n›
görüyoruz. Sar›-lacivertlilerin en tehlikeli
oldu¤u periyot, 4 gol att›¤› son 15 dakikalar.
‹lk 15 dakikada 2 gol bulan Fenerbahçe, di¤er
15’er dakikal›k bölümlerde ise 3’er gol kaydetti.
Trabzonspor aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ilk 15
dakikada gole rastlanm›yor. 16-30, 31-45 ve
46-60 aras›nda 4’er gol bulan ﬁenol Güneﬂ’in
ö¤rencileri, 61-75 aras›nda 2, 76-90 aras›nda
ise 3 gol att›.

‹ki tak›m›n kupadaki performans›na göz
at›ld›¤›nda ise Trabzonspor’un bariz üstünlü¤ü
göze çarp›yor. Evet, iki tak›m›n da bugüne
kadar kupada oynad›¤› 12 final var.
Ancak Trabzonspor bu finallerin 7’sinde kupay›
müzesine götürürken, Fenerbahçe bu baﬂar›y›
sadece 4 kez gösterdi.
‹lk finalini 1974-75 sezonunda, o günün Süper
Lig’i olan 1. Lig’e ç›kt›¤› sezon oynamay›
baﬂaran ve Beﬂiktaﬂ’a kaybeden Trabzonspor,
ertesi sezon ad›n› yine finale yazd›rd› ancak
bu defa da Galatasaray’a yitirdi. Sonras›ndaki
iki finalde yine Trabzonspor’un ad› var.
Bordo-mavili tak›m 1976-77’de Beﬂiktaﬂ,
1977-78’de ise Adana Demirspor’la oynad›¤›
finalleri kazanarak üst üste iki defa kupay›
müzesine götürdü. 5 sezonluk aradan sonra
1983-84’te bir kez daha finale ç›kan
Trabzonspor, Beﬂiktaﬂ’› alt ederek üçüncü kez
kupaya uzand›. Ertesi sezon ise finalde
Galatasaray’a kaybetti bordo-mavililer.
Dört sezonluk bir aradan sonra 1989-90
finalinde Beﬂiktaﬂ’la karﬂ›laﬂan Trabzonspor’un
eli bu defa yine boﬂ kald›.
1991-92’de ise finalde adeta bir mucize
gerçekleﬂti. Trabzonspor, ilk maçta 3-0
yenildi¤i Bursaspor’u rövanﬂta 5-1 yenmeyi
baﬂararak kupaya dördüncü defa sahip oldu.
1994-95 finalinde de boy gösteren
Trabzonspor, bu defa Galatasaray’›n elinden
beﬂinci kupas›n› ald›, 1996-97 kupas›n› ise
finalde Kocaelispor’a kaybetti. Bir kez daha
final görmek için 5 sezon bekleyen
bordo-mavili tak›m, 2002-2003 ve
2003-2004’te Gençlerbirli¤i ile oynad›¤› iki
finali de kazanarak müzesindeki Türkiye Kupas›
say›s›n› yediye ç›kard›. Trabzonspor, ﬂimdi
6 sene aradan sonra bir kez daha finalde ve
sekizinci kupas›n›n peﬂinde.

Fenerbahçe ise finale gelmekte gösterdi¤i
mahareti son noktada tekrar etme konusunda
o kadar becerikli de¤il. ‹lki 1962-63 sezonunda
düzenlenen kupan›n ilk iki finalinde
Fenerbahçe ad›na rastl›yoruz. Bu finali
Galatasaray’a kaybeden sar›-lacivertliler, bir
sezon aradan sonra ayn› rakibe karﬂ› yine ayn›
ak›bete u¤rad›. 1967-68 sezonunda üçüncü kez
finale ç›kan Fenerbahçe, bu defa Altay’›
alt edip kupayla kucaklaﬂt›. 5 sezon bekledikten
sonra 1973-74 finalinde Bursaspor’dan kupay›
alan Fenerbahçe, 4 sezon aradan sonra bu defa
Altay karﬂ›s›nda kupaya uzand›. 1982-83
sezonu ise Fenerbahçe’nin kupa kazand›¤› son
dönem olarak geçti kay›tlara. O sezon Mersin
‹dmanyurdu’nu 2-1 ve 2-0’l›k skorlarla yenerek
kupay› dördüncü kez müzesine taﬂ›yan
Fenerbahçe, o tarihten sonra tam 27 sene
hasret çekti. 27 sene boyunca 1998-89’da
Beﬂiktaﬂ’a, 1995-96’da Galatasaray’a,
2000-01’de Gençlerbirli¤i’ne, 2004-05’te
Galatasaray’a 2005-06 ve son olarak geçti¤imiz
sezon Beﬂiktaﬂ’a finalde teslim oldu
sar›-lacivertli tak›m. 2000’li y›llarda tam 4 final
kaybeden Fenerbahçe, bu defa 27 y›ll›k hasreti
dindirmek amac›nda.
Gelelim finalin oynanaca¤› kente ve stada…
Kupa finali, tarihinde ikinci kez Güneydo¤u’da
sahneleniyor. ‹lki 1962-63 sezonunda organize
edilen Türkiye Kupas›’n›n finalleri, uzunca bir
süre iki maç üzerinden oynand›. Dolay›s›yla
finalin yerini, finale ç›kan tak›mlar belirledi.
Genellikle finallerin bir aya¤›nda ‹stanbul
tak›mlar› bulundu¤u için, içinden deniz geçen
ﬂehir her daim final gördü denilebilir. Bu arada
di¤er ayakta da a¤›rl›kl› olarak ‹zmir tak›mlar›
yer ald›. Gerçi ‹stanbul tak›mlar›n›n
bulunmad›¤› finaller de oynanmad› de¤il.

‹zmir-Eskiﬂehir,
Eskiﬂehir-Bursa, Ankara-‹zmir,
Sakarya-Samsun merkezli,
iki ayakl› finaller de izledik.
Trabzonspor’un lige ve
kupaya a¤›rl›¤›n› koydu¤u y›llarda final
ﬂehirlerine do¤al olarak Trabzon da eklendi.
Ancak çift finalli dönemlerde hiçbir zaman
Trabzon d›ﬂ›nda Ankara’n›n do¤usuna
geçilemedi.
1999-2000 sezonundan itibaren kupan›n final
statüsünde önemli bir de¤iﬂikli¤e gidildi.
Art›k finaller tek maç üzerinden oynanacak,
dolay›s›yla Futbol Federasyonu’nun
belirleyece¤i tarafs›z bir ﬂehir seçilecekti.
F›rsat bu f›rsat denildi ve statünün yürürlü¤e
girdi¤i ilk sezonda “Güneydo¤u aç›l›m›”
yap›ld›. Finalin yeri Diyarbak›r olarak
belirlendi. O y›l 3 May›s 2001 günü
Galatasaray ile Antalyaspor aras›ndaki final
maç› Diyarbak›r Atatürk Stad›’nda oynand›.
Hem de ne final. Galatasaray ile Antalyaspor
aras›ndaki maç, kupa tarihinin en gollü finali
olarak geçti kay›tlara. Normal süresi 2-2 biten
maç, uzatma dakikalar›nda at›lan 4 golle
5-3 Galatasaray lehine sonuçlanm›ﬂt›.
Tarafs›z sahadaki bu ilk finalin ard›ndan,
s›ra her nedense bir daha ne Diyarbak›r’a ne de
Güneydo¤u’ya bir daha gelebildi. O tarihten
sonra üç kez Bursa’da, üç kez ‹zmir’de, 2 kez
‹stanbul’da ve 1 kez de Antalya’da düzenlendi
kupa finalleri. Ta ki bu sezona kadar.
Ve Güneydo¤u, bir kupa finali için bir kez daha
hat›rland›. Bu defa Diyarbak›r yerine
ﬁanl›urfa’da oynan›yor final maç›.
Üstelik Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi Türk
futbolunun iki lokomotif tak›m› aras›nda.
Finale sahne olacak GAP Arena ise böyle bir
organizasyona gerçekten lây›k olacak
özelliklere sahip.
Asl›nda stad›n talihsiz bir öyküsü var. Temeli
1992 y›l›nda, dönemin Cumhurbaﬂkan›
Süleyman Demirel taraf›ndan at›lan bir tesisten
söz ediyoruz. O zamanki planlamaya göre
stad›n 3 y›lda bitirilmesi hedefleniyordu.
Peki, ne zaman tamamland› dersiniz?
Yaklaﬂ›k 15 y›ll›k gecikmeyle, 13 Aral›k
2009’da kap›lar›n› futbola açabildi GAP Arena.
O tarihte ﬁanl›urfaspor ile ‹skenderun
Demirçelikpor aras›nda oynanan 2. Lig maç›yla
ilk düdük sesi duyuldu GAP Arena’da…
‹lk kez kramponlar ezdi çimlerini.
Ve bu stattaki ilk golü, ﬁanl›urfasporlu Taylan
Eliaç›k, o maç›n 5. dakikas›nda kaydetti.
Gelelim stad›n özelliklerine… 26 bin 400
metrekarelik büyüklü¤e ve 8 parkurlu atletizm
pistine sahip ﬁanl›urfa GAP Arena, tamam›
kapal› olmak üzere 30 bin kiﬂilik kapasitesiyle
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun en büyük
stad› unvan›n› taﬂ›yor. ‹ﬂte 5 May›s günü
Fenerbahçe ile Trabzonspor böyle bir statta
anlam› büyük bir maça ç›kacak ve Türkiye’nin
iki numaral› kupas› için kap›ﬂacak. Bize de
kazanan› alk›ﬂlamak, kaybedene, “Üzülme,
devam› var” demek düﬂecek.
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U17 Avrupa ﬁampiyonas›

Yeni zafer peﬂinde
U17 Milli Takımımız, Fransa’da düzenlenen Elit Tur’da ev sahibinin yanı sıra Galler ve Norveç’i ardında
bırakarak finallere katılma hakkını elde etti. 8 takımın katılacağı Avrupa Şampiyonası finalleri
18-30 Mayıs tarihlerinde Liechtenstein’da düzenlenecek. Gençlerimiz, İngiltere, Yunanistan ve
Çek Cumhuriyeti ile aynı grupta yer alıyor. Diğer grubu ise Fransa, İspanya, Portekiz ve İsviçre oluşturuyor.
Hem Elit Tur’da neler yaşandığını hem de Avrupa Şampiyonası finalleri için hangi hazırlıkların yapılacağını
takımın Teknik Direktörü Abdullah Ercan’la konuştuk.

17 Milli Tak›m›m›z Mart
ay›n›n sonunda Fransa’da
düzenlenen UEFA Avrupa
ﬁampiyonas› Elit Turu’nu birinci
s›rada bitirerek art arda üçüncü kez
finallere kat›lma hakk›n› elde etti.
Türkiye’nin yan› s›ra 8 finalistin
aras›na ad›n› yazd›ran di¤er tak›mlar
‹ngiltere, Yunanistan, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, ‹spanya,
Portekiz ve ‹sviçre’ydi. 18-30 May›s
tarihlerinde Liechtenstein’›n
ev sahipli¤i yapaca¤› U17 Avrupa
ﬁampiyonas› finallerinin grup
kuralar› da 7 Nisan günü çekildi.
Genç Milli Tak›m›m›z, B Grubu’nda
‹ngiltere, Yunanistan ve
Çek Cumhuriyeti ile eﬂleﬂirken,
A Grubu da Fransa,
‹spanya, Portekiz ve
A Grubu
‹sviçre’den oluﬂtu.
Fransa
Finallerde gruplar›n›
‹spanya
ilk iki s›rada
Portekiz
tamamlayan dört
‹sviçre
tak›m yar› finale
B Grubu
yükselecek ve bu
Türkiye
maçlar› kazananlar
‹ngiltere
final oynayacak.
Yunanistan K›saca özetledi¤imiz
Çek Cum.
bu süreç asl›nda hiç
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de san›ld›¤› gibi kolay geçmedi.
Tak›m›m›z›n Mart ay› sonunda
Fransa’da düzenlenen Elit Tur
öncesinde ciddi sorunlar› ve
dezavantajlar› vard›.
Her ﬂeyden önce tak›m›n iki önemli
oyuncusu, kaptan Emre Pehlivan ile
Süleyman Özdamar kadroda
bulunmuyordu. Bu arada tak›m›n
teknik direktörlü¤üne de Abdullah
Ercan yeni getirilmiﬂti ve teknik
adamla oyuncular birbirini çok fazla
tan›m›yordu. Ancak bu tak›m› bir
süre sonra devralaca¤›n› bilen
Abdullah Hoca, 5-6 ay öncesinden
oyuncular› izlemeye baﬂlaman›n
avantaj›na sahipti. “Teslim töreni
gerçekleﬂir gerçekleﬂmez Fransa ile
Adapazar›’nda iki özel maç yaparak
haz›rl›klara baﬂlad›k” diyen
Abdullah Ercan, önlerinde zaman›n
k›sal›¤› d›ﬂ›nda kadro olarak da
eksikleri bulundu¤unu anlat›yor.
Bu süreçte yeni oyuncu aray›ﬂ›na
girdiklerini söyleyen Ercan, “Baz›
mevkilerde s›k›nt›lar vard›. Özellikle
savunma ve orta sahada ilk on bire
girebilecek kapasitede oyuncular
bulmak zorundayd›k. Futbol
bilgimize ve anlay›ﬂ›m›za göre,

bu kadronun d›ﬂ›ndan baz›
oyuncular› davet ettik. Ben
geldi¤imde Adapazar›’nda Fransa’ya
karﬂ› oynayan kadroyla son Norveç
maç›nda oynayan kadro aras›nda
7 oyuncu de¤iﬂikli¤i vard›. Sonradan
kadroya ald›¤›m oyuncular›n
4 tanesi ilk kez Elit Tur s›ras›nda
milli oldu” diyor. Bu yaﬂlardaki
oyuncular› mental olarak
haz›rlaman›n çok da zor olmad›¤›n›
belirten Ercan, “Bu turnuvada en iyi
yapt›¤›m›z ﬂey tak›m olabilmekti.
‹yi motivasyonu ve kazanma
arzusunu öne ç›kartarak baﬂar›l›
olduk. Adapazar›’na gitti¤imizde
oyuncular birbirlerini çok sevse de
uzak duruyordu. Orada bir
arkadaﬂl›k ortam› kurduk ve
yemeklerin ard›ndan herkes masada
en az 15 dakika kalarak sohbet
etmeye, gülmeye baﬂlad›. Bunlar
tak›m ruhunun geliﬂmesi aç›s›ndan
önemli ﬂeyler” ifadelerini kullan›yor.
Elit Tur’la ilgili haz›rl›klar sadece
motivasyonla ve tak›m ruhunun
oluﬂturulmas›yla bitmiyor elbette.
‹ﬂin bir de taktik haz›rl›k yönü var.
Abdullah Ercan, Fransa maç›n›n
öncesini ise ﬂu cümlelerle anlat›yor:

“Gerçekten zorlu bir gruptayd›k.
Çünkü Fransa çok güçlü bir tak›md›.
Adapazar›’nda oynad›¤›m›z iki
haz›rl›k maç›n› da 1-1 bitirmiﬂtik
ama bu maçlardan birinde 10 kiﬂi
kalan rakibimizi yenememiﬂtik.
Bu turnuva öncesi Fransa’n›n bütün
maç CD’lerini istedik. Adapazar›’nda
oynad›¤›m›z iki maç›n analizlerini
çok detayl› bir biçimde yapt›k.
Çünkü turnuvalar›n ilk maçlar› çok
önemli ve biz ilk maç› grubun en
güçlü tak›m›na karﬂ› oynayacakt›k.”
Gerçekten de Fransa grubun en
güçlü tak›m›yd› ve ev sahibi olma
avantaj›na sahipti. Ancak
Perigny’deki Complexe Sportif’te
oynanan karﬂ›laﬂmay› gençlerimiz
Okan Derici’nin 34. dakikada att›¤›
tek golle 1-0 kazand›. Grubun di¤er
maç›nda ise Galler ile Norveç 0-0
berabere kalm›ﬂt›.
Abdullah Ercan, bu galibiyetin
önemini, “Fransa maç›n› kazan›nca
tak›m›n kendisine güveni artt›.
E¤er bu maç› kaybetseydik büyük
ihtimalle gruptan ç›kamazd›k”
cümlesiyle vurguluyor. Fransa’n›n
daha bask›l› bir oyun oynad›¤›n›
kabul eden Ercan, “Biz bu maçta

pozisyona giremedik ve bir kornerde
golü bulduk. Ancak bu stratejik bir
pland›. Fransa tak›m›, oyuncu
kalitesi olarak bizden daha iyiydi.
Bu gerçe¤i kabul ederek iﬂe baﬂlad›k
ve mümkün oldu¤u kadar iyi
mücadele edelim, pozisyon bulursak
cesurca oynayal›m dedik. Maç›n
baﬂ›nda kontrolsüz bir ﬂekilde
sard›r›rsak Fransa bizi kötü duruma
düﬂürebilirdi. Oyun felsefimizi bu
gerçeklerin üzerine kurduk ve
oyunculara verdi¤imiz görevlerle de
bunun içini doldurduk” diyor.
Ancak Galler maç›n›n oyun ﬂekli
çok farkl›yd›. Gençlerimiz oldukça
üstün bir futbol sergiliyor, 44.
dakikada Okan Derici’nin golüyle
öne geçiyor, lâkin 57’de March’›n
att›¤› gol maç›n 1-1 bitmesine neden
oluyordu. Di¤er maçta ise Fransa,
Norveç’i 1-0 ma¤lup etmiﬂti.
Abdullah Ercan, Fransa ve Galler
maçlar› aras›ndaki oyun fark›n› ﬂöyle
izah ediyor: “Galler maç›nda
stratejimiz farkl›yd›. O maç› rakip
sahada, dar alanda oynamay› istedik
ve bu iste¤imizi yerine getirmekte de
baﬂar›l› olduk. D›ﬂar›dan birisi bu iki
maç› izlese, ‘Fransa’ya karﬂ› bu
kadar savunmac› bir tak›m, Galler
karﬂ›s›nda nas›l bu futbolu
oynuyor?’ diyebilir. Asl›nda
bizim s›k›nt›m›z oynarken
ortaya ç›k›yor. Oynarken
biraz havaya giriyoruz ve
herkes oyuna kat›l›yor,
dolay›s›yla görev
anlay›ﬂlar›nda kopukluklar
yaﬂan›yor.”
Ercan’›n bu son sözleri, üstün
oynanan Galler maç›ndaki
beraberli¤in de ipuçlar›n›
veriyor.
Yeniden Fransa’daki Elit Tur’a
dönersek, gençlerimizin son
rakibi Norveç’ti ve bizim
bu maç› berabere
bitirmemiz bile tek
tak›ml›k “en iyi
ikinci”

kontenjan›ndan finallere kat›lmam›z›
sa¤layacakt›. Lâkin bu durum
oyunculara söylenmemiﬂti. Abdullah
Ercan, o günü de ﬂöyle anlat›yor:
“Kazanamasak bile en iyi ikinci
olabilirdik ama biz oyunculara bunu
söylemedik. Çünkü tak›m bu defa
geriye çekilebilirdi. Ancak erken bir
gol bulunca ve iyi futbol oynay›nca
kolay kazand›k. O maç› 4-5
yapabilirdik. Norveç’e hiç pozisyon
vermedik. Oyuncularda Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine gitme
iste¤i o kadar yükselmiﬂti ki, son
5 dakikada ‘2-0 bize yeter’ dememe
ra¤men hâlâ gol aramaya devam
ediyorlard›.”
Bu maç 11. dakikada Okay Yokuﬂlu
ve 44. dakikada O¤uzhan Az¤ar’›n
golleriyle 2-0 kazan›l›yor, bu arada
Galler’i 4-0 yenen Fransa da “en iyi
ikinci” kontenjan›ndan finallerin
yolunu tutuyordu.
Elbette gençler kategorilerinde
yar›ﬂmaktan önce oyuncu
yetiﬂtirmek önemli.
Abdullah Ercan da s›k s›k bu konuyu
vurgulayanlardan birisi. Ona,

“Mutlaka bu tak›mdan her
oyuncunun yukar› taﬂ›nmas›n›
bekliyorsunuzdur ama geliﬂim
sürecini daha çabuk tamamlayacak
isimler olarak kimler göze çarp›yor?”
sorusunu yöneltiyoruz.
‹sim vermekten kaç›n›yor ama, “Var
elbette. Di¤er yaﬂ grubu tak›mlar›nda
oldu¤u gibi bu kadronun içinde de
k›sa süre sonra üst kategorilere
ç›kacak oyuncular mevcut” diyor.
Abdullah Hocaya Fransa ve Galler
maçlar›nda kritik golleri atan
Okan Derici’yi sordu¤umuzda ise
ﬂu cevab› al›yoruz:
“Bu oyuncu Eintracht Frankfurt’ta
oynuyor. Daha önce tespit etmiﬂtik
ama fizik aç›s›ndan s›k›nt›s› vard›.
Bir kenara ‘Takip edilmeli, geliﬂme
gösterebilir’ diye not düﬂmüﬂtük.
Çünkü o yaﬂtaki oyuncular bazen
3 ay içinde bile çok önemli fiziksel
geliﬂmeler gösterebiliyor. Erdal
Keser’in ‘Çok büyük s›çrama yapt›’
raporu üzerine takip ettik ve kadroya
ald›k. Yaln›z bu noktada çok
enteresan bir ﬂey oldu. Yeni gelenler
sanki bu grubun oyuncusu gibiydi.
Bu bir antrenör için büyük ﬂanst›r.
Son maçta oynamayanlar,
oynayanlardan daha çok sevindi.
Çok enteresand› yani.
17-19 yaﬂlar›nda bir oyuncuyu
oynatmad›¤›n›z zaman, üzülür,
kenara çekilir, elini taﬂ›n alt›ndan
çeker. Ama burada böyle olmad›.
Baﬂar›n›n en önemli sebeplerinden
birisi buydu.”
Peki, bu ay içinde düzenlenecek
finaller için hangi eksikler
giderilmeli, neler daha iyi yap›lmal›?
Bu soruya Abdullah Ercan’›n verdi¤i
cevap ﬂöyle:
“Bir-iki bölgeye daha iyi oyuncular
bulmal›y›z. Asl›nda Elit Tur’a
giderken de çok ﬂanss›zd›k.
Emre ve Süleyman’›n aya¤›
k›r›ld›¤› için onlardan
yararlanamad›k. Bu defa
en az›ndan birini
finallere yetiﬂtirmek
istiyoruz. Haz›rl›k
dönemini biraz
daha uzun tutmak
amac›nday›z.
Bu arada ilk
on birde yer
alabilecek

en az›ndan 1-2 oyuncu daha
ç›karabilirsek çok iyi olur. Bu defa
ben de daha deneyimliyim. ‹lk
gitti¤imde ﬂampiyonan›n ne anlama
geldi¤ini bilmiyordum. ﬁimdi daha
farkl› bak›yorum. Bir de bu tak›m
ruhunu kesinlikle kaybetmemiz
lâz›m. Avrupa ﬁampiyonas›
finallerine en iyi 8 tak›m gelecek.
Yetene¤in t›kand›¤› yerde mutlaka
tak›m ruhunu ortaya ç›karmam›z
gerekecek. Yurt d›ﬂ›nda,
Liechtenstein’a yak›n bir ülkede
kamp yapaca¤›z ve bir haz›rl›k maç›
oynayaca¤›z. Bu arada elbette
rakiplerimizi de çok iyi
inceleyece¤iz.”
Söz rakiplerden aç›lm›ﬂken,
finallerdeki di¤er tak›mlar› soruyoruz
Abdullah Hocaya. “Gruptaki
rakiplerimizin tümüyle daha önce
oynam›ﬂt›k. Yani onlar› yak›ndan
tan›yoruz. Gelen 8 tak›m içinde
oynamad›¤›m›z sadece ‹spanya ve
‹sviçre var. Altyap› olarak
Avrupa’n›n en iyi 8 tak›m› içindeyiz.
Bunu baﬂarmak bile çok önemli.
Asl›nda 1992’lilerin hemen ard›ndan
1993’lülerin de finallere gitmesi Türk
futbolu aç›s›ndan çok önemli bir
durum. Çünkü finallerde oynayan
oyuncular›n özgüvenleri müthiﬂ
art›yor. ‘Ben Avrupa’n›n en iyi
8 tak›m›ndan birisinin
oyuncusuyum’ diyebiliyorlar.
Bir yandan da oyuncunun kariyerine
yaz›l›yor bu. Orada yaﬂad›klar›
atmosfer de büyük bir tecrübe. Yar›n
karﬂ› karﬂ›ya gelecekleri rakiplerini
yak›ndan tan›yorlar.”
Genç oyuncular›n önemli
problemlerinden biri kendi
tak›mlar›nda oynayacak ortam›
bulamamalar›d›r her zaman.
Abdullah Ercan da ayn› konudan
dertli.
“Bir Fransa maç› oynad›k, böyle bir
tempoya inanamazs›n›z.
Türkiye’deki A2 ve U18 Liglerinin
çok üstünde bir tempo vard›. Topun
oyunda kalma süresinde, atak
say›s›nda inan›lmaz rakamlara
ulaﬂ›ld›” diyor ve ekliyor:
“Oyun kalitesi yukar›ya taﬂ›yacak bir
organizasyon olmal›. Coca Cola
Ligi’nde bu anlamda bir düzenleme
yap›labilir. Tak›m say›s›n› azalt›p
kaliteyi yükseltirsek, oyuncular›m›z
Avrupa’ya ç›kt›¤›nda çok daha
baﬂar›l› olabilir.”

Puan Durumu
Tak›mlar
1- Türkiye
2- Fransa
3- Galler
4- Norveç

O
3
3
3
3

G
2
2
0
0

BM
1 0
0 1
2 1
1 2

A
4
5
1
0

Y
1
1
5
3

P
7
6
2
1
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Babas›n›n o¤lu
Bursaspor’un bu sezon baﬂlatt›¤›
ﬂampiyonluk koﬂusunda pay›
büyük olan isimlerden biri. Kulüp
tarihinin Arjantinli ilk futbolcusu.
Ele avuca s›¤maz bir oyun tarz›
var ve k›sa boyuna ra¤men
f›rsatç›l›¤› sayesinde att›¤› kafa
golleriyle dikkat çekiyor.
Futbolculuk genlerinden geliyor
çünkü babas› da eski bir
profesyonel oyuncu. Lakab›
“Koca Kafa” olan Tangocunun
Türkiye’deki tek ﬂikâyeti, futbolun
Arjantin’den bile daha sert
oynanmas›.

İki ülke futbolunun oyun
tarzı birbirine benziyor.
Değişen tek şey teknik
adamların oyuna bakış
açısı. Türkiye çok farklı
bir ülke. İnsanları,
havası, yemekleri
Arjantin’den farklı.

▼Ülkemize gelmeden önce Türk futbolu ve
Bursaspor hakk›nda neler biliyordun?
▲Türkiye’den transfer teklifi ald›¤›mda
ﬂaﬂ›rmad›m dersem yalan söylemiﬂ olurum.
Benim için sürpriz bir geliﬂmeydi.
Türkiye’ye daha önce gelen Arjantinli
oyuncular oldu¤unu biliyordum. Ancak
Türkiye’de çok fazla Arjantinli oyuncu da
oynamam›ﬂt› aç›kças›. Teklifi ald›ktan
hemen sonra internet üzerinden Bursaspor
ve Türkiye’yi araﬂt›rd›m. ‹nceledi¤im
foto¤raflardan seyircinin Arjantin’deki gibi
ateﬂli oldu¤unu gördüm.
▼Farkl› bir ülkede futbol oynaman, farkl›
dil, farkl› kültür oyununu etkiliyor mu?
▲Futbol anlam›nda bence önemli bir fark
yok. ‹ki ülke futbolunun oyun tarz› birbirine
benziyor. De¤iﬂen tek ﬂey teknik adamlar›n
oyuna bak›ﬂ aç›s›. Türkiye çok farkl› bir
ülke. ‹nsanlar›, havas›, yemekleri
Arjantin’den farkl›. Ancak zorluk çekti¤imi
söyleyemeyece¤im. Her zaman yan›mda
tercüman›m›n olmas›, dil sorununu
çözüyor.
▼Bursaspor tarihindeki ilk Arjantinli
oldu¤unu biliyor musun? Bu durum senin
için ne ifade ediyor?
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▼Kariyerinde hiç ﬂampiyonluk
yaﬂad›n m›?
▲2005 y›l›nda bir kez Velez Sarsfield
tak›m›nda ﬂampiyonluk yaﬂad›m.
▼Futbolla ilgili hedeflerin neler?
▲Kendime yak›n vadeli hedefler
koyuyorum. ﬁu anda Bursaspor için
elimden gelen mücadeleyi göstermek
ve Türkiye’de uzun süre futbol
oynamak istiyorum.
▼Kendine örnek ald›¤›n futbolcu kim?
▲Arjantinli Riquelme ve Aimar’› çok
be¤eniyorum. Bu futbolcular benim
pozisyonumda oynad›klar› için onlar›
daha farkl› bir gözle izliyorum.
▼Kariyerinde en be¤endi¤in,
oynamaktan keyif ald›¤›n stat
hangisiydi?
▲ﬁu ana kadar
oynad›¤›m
statlar içinde

teﬂekkür ediyorum. Onun oyun
anlay›ﬂ›na hayran›m. Gerçekten iyi bir
lider. Onunla birlikte baﬂar›lar›n
gelece¤ine inan›yorum.
▼Sezona baﬂlarken Bursaspor’un
ﬂampiyonluk yar›ﬂ› içinde olaca¤›n›
düﬂünmüﬂ müydün?
▲Sezon baﬂ›nda ﬂampiyonlu¤a
oynayaca¤›m›z› düﬂünmüyordum.
Fakat kampta çok kaliteli bir ekip
oldu¤umuzu hissetmiﬂtim. Ancak
sezon sonuna kadar ﬂampiyonlu¤u
kovalamam›z aç›kças› benim için
güzel bir sürpriz oldu. Umar›m
sezon sonunda ﬂampiyon olup
bir ilke imza atar›z.
▼Bursaspor altyap›s› çok verimli.
Tak›mdaki gençleri
nas›l
buluyorsun?

Babam Miguel Batalla
da futbolcuydu.
Arjantin’de Quilmes,
San Lorenzo, Rosario ve
Belgrano takımlarında
forma giydi.
Futbolculuğum
konusunda bana çok
şey öğretti. Ona
teşekkür borçluyum.

Pablo Batalla
Engin Akdemir

Transfer teklifi aldıktan
hemen sonra internet
üzerinden Bursaspor ve
Türkiye’yi araştırdım.
İncelediğim
fotoğraflardan seyircinin
Arjantin’deki gibi ateşli
olduğunu gördüm.

▲Bursaspor tarihinde ilk Arjantinli
oyuncu oldu¤umu bilmiyordum. Bu
benim için gurur verici bir olay. Umar›m
ülkemi Türkiye’de iyi temsil etmiﬂimdir.
Benden sonra da Iglesias geldi.
Arjantinlilerin önünü açt›m san›r›m.
▼Bursaspor’a gelmeden önce hangi
tak›mlarda futbol oynad›n?
▲Arjantin’de Velez Sarsfield ve
Quilme’de, Meksika’da Pachuca’da,
Kolombiya’da ise Deportivo Cali’de
oynad›m.
▼Ailen veya yak›n çevrende futbolcu
olan kimse var m›? Futbolcu olman için
seni teﬂvik eden biri oldu mu?
▲Ailem futbolcu olmam konusunda
bana tam destek verdi. Zaten babam
Miguel Batalla da futbolcuydu.
Arjantin’de Quilmes, San Lorenzo,
Rosario ve Belgrano tak›mlar›nda forma
giydi. Babam futbolculu¤um konusunda
bana çok ﬂey ö¤retti. Ona teﬂekkür
borçluyum.
▼Bursaspor’da hücuma dönük orta saha
oyuncusu olarak görev yap›yorsun.
Futbol kariyerinde daha önce baﬂka
mevkilerde de oynad›n m›?
▲Futbol hayat›na baﬂlad›¤›mdan beri
hep ayn› mevkide oynad›m.

Kendime yakın vadeli
hedefler koyuyorum ve
Türkiye’de uzun süre
futbol oynamak
istiyorum. Arjantinli
Riquelme ve Aimar’ı çok
beğeniyorum. Benim
pozisyonumda oynayan
bu futbolcuları farklı bir
gözle izliyorum.
İyi frikik kullanırken en
önemlisi kendinize olan
güveniniz. Sürekli
çalışmanız gerekiyor.
Antrenmanlarda topu
çeşitli noktalara koyup
frikik atmanız gerekiyor.
O zaman bir bakmışınız
ki isabet oranınız
artmış.
Türkiye’de futbol
Arjantin’den bile sert
oynanıyor. Bu nedenle
savunmacıların hepsi
beni zorluyor. Süper
Lig’de beğendiğim
oyuncular ise Ozan
İpek, Volkan Şen ve
Arda Turan.

en
etkileyici
olan›, gerek
atmosferi, gerekse
tribünleri ile 57 bin
kiﬂilik kapasitesi olan Boca
Junior tak›m›n›n stadyumu Estadio
Alberto J. Armando’ydu. O statta
taraftarlar›n sahaya etkisi inan›lmaz
boyutta.
▼Futbol d›ﬂ›nda neler yapmay›
seviyorsun?
▲Futbolun d›ﬂ›nda boﬂ vakitlerimi
ailemin yan›nda geçirmeyi tercih
ediyorum. Ailem ve eﬂimle birlikte
Bursa kentini tan›mak için zaman
zaman geziler yap›yoruz. Di¤er
zamanlar›mda ise Lâtin müzi¤i
dinliyorum.
▼Futboldan baﬂka ilgi duydu¤un bir
branﬂ var m›?
▲Futbol d›ﬂ›nda tenis izlemeyi
severim. Favori tenisçim yok ama
izlemekten keyif al›yorum.
▼Bursaspor Teknik Direktörü Ertu¤rul
Sa¤lam için neler söylemek istersin?
▲Öncelikle Ertu¤rul Hocama beni
Bursaspor’a transfer etti¤i için çok

▲Bursaspor’un
altyap›s›ndan gelen
oyunculara bakt›¤›m›z gerçekten de
çok verimli olduklar› görülüyor.
Sercan, Volkan, Muhammet, ‹smail,
Serdar Aziz, Eren Albayrak, Bekir
Ozan Has gelecekte kendilerinden
çok daha iyi bahsettirebilecek nitelikte
oyuncular.
▼‹yi bir frikikçisin. ‹yi serbest vuruﬂ
kullanman›n s›rr› nedir?
▲En önemlisi kendinize olan
güveniniz. Antrenmanlarda sürekli
çal›ﬂman›z gerekiyor. Antrenmanlarda
topu çeﬂitli noktalara koyup frikik
atman›z gerekiyor. Çal›ﬂt›¤›n›z zaman
bir bakm›ﬂ›n›z ki vuruﬂlar›n›zda isabet
oran› artm›ﬂ.
▼Arjantinliler sert oyuncular olarak
bilinir. Türkiye’de mi Arjantin’de mi
futbol daha sert oynan›yor?
▲Türkiye’de futbol çok daha sert
oynan›yor.
▼‹smin nas›l okunuyor?

▲‹spanyolca bizim ülkemizde biraz
daha farkl› bir ﬂiveyle konuﬂuluyor.
‹spanya’da benim ismimi Bataya diye
seslendirirler, Peru’da Batalla, benim
ülkemde ise Bataja olarak söylenir.
▼Türk futbolculardan hangilerini
be¤eniyorsun? Savunma
oyuncular›ndan en çok hangisi
karﬂ›s›nda zorland›n?
▲Türkiye’de futbol sert oynand›¤› için
savunmac›lar›n hepsi beni zorluyor.
Birçok pozisyonda da hakemler faul
çalm›yorlar. Be¤endi¤im oyuncular ise
Ozan ‹pek, Volkan ﬁen ve Arda Turan.
▼Bursaspor taraftar› için ne söylemek
istersin?
▲Öncelikle benim tak›ma al›ﬂmamda
taraftarlar›n göstermiﬂ oldu¤u ilgi
önemli bir faktör oldu. Onlara çok
teﬂekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin
en coﬂkulu ve vefakâr taraftar›na sahip
oldu¤umuzu düﬂünüyorum. Bu sezon
oynad›¤›m›z tüm maçlarda tribünleri
doldurup bizlere destek oldular.
Deplasmanlarda bile rakip
taraftarlardan daha fazla tezahürat
yaparak bize deplasman havas›
yaﬂatmad›lar. ‹stanbul’a 30 bin kiﬂi,
Ankara’ya da 10 bin kiﬂi gelerek bize
destek verdiler. Gerçekten
inan›lmazlar. Onlar›n adeta tak›m›n
bir parças› olduklar›n›
söyleyebilirim.
▼Bu sene kendini en baﬂar›l›
buldu¤un maç hangisi?
▲Kendimi en baﬂar›l› buldu¤um
maç ‹stanbul’da 2-0 ma¤lubiyetten
gelip 3-2 kazand›¤›m›z Fenerbahçe
maç›. O maçta iyi bir performans
gösterdi¤imi düﬂünüyorum.
▼Zaman zaman yedek kal›yorsun,
zaman zaman baﬂrolü üstleniyorsun.
Bu durumu nas›l karﬂ›l›yorsun?
▲Antrenmanlarda elimden geldi¤ince
çok çal›yorum. Kendimi hep ilk 11’de
oynayacakm›ﬂ gibi haz›rl›yorum. Ama
sonuçta karar› hocam›z verecektir.
Onun verece¤i karara her futbolcu gibi
sayg›l› olmak durumunday›z.
▼Maçlardan sonra futbolunla ilgili
özeleﬂtiri yapar m›s›n?
▲Tabii ki yapar›m. Bence her
futbolcunun bunu yapmas› gerekiyor.
Eksi ve art›lar›m› de¤erlendiririm.
Yapt›¤›m hatalar› bir daha
tekrarlamamak için antrenmanlarda
üzerinde dururum. ‹yi yapt›¤›m iﬂleri
ise nas›l daha fazla yapabilirimin
yollar›n› arar›m.
▼Futbol kariyerini noktalad›ktan
sonra planlar›n neler?
▲Futbolu b›rakt›ktan sonra eﬂim ve
çocuklar›mla birlikte bir hayat
geçirmeyi düﬂünüyorum. Bugünkü
düﬂüncemle, futbolun içinde olmay›
planlam›yorum.
▼Sana tak›lan bir lakap var m›?
▲Küçükken arkadaﬂlar›m bana “koca
kafal›” derdi. Galiba vücudumun
küçük olmas›ndan dolay› kafam biraz
büyük kal›yor.
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U21 Avrupa ﬁampiyonas› Elemeleri

Yaﬂam›n k›y›s›nda
Avrupa Şampiyonası eleme grubunda zor bir dönem yaşayan Ümit Milli Takımımız, son dört maça Raşit
Çetiner yönetiminde giriyor. Ümitlerimiz, ikinci sırada yer aldığı grupta bu ay Estonya ve İsviçre ile
deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye’de İsviçre’ye yenildiğimiz, Estonya ile de berabere kaldığımız
göz önüne alındığında işimiz hiç de kolay değil. “Dört maçımızı da kazanırız” diyen Çetiner’le hem Ümit
Milli Takımımızın yeniden yapılanma sürecini hem de eleme grubundaki şansını konuştuk.
eri masal› gibi baﬂlay›p kâbusa
dönüﬂen bir yol hikâyesi
bizimkisi. Ümit Milli
Tak›m›m›z, 6 tak›ml› Avrupa
ﬁampiyonas› eleme grubuna iki
deplasman galibiyetiyle
baﬂlad›¤›nda, her ﬂey toz pembeye
bürünmüﬂtü. Ancak sonras›nda
a¤›r darbeler üst üste geldi.
Deplasmandaki Gürcistan
yenilgisinin yaralar› Eskiﬂehir’deki
Ermenistan galibiyetiyle sar›ld›
derken, Trabzon’daki 3-1’lik
‹sviçre yenilgisi ve Rize’deki
0-0’l›k Estonya beraberli¤i, Ümit
Millilerimizin yolunu bir anda
dikenli çal›larla kaplad›. Bizim
dinlendi¤imiz Mart ay›nda
Gürcistan’›n Estonya’y› 2-0
yenmesi su serpti yüre¤imize
biraz. Ancak gruptaki son duruma
bakt›¤›m›zda yine de pek avantajl›
oldu¤umuz söylenemez. Öncelikle
statüyü bir hat›rlatal›m. Elemeler
10 grupta gerçekleﬂtiriliyor.
Gruplar›n› ilk s›rada bitiren
10 tak›m›n yan› s›ra tüm gruplar›n
en iyi dört ikincisi play-off’a
yükselmeye hak kazanacak.
Bu 14 tak›m›n ikili eﬂleﬂmesini
kazanan 7 tak›mla birlikte
ev sahibi Danimarka, 2011 Avrupa
ﬁampiyonas›’n›n finalistlerini
oluﬂturacak.
Bu bilgi ›ﬂ›¤›nda bakt›¤›m›zda en
iyi dördün aras›na girmek ﬂart›yla
ikincilik de önemli bir hedef.
Ancak play-off’u garantiye alman›n
yolu elbette grup birincili¤inden
geçiyor. Bu anlamda önümüzdeki
en keskin viraj bu ayda gizli.
Çünkü U21 Tak›m›m›z bu ay
içinde iki güçlü rakibiyle
deplasmanda karﬂ› karﬂ›ya gelecek.
23 May›s’ta bir maç fazlas›na
ra¤men 1 puan gerimizdeki
Estonya’yla oynayaca¤›z.
26 May›s’taki rakibimiz ise 1 maç
fazlas›yla 6 puan önümüzde yer
alan ‹sviçre. Son iki maç›m›z ise
4 Eylül’de Gürcistan, 7 Eylül’de de
‹rlanda Cumhuriyeti ile iç sahada.
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Ümit Milli Tak›m›m›z, May›s’taki
bu iki önemli maç›n k›sa süre
öncesinde bir teknik kadro
de¤iﬂikli¤i yaﬂad›. Tak›m›n baﬂ›na
geçmiﬂte tam 7 y›l bu görevi
üstlenmiﬂ Raﬂit Çetiner getirildi.
Çetiner’le hem Ümit Milli
Tak›m›m›z›n yeniden yap›lanma
sürecini hem de eleme grubundaki
ﬂans›n› konuﬂtuk. Çetiner göreve
gelir gelmez iki haz›rl›k maç›nda
elindeki kadroyu tartma f›rsat›
bulmuﬂ ve “Milli Tak›m formas›
alt›ndaki performansla ligdeki
performans aras›nda farkl›l›klar
yaﬂan›yor” demiﬂti. Raﬂit Hocadan
bu sözünü açmas›n› istiyoruz ve
ﬂu cevab› al›yoruz:

Milli forma kutsald›r
“Bu yaﬂ grubundaki çocuklar›n
performans›, kendi oynad›klar›
tak›mla özdeﬂleﬂiyor. O tak›m›n
ligdeki yeriyle paralellik gösteriyor.
Sonuçta bu çocuklar genç
oyuncular. Kendi tak›mlar›nda
oynamaya baﬂlad›ktan sonra gelip
bizim tak›m›m›zda oynad›klar›nda
performanslar›nda farkl›l›klar
olabiliyor. ﬁartlar ne olursa olsun,
maç›n türü ne olursa olsun milli
forma kutsald›r. Biz onlardan bu
forma alt›nda kendi yeteneklerinin,
performanslar›n›n en üst
seviyesinde mücadele etmelerini
istiyoruz. Çünkü bizim Milli
Tak›m’a bak›ﬂ›m›z çok farkl›.
Ümit Milli Tak›m hem yetiﬂtirici
hem de yar›ﬂmac› bir tak›m.
Dolay›s›yla bu iki hedefe bir arada
gidebilecek mental sa¤laml›¤a
kavuﬂmuﬂ olmalar› çok önemli.
Oyuncular›n bu performans
farkl›l›klar›n› anl›yoruz ancak bir
yerde de onlardan rica ediyoruz,
milli maçta performans en üst
düzeyde olmal›d›r.”
Önümüzde gerçekten de zorlu bir
eleme süreci ve birbirinden çetin
4 maç uzan›yor. Bu süreçte hangi
tip oyuncular tak›mda oynama

ﬂans›
bulacak?
Raﬂit Hoca
bu soruya da
“Zaten bu
düzeye
yükselmiﬂ
oyuncular›n
tümü ülke
futboluna
hizmet etmek
için aday
olmuﬂ ve
seçilmiﬂler.
Biz onlar›n
içinden hem
yar›ﬂacak
hem ülkesini
iyi temsil
edecek hem
de gelecekte
ülke
futboluna
hizmet
edecek
oyuncular›
seçmeye
çal›ﬂaca¤›z.
‹yi mücadele
eden, futbol
oynamaya
çal›ﬂan, bunu
yaparken
disiplinden
taviz
vermeyen, milli formas›n› çok
seven ve tak›m oyuncusu olmay›
beceren oyuncular› seçece¤iz.
Yeteneklerini tak›m oyunu için
kullanan oyuncular bizim için
makbul oyuncular” cevab›n›
veriyor.

A Milli Tak›m’›n
sistemi uygulanacak
Milli Tak›mlar›n yeniden
yap›lanmas›nda geçmiﬂe göre bir
farkl›l›k var. Geçmiﬂte bir arada
düﬂünülen A ve Ümit Milli
Tak›mlar ﬂimdi farkl› çat›lar alt›nda
toplanm›ﬂ durumda. Ancak Raﬂit

Çetiner bu yap›n›n bir sorun
oluﬂturmayaca¤›n› söylüyor.
“Bizler genelde yukar›ya oyuncu
yetiﬂtiren ve yar›ﬂan insanlar olarak
tabii ki A Milli Tak›m’›n sistemi
neyse onunla birlikte hareket
edece¤iz” diyor ve ekliyor:
“Tabii burada futbolcu
arkadaﬂlar›n kimli¤ini geliﬂtirmek
ad›na bir tak›m sistemlerimiz
olacak. Onlar›n futbolculu¤una da
futbol hayatlar›na da katk›
sa¤layacak çal›ﬂmalar yapaca¤›z.
Biliyorsunuz bu birimin baﬂ›nda
Ersun Hoca var. Onunla birlikte
oturup e¤itim programlar›m›z›
haz›rlayaca¤›z. Hiddink geldi¤inde

kendisini ziyaret edece¤iz, oturup
konuﬂaca¤›z. Muhakkak ki onun
bizden talep etti¤i, bekledi¤i ﬂeyler
olacak. Biz de buna göre
planlamalar›m›z› yapaca¤›z.
Biz oyuncular› A Milli Tak›m’a en k›sa
sürede haz›rlamakla mükellefiz.”

düzeye ç›kart›p rakiplerimizi
deplasmanda yenmenin yollar›n›
arayaca¤›z ki, hem bizim için çok
önemli olan finallere kat›lal›m hem de
ülke futboluna uzun y›llar hizmet
edebilecek insanlar› do¤ru tespit
etti¤imize inanal›m.”

Deplasmanda da kazan›r›z

Rol modeller önemli

Futbol gerçekleriyle fazla uyuﬂmasa
da kamuoyunun akl›ndan, “‹çeride
yenemedi¤imiz ‹sviçre ve Estonya’y›
deplasmanda nas›l yenece¤iz?” gibi
bir soru mutlaka geçiyor. Raﬂit Çetiner
ise bu konuda son derece rahat.
“Futbol böyle bir ﬂey de¤il” diyor ve
devam ediyor:
“E¤er bir hedef varsa ve bu tak›m da
yar›ﬂ›p, hedefine ulaﬂmak için yüre¤ini
ortaya koyacaksa, turnuvan›n sonuna
do¤ru futbolculuklar› olgunlaﬂm›ﬂ
oyuncular›n da bunun bilincinde
olmas› gerekir. Biz de ayn› duyguyla
düﬂünüyoruz. Performans›m›z› en üst

Raﬂit Çetiner, Ümit Milli Tak›m
oyuncular›n›n önünde rol modeller
oldu¤una da dikkat çekiyor ve
“O rol modeller dikkatle incelenmeli.
Do¤rular› kimin yapt›¤› iyi
gözlenmeli. ﬁu anda önümüzde Genç
Milli Tak›mlardan gelmiﬂ, Ümit Milli
Tak›m aﬂamas›n› geçmiﬂ ve uzun
süredir A Milli Tak›m’a hizmet eden
oyuncular var. Emre, Semih,
Hamit-Halil kardeﬂler, Servet gibi
oyuncular›n hepsi rol model. Bugün
Ümit Milli Tak›m’da forma giyen
kardeﬂlerimiz bu rol modelleri
kendisine örnek al›r ve onlar›n
yapt›klar›n› bizim
ricalar›m›z› yerine
getirmekle
birleﬂtirirlerse,
A Milli Tak›m
düzeyine daha
kolay ç›kabilirler”
ifadelerini
kullan›yor.

Oyuncu
oynayaca¤›
tak›ma gitmeli
Raﬂit Hocan›n genç
oyuncular için
“olmazsa olmaz”
önerilerinden birisi
de oynayacaklar›
tak›mlar› seçmeleri.
“Futbolcunun belli
bir yaﬂa kadar
oynayabilmesi çok
önemli” diyen
Çetiner, “Özellikle

Ümit Milli Tak›m’da oynayan
futbolcular aç›s›ndan bunun s›k›nt›s›n›
çok çekiyoruz. Oyuncular kendilerine
uygun, oynayabilecekleri tak›mlar›
seçmeli ve mental devaml›l›¤›
sa¤layarak olgunlu¤a eriﬂmeli.
‘Bir tak›ma transfer yapay›m, orada
yedek bekleyeyim’ düﬂüncesiyle
hareket etmek yerine, ad›m ad›m
devam edip olgunlaﬂmalar› çok daha
do¤ru olur” diyor.

En kritik dönem

Kalan Maçlar
20 May›s 2010
Estonya - Ermenistan
23 May›s 2010
Estonya - Türkiye
26 May›s 2010
‹sviçre - Türkiye
30 May›s 2010
Gürcistan - ‹sviçre
10 A¤ustos 2010
‹rlanda Cum. - Estonya
11 A¤ustos 2010
Ermenistan - Gürcistan
3 Eylül 2010
‹sviçre - ‹rlanda Cum.
4 Eylül 2010
Türkiye - Gürcistan
7 Eylül 2010
Gürcistan - Ermenistan
Türkiye - ‹rlanda Cum.

Raﬂit Hocaya kritik maçlar öncesinde
nas›l bir haz›rl›k dönemi geçirilece¤ini
soruyoruz ve ﬂu cevab› al›yoruz:
“Bosna-Hersek’le bir haz›rl›k maç›
yapt›k. Bu maç öncesinde iki günlük
bir kamp›m›z oldu. ‹sviçre ve Estonya
maçlar› ligin en kritik
dönemine rastlayacak.
Oynanan Maçlar
Dolay›s›yla uzun süreli
‹rlanda Cumhuriyeti - Türkiye: 0-3
bir haz›rl›k kamp› yapma
‹sviçre - Ermenistan:
2-1
ﬂans›m›z yok. Tarih de
Ermenistan
Türkiye:
2-5
May›s-Haziran sendromu
‹sviçre - Estonya:
0-1
gibi s›k›nt›l› bir sürece
Ermenistan - ‹sviçre:
1-3
rastl›yor. Geçmiﬂte de
Estonya - Gürcistan:
2-0
bu tarihlerdeki maçlarda
Gürcistan - Türkiye:
4-0
büyük s›k›nt›lar yaﬂad›k.
Estonya - ‹rlanda Cumhuriyeti: 1-1
Çünkü tam transfer
Estonya - ‹sviçre:
1-4
dönemine rastlayan bir
‹rlanda Cumhuriyeti - Gürcistan: 1-1
Türkiye - Ermenistan:
1-0
tarih. Dünya Kupas›’ndan
‹rlanda Cumhuriyeti - ‹sviçre: 1-1
dolay› lig erken bitiyor.
Türkiye - ‹sviçre:
1-3
Bu süreçte
Ermenistan - Estonya:
1-1
oyuncular›m›z› kampa
Gürcistan - ‹rlanda Cumhuriyeti: 1-1
alaca¤›z ve iki önemli
Ermenistan - ‹rlanda Cumhuriyeti: 4-1
maç oynayaca¤›z.
‹sviçre - Gürcistan:
1-0
Umar›m onlar da mental
Türkiye - Estonya:
0-0
olarak haz›r gelir ve iyi
‹rlanda Cumhuriyeti - Ermenistan: 1-2
sonuçlar al›r›z.
Gürcistan - Estonya:
2-0
Son iki maç›m›za da bu
moralle ç›kar›z.
Puan Durumu
Ligin bitiyor olmas›,
Tak›mlar
O G BM A Y P
futbolcular›n beyninin
1.‹sviçre
7 5 1 1 14 6 16
tatile girmesi demek.
2.Türkiye
6 3 1 2 10 9 10
Ancak biz futbolcu
3.Estonya
7 2 3 2 6 8 9
arkadaﬂlar›m›zdan bu
4.Gürcistan
6 2 2 2 8 5 8
dönemde haz›r olmalar›n› 5.Ermenistan
7 2 1 4 11 14 7
istiyoruz.”
6.‹rlanda Cum. 7 0 4 3 6 13 4
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Alman tribünleri 1 numara
Maçların TV’den naklen yayınlanmaya başladığı dönemde ortaya çıkan “İnsanlar statlara gelmez” endişesi
karşılık bulmadı. Avrupa’nın beş büyük liginde statlar dolup taşıyor. Bu konuda ilk 10 sırayı paylaşan
Avrupa kulüpleri her hafta statlarına ortalama 64 bin kişi çekiyor. Bu statların doluluk oranı ise yüzde 93’ü
buluyor. Seyirci ortalamalarında ilk sırayı Almanlar alıyor. Doluluk oranında ise İngilizler önde bulunuyor.

Bu kategorinin ilk s›ras›nda ‹ngiltere var.
Premier Lig kulüplerinin kendi aralar›nda
oynad›klar› maçlarda statlar %91.9 oran›nda
doluyor. Bu oran›n Ada’da bu kadar yüksek
ç›kmas›n›n nedeni, 20 kulüpten tam 15’inin
maçlar›n› %90 ila %99 aras›nda de¤iﬂen stat
doluluk oranlar›nda oynamas›. Geri kalan

%50, Roma’da %43, Juventus’ta %34 ve
Lazio’da %33. ‹talya’da doluluk oran› en
yüksek stada ise %71’le Napoli sahip. Daha
sonra Siena, Parma ve Genoa geliyor. Çizme’de
statlar›n eskili¤i ve neden oldu¤u ﬂiddet kadar
futbolseverleri maçlardan uzaklaﬂt›ran bir baﬂka
unsur, büyüklerle küçükler aras›ndaki güç fark›.

(*) Bundesliga’n›n ilk 5’indeki Bayern Münih, Schalke
04, Hamburg ve Borussia Dortmund’un seyirci
ortalamalar› tablodan görülebilir. Lider Bayer
Leverkusen ise iç saha maçlar›n› 28 bin 215 kiﬂi
önünde oynuyor. Stad›n doluluk oran› ise %93.

Dr. Cem Çetin

Avrupa’da Statlar›na En Çok Seyirci Toplayan Kulüpler

970’li y›llarda
Avrupa’daki televizyon
kanallar› futbol maçlar›n›
ekranlara taﬂ›d›¤›nda, futbol
kulüplerinin yöneticileri,
“Statlara gelen seyirci say›s›
düﬂüyor, bu da bizim
gelirlerimize olumsuz
yans›yor” tezini savunup,
bu yay›nlara karﬂ› ç›k›yordu.
Aradan geçen 40 y›ll›k süre
zarf›nda art›k böyle bir
olumsuzluk pek yaﬂanm›yor.
Ulusal ve uluslararas› kanallar
arac›l›¤›yla pek çok maç›n
canl› olarak ekranlara
yans›mas›na karﬂ›n
Avrupa’daki futbol statlar›
dolup taﬂ›yor. Ne ekonomik
kriz ne de bahis skandallar›
futbola olan tutkuyu
etkilemiﬂe benziyor. Statlar›na
en çok seyirci çeken ilk 10
Avrupa kulübünün seyirci
ortalamas› “64 bin kiﬂi”
olarak istatistiklere yans›rken,
statlar›n doluluk ortalamas›
ise 93.2 olarak gözüküyor.
Ligler baz›nda ise iki önemli
kategorinin ilk s›ras›nda
Almanlar ve ‹ngilizler var.

1

Kulüp
1) Barcelona
2) M. United
3) Dortmund
4) Bayern Münih
5) Real Madrid
6) Schalke 04
7) Arsenal
8) Hamburg
9) Celtic
10) Marsilya
11) Köln
12) G. Rangers
13) Inter
14) Manchester City

26 TamSaha

Ülke
‹spanya (1)
‹ngiltere (1)
Almanya(1)
Almanya(2)
‹spanya (2)
Almanya(3)
‹ngiltere (2)
Almanya(4)
‹skoçya (1)
Fransa (1)
Almanya(5)
‹skoçya (2)
‹talya (1)
‹ngiltere (3)

Seyirci

Doluluk

(2009-10)

%

Seyirci
(2008-09)

86.152
74.800
73.817
68.042
68.000
61.028
59.879
55.081
51.105
48.136
47.775
47.145
46.968
45.292

94
98
91
97
85
99
99
97
88
84
94
92
56
95

71.045
75.304
74.748
69.000
70.816
61.442
60.040
54.881
57.336
52.162
50.222
49.534
55.520
42.903

Avrupa Liglerinde Statlar›n Doluluk Oranlar›

Alman Ligi zirvede
Avrupa’n›n 5 büyük ligi
(‹ngiltere, Almanya, ‹spanya,
‹talya, Fransa) içinde statlara
en çok taraftar›
Bundesliga’daki maçlar çekiyor. ﬁubat 2010
itibariyle Almanya 1. Futbol Ligi’ndeki maçlar›
statlarda ortalama 40 bin 975 kiﬂi izliyor.
Asl›nda bu rakam Aral›k 2009 sonu itibariyle
42 bin 833’tü. Ancak k›ﬂ dönemindeki kötü
hava koﬂullar› nedeniyle seyirci ortalamas›
42 bin 833’ten 40 bin 975’e geriledi.
Son 2 y›ld›r Bundesliga, statlara en çok taraftar
çeken lig olarak ön plana ç›k›yor.
2007-08 sezonunda ortalama seyirci say›s›
39 bin 444’ken, bu toplam 3 bin artarak bir
sezon sonra 42 bin 833’e f›rlad›. Bu art›ﬂ›n
devam edip etmeyece¤i merakla bekleniyor.
Aral›k ay›ndaki 42 bin 833’lük ortalama,
bu art›ﬂ›n devam edece¤inin sinyallerini
veriyor. Bundesliga’da en fazla taraftar›,
73 bin 817 (%91) ortalamas›yla Borussia

98’ini doldurdu¤unu da eklememiz gerekiyor.
Bu oran Barcelona’da yüzde 94. Kulüpler
baz›nda en yüksek doluluk oran›na sahip tak›m
ise Bundesliga’dan Schalke. 61 bin 442 seyirci
ortalamas›yla 6. s›rada yer Schalke doluluk
oran›nda ise yüzde 99’a ulaﬂarak Arsenal’le
birlikte birincili¤i paylaﬂ›yor.

Dortmund çekerken, taraftar ortalamas› en
düﬂük kulüp ise 20 bin 15 ile Mainz.
Ancak Mainz’›n stat kapasitesinin 20 bin 500
olup, doluluk oran›n da %99’a ulaﬂt›¤›n›
belirtmekte fayda var. Mainz d›ﬂ›nda tam
9 kulübün daha statlar›n›n doluluk oran›
%90 ile %99 aras›nda de¤iﬂiyor.
Almanya’daki statlar›n doluluk oran›n›n
yüksekli¤i, genel olarak 2006 Dünya Kupas›
öncesi statlar›n modernleﬂtirilmesiyle
aç›klan›yor. Ayr›ca oynanan futbolun kitleleri
tatmin etmesi de önemli bir etken. Ayr›ca zirve
yar›ﬂ› yapan 5 kulüpten 4’ünün (*), seyirci
ortalamas›n›n 73 ila 55 bin aras›nda de¤iﬂmesi
de ciddi bir avantaj oluﬂturuyor. Almanlar›n
futbola bu kadar yo¤un ilgi göstermesinin
alt›nda yatan bir baﬂka nedense ülke genelinde

futbolun popülerli¤i. Avrupa genelinde en fazla
lisansl› futbolcuya sahip Almanya’da bu toplam
6 milyon civar›nda. S›ralamada ikinci
durumdaki ‹ngiltere’de ise bu miktar 2.5 milyon
kiﬂi. Almanya’da futbola olan ilginin boyutunu
gösteren bir baﬂka dikkat çekici veri de Alman
2. Ligi’ndeki maçlarda stat ortalamas›n›n
15 bin 129 kiﬂi olmas›.
Bu toplamla 2. Bundesliga, ‹skoçya (15 bin),
Belçika (11 bin 888), ‹sviçre (11 bin 395),
Portekiz (10 bin 141) ve Avusturya (8 bin 443)
gibi 1. Ligleri geçmiﬂ durumda.

‹talya’da boﬂalan statlar
Statlara giden seyirci ortalamalar› kadar ilginç
bir baﬂka veri de statlar›n doluluk oranlar›.

5 tak›m›n ise stat doluluk oranlar› %71 ila %83
aras›nda. ‹ngilizlerinki kadar dikkat çekici bir
baﬂka performans Hollandal›lara ait. Hemen
hemen bütün yerli y›ld›zlar› ülke d›ﬂ›nda top
koﬂturmas›na karﬂ›n Hollanda 1. Futbol Ligi’nde
statlar›n doluluk oran› %88.4. Bu toplamla
Hollanda 1. Futbol Ligi, ‹spanya (%76.2) ve
Fransa’n›n (%71.8) önünde üçüncü s›rada yer
al›yor. Avrupa’n›n 5 büyük ligi içinde sadece
‹talyanlar, ‹ngiltere, Almanya, ‹spanya ve
Fransa’ya göre statlar›n› doldurma konusunda
ciddi sorunlar yaﬂ›yor. Calcio’dakilerin kendi
aralar›nda oynad›klar› maçlar› statlarda
izleyenlerin oran› sadece %55.7. Son 4 y›l›n
ﬂampiyonu ve bu sezonun da ﬂampiyon aday›
Inter, iç saha maçlar›nda San Siro’yu %56
oran›nda doldurabiliyor. Bu ortalama Milan’da

Nitekim bu olumsuzlu¤un fark›na varan
‹talyanlar, yeni sezondan itibaren havuz
sitemine geri dönüyor.

Kulüplerin lideri Barcelona
Kulüpler kategorisinde ise zirvede Barcelona
bulunuyor. ‹ç saha maçlar›n› ortalama 86 bin
kiﬂi önünde oynayan ‹spanyol tak›m›,
bu toplam› son iki y›l içinde 20 bin artt›rd›.
Ortaya ç›kan bu pozitif tabloda, Katalan
tak›m›n›n sportif performans›n›n rolü büyük.
Geçen sezon 75 bin ortalamayla ikinci s›rada
yer alan Manchester United ise yaklaﬂ›k bin
seyirci kayb›yla ikinci s›raya geriledi. Ancak
Manchester United’›n stat kapasitesinin yüzde

Lig
1) Premier League
2) Bundesliga
3) Eredivisie
4) La Liga
5) Ligue 1
6) Scottish P.L
7) Championship
8) Jupiler Pro League
9) Super League
10) League One
11) Serie A
12) 2. Bundesliga
13) Superligaen
14) Bundesliga
15) Liga Sagres

Ülke
‹ngiltere
Almanya
Hollanda
‹spanya
Fransa
‹skoçya
‹ngiltere (2)
Belçika
‹sviçre
‹ngiltere (3)
‹talya
Almanya (2)
Danimarka
Avusturya
Portekiz

Oran
%91.9
%89.9
%88.4
%76.2
%71.8
%70.4
%69.2
%69.2
%58.5
%56
%55.7
%52.3
%51.7
%49.6
%45.3

Avrupa Liglerinde Seyirci Ortalamalar›
Lig
1) Bundesliga
2) Premier League
3) La Liga
4) Serie A
5) Ligue 1
6) Eredivisie
7) Championship
8) 2. Bundesliga
9) Scottish P.L
10) Jupiler Pro League
11) Super League
12) Liga Sagres

Ülke
Almanya
‹ngiltere
‹spanya
‹talya
Fransa
Hollanda
‹ngiltere (2)
Almanya (2)
‹skoçya
Belçika
‹sviçre
Portekiz

Toplam
42.833
34.082
28.568
23.877
19.983
19.251
18.114
15.129
15.000
11.888
11.395
10.141
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Teofilo Gutierrez

Güney Amerikalı her genç
oyuncu için genç yaşta
Avrupa’ya gelmek çok
önemli bir adımdır. Bunu
ailem ve çocuklarım için
yapmam gerekiyordu.
Kolombiya Ligi’nde 30 gol
atmış ve en iyi oyuncu
seçilmiştim. Artık oradaki
misyonumu
tamamlamış
sayılırdım.

Trabzonspor’un Kolombiya’dan getirdi¤i “gol kral›” unvanl› bir santrfor. Henüz golcülü¤ünü
gösteremese de bordo-mavili kulüp 25 yaﬂ›ndaki bu oyuncudan çok ﬂey bekliyor. Futbolcu
olmas›n› “topa tutkuyla bakmas›na ve futbolcu kan› taﬂ›mas›na” ba¤layan Kolombiyal›, fakir bir
mahallede baﬂlayan hayat›n› bu mesle¤in de¤iﬂtirdi¤ini söylüyor ve futbola baﬂ koydu¤unu
anlat›yor. Sahadaki performans› hakk›nda pek çok ﬂey söylenebilir, ancak oyuna bak›ﬂ›n›
okudu¤unuzda eminiz siz de onu alk›ﬂlayacaks›n›z.
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bulundurulmas› gereken bir faktör.
2009 y›l›nda Kolombiya Ligi’nde
30 gol atm›ﬂ ve ligin en iyi
oyuncusu unvan›na eriﬂmiﬂtim.
Bana kal›rsa bu baﬂar›lar›n
ard›ndan oradaki misyonumu
tamamlam›ﬂ say›l›rd›m. Ocak
ay›nda Trabzonspor’dan transfer
teklifi geldi. Türkiye Ligi’ni zaten
Kolombiyal› meslektaﬂlar›mdan
biliyordum. Üst düzey bir lig
oldu¤unu düﬂünüyordum. Tüm
bunlar› de¤erlendirerek teklifi
kabul ettim ve ﬂimdi buraday›m.
Burada da çok önemli hedeflerim
var. Bu hedeflere ulaﬂabilmek için,
Trabzon’a geldi¤im ilk günden beri
çok s›k› çal›ﬂmaya baﬂlad›m.
▼Kafandaki Türkiye imaj›yla

buraya geldikten sonra
karﬂ›laﬂt›klar›n birbiriyle
örtüﬂüyor muydu?
▲Türkiye’nin Avrupa içinde
önemli yer tuttu¤unu, tüm koﬂullar›
ile futbol oynamak için çok güzel
bir ülke oldu¤unu biliyordum.
Milli tak›ma gitti¤imde Cordoba ile
çok uzun süren bir sohbetimiz
olmuﬂtu. Cordoba Türkiye’den çok
olumlu bahsetmiﬂ, özellikle
‹stanbul hakk›nda övgü dolu sözler
söylemiﬂti. Bana, “Orada insanlar
senin futbol oynaman için gerekli
tüm uygun koﬂullar› oluﬂturur.
Tek yapman gereken, uyum
sa¤lamak ve çok çal›ﬂmak” demiﬂti.
Bu dediklerini teyit etmiﬂtim.

keﬂfetmek, en basitinden ABD’ye
gitme hayallerini gerçekleﬂtirmek
için futbol iyi bir f›rsatt›.
Ailem de bu aç›dan beni
destekledi ve ﬂimdi bu
güzellikleri birlikte yaﬂ›yoruz.
▼Futbola baﬂlad›¤›nda idolün
kimdi?
▲Çok büyük iki idolüm vard›.
Maradona dünyan›n en iyi
oyuncusu. Teknik yönleriyle,

stada girmek için türlü türlü
ç›lg›nl›klar yapard›k.
Valderrama’y› bir dakika
görebilmek için tellere
t›rman›rd›k. Onu görebilmek
hayaliyle yaﬂard›k. O benim için
hem saha için de hem saha
d›ﬂ›nda gerçek bir idoldü.
Hayat›m boyunca da öyle
kalacak.
▼Kolombiya’da üst üste gol

▲Ailemin geçimini benimle ayn›
ad› taﬂ›yan babam sa¤l›yor.
Ben ailenin ikinci çocu¤uyum.
2 k›z, 4 erkek, 6 kardeﬂiz. Ailem
küçüklü¤ümden bu yana futbolla
ilgilenmeme s›cak bakt›. Aileyi
daha iyi ﬂartlarda, daha iyi
imkânlarla yaﬂatman›n yolu
buydu. Bu yola baﬂ koydum.
Ailemin ve benim yaﬂamak
istedi¤imiz güzellikler vard›.
Yeni ülkeler görmek, yeni yerler

futbol becerileriyle onu örnek
al›yordum. Ama bir bütün
halinde karakter ve futboluyla
kendime örnek ald›¤›m futbolcu
Carlos Valderrama’d›r. Bizim
ülke futbolumuzun en büyük
figürü, fenomeniydi. Hâlâ da
öyle. Çocuklu¤umda özel
zamanlar vard›. Fransa’da
oynay›p Juniors’a döndü¤ünde
maç günleri stada gitmek için
can atard›k. Bilet bulamay›nca

krall›¤› yaﬂayan bir oyuncusun.
Trabzonspor’a gelmeden önce
baﬂka transfer teklifleri de
alm›ﬂ m›yd›n?
▲Almanya ve Meksika’dan
birçok teklif ald›m. Ama benim
önceli¤im Avrupa’da sportif ve
maddi anlamda en iyi imkân›
sa¤layan kulübe gitmekti.
Trabzonspor da bu anlamda
en iyi teklifi yapan kulüptü ve
ben de buraya gelmeyi seçtim.

Türkiye’nin Avrupa
içinde önemli yer
tuttuğunu, tüm
koşulları ile futbol
oynamak için çok
güzel bir ülke
olduğunu
biliyordum. Milli
takıma gittiğimde
Cordoba ile çok
uzun süren bir
sohbetimiz
olmuştu. Cordoba
Türkiye’den çok
olumlu bahsetmişti.

Futbolcu kan›
taﬂ›yorum
▼Ülkemize gelen ender
Kolombiyal› oyunculardan birisin.
Daha önce hiçbir yurtd›ﬂ›
deneyimi yaﬂamadan dünyan›n
bir ucundan di¤erine geldin.
Bu transfer nas›l gerçekleﬂti?
Trabzonspor’un teklifini ald›¤›nda
neler düﬂündün? Seni buraya
getiren para d›ﬂ›ndaki ilk faktör
neydi?
▲Bu deneyimi gerçekleﬂtirmek
benim için çok önemliydi. Benim
k›tamda, yani Güney Amerika’da
bulunan her genç oyuncu için
Avrupa’ya gelmek, özellikle genç
yaﬂta oynamak çok önemli bir
ad›md›r. Bunu ailem ve
çocuklar›m için yapmam
gerekiyordu. Bu, göz önünde

Oradan ç›kman›n, ailemi,
sevdiklerimi daha iyi koﬂullarda
yaﬂatabilmenin tek yolu futboldu.
Küçük yaﬂlardan itibaren bunun
bilincindeydim. Daha prestijli bir
hayat yaﬂaman›n, aileme de
yaﬂatman›n yolu buydu.
▼Bize biraz ailenden söz eder
misin? Kaç kardeﬂsiniz, Annen,
baban ne iﬂ yap›yor? Futbolcu
olma iste¤ini nas›l karﬂ›lad›lar?

Futbol, daha iyi bir
hayat›n yoluydu
▼Biraz geriye dönersek,
Kolombiya’da do¤an bir çocuk
olarak önünde futbol d›ﬂ›nda
hangi alternatifler vard› ve sen
neden futbolcu olmay› seçtin?
▲Küçüklü¤ümden beri futbol
topuna çok büyük ilgim vard›.
Ona tutkuyla bakard›m. Futbolcu
kan› taﬂ›rd›m. Babam da Juniors
genç tak›mlar›nda kalecilik
yapm›ﬂt›. Bana sürekli futbolcu
olmam gerekti¤ini, bu yetene¤e ve
kapasiteye sahip oldu¤umu
söylüyordu. Nihayetinde yaﬂad›¤›m
mahalle oldukça yoksul bir yerdi.

Çocukken futbol
topuna tutkuyla
bakardım. Futbolcu
kanı taşırdım.
Yaşadığım mahalle
de oldukça
yoksuldu. Oradan
çıkmanın, ailemi,
sevdiklerimi daha
iyi koşullarda
yaşatabilmenin tek
yolu futboldu.
Küçük yaşlardan
itibaren bunun
bilincindeydim.
Ailemin ve benim
yaşamak
istediğimiz
güzellikler vardı.
Yeni ülkeler görmek,
yeni yerler keşfetmek, en
basitinden ABD’ye gitme
hayallerini gerçekleştirmek
için futbol iyi bir fırsattı.
Bu yola baş koydum,
ailem de beni destekledi
ve şimdi bu güzellikleri
birlikte yaşıyoruz.
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Çok büyük iki idolüm vardı.
Maradona dünyanın en iyi
oyuncusu. Futbol becerileriyle onu
örnek alıyordum. Ama bir bütün
halinde, karakter ve futboluyla
örnek aldığım futbolcu
Valderrama’dır. Onu bir dakika
görebilmek için stadın tellerine
tırmanırdık.
Türk futbolunun yeri dünya
futbolunda üst sıralarda.
İngiltere ve İspanya’nın ardından
bir kaç lig sayacak olursak
Türkiye bunların içinde yer alıyor.
Çok önemli oyuncuların,
kariyerlerinin önemli bir
bölümünde Türkiye’ye gelip
oynamaları çok ciddi bir
gösterge.
Türk futbolcusu işler istediği gibi
gitmeyince bu durumla başa
çıkmayı beceremiyor. Takım
arkadaşlarına kırıcı davranıyor ya
da rakiplerine karşı gereğinden
fazla sert oynuyor, zihinsel
kontrolünü kaybediyor.
Bu durumla başa çıkabilmeleri için
zihinsel desteğe ihtiyaçları var.
Şenol Hocayla aynı dili
kullanamadığım için üzüntü
duyuyorum. Türkçeyi öğrenip
onunla direkt iletişim kurmayı
istiyorum. Çok akıllı ve olgun biri
olduğunu gözlemliyorum Hatta
bilge bir havası var. Bize çok
saygılı davranıyor.
Futbolda saha içi hareket ve
dinamikler iletişime ve diyaloğa
dayalı. Dolayısıyla hücum
hattındaki oyuncularla aynı dili
konuşamamak sorun oluşturuyor.
Ama dili yavaş yavaş öğrendikçe
bu sorunun üstesinden
geleceğime eminim.
Futbol böyledir. İyiysen herkes
seninledir. Eğer kötüysen sadece
eleştiriler seninle birliktedir.
Buradaki taraftar
davranışlarında dikkatimi çeken
en önemli şey, beni ya da ailemi
gördüklerinde şefkat ve
merhametle yaklaşıyorlar.
Bu da hayatımızı oldukça
kolaylaştırıyor.
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Tercihimin do¤ru oldu¤unu da buraya gelince
gördüm.

Türk futbolcusuna
zihinsel destek gerek
▼Türk futbolunu dünya futbolunun neresine
koyabilirsin? Türk oyuncular›n dünyadaki
meslektaﬂlar›na göre en belirgin art› ve
eksileri neler sence?
▲Türk futbolunun yeri dünya futbolunda üst
s›ralarda. ‹ngiltere ve ‹spanya’n›n ard›ndan bir
kaç lig sayacaksak olursak Türkiye bunlar›n
içinde yer al›yor. Çok önemli oyuncular›n,
kariyerlerinin önemli bir bölümünde
Türkiye’ye gelip oynamalar› çok ciddi bir
gösterge. Türk oyuncular›n oldukça
profesyonel anlay›ﬂa sahip olmalar›, iﬂ
disiplinleri ve çal›ﬂma istekleri art› yanlar›.
Tek bir eksi yanlar›n› görüyorum; iﬂler
istedikleri gibi gitmedi¤i zaman bu durumla
baﬂa ç›kmay› beceremiyorlar. Kendi tak›m
arkadaﬂlar›na k›r›c› davran›yorlar ya da rakip
tak›m oyuncular›na karﬂ› gere¤inden fazla sert
oynuyorlar. Futbolun ihtimallerle dolu bir
oyun oldu¤unu fark edemiyorlar ve zihinsel
kontrollerini kaybediyorlar. Bu durum özellikle
büyük maçlarda, derbilerde daha çok göze

bat›yor. Oyuncular böyle davran›nca seyirciler
ve futbol kamuoyu da ﬂiddetle doldurulmuﬂ
oluyor. Oyuncular bu ba¤lamda etraftakilere
olumsuz etki taﬂ›yor. Futbolcular›n bu durumla
baﬂa ç›kabilmeleri için zihinsel bir deste¤e
ihtiyaçlar› oldu¤unu düﬂünüyorum.
▼ﬁenol Güneﬂ’le daha önce çal›ﬂt›¤›n teknik
adamlar› karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda ne söyleyebilirsin?
▲ﬁenol Hocayla olumlu bir diyalo¤umuz var.
Ayn› dili kullanamad›¤›m›z için üzüntü
duyuyorum. Türkçeyi ö¤renip onunla direkt
iletiﬂim kurmay› istiyorum. Onun çok ak›ll› ve
olgun biri oldu¤unu gözlemliyorum. Hatta
bilge bir havas› var. Bize çok sayg›l›
davran›yor. Özellikle buraya ilk geldi¤imde
herkesten çok yard›mc› oldu. Oynamak
istedi¤imi, zor dönemde oldu¤umu biliyordu
ve o dönemi sorunsuz atlatmam için bana
oldukça yumuﬂak ve hoﬂgörülü davrand›.
Bunun için sonsuz teﬂekkür ediyorum.
Çal›ﬂt›¤›m her teknik adamdan farkl› unsurlar
ö¤rendim. Saha içinde ve d›ﬂ›nda ne yapmam
gerekti¤i konusunda hocalar›m farkl› bilgiler
aktard›. Saha d›ﬂ›nda kazand›¤›m yeni statüyle
ve parayla neler yapmam, nas›l yaﬂamam
gerekti¤i konular›nda onlardan çok farkl›
ﬂeyler ö¤rendim ve ﬂu ana kadar hiçbir
hocamla sorun yaﬂamad›m.
▼Kolombiya futbolunun Valderrama’l›,

Higuiata’l›, Rincon’lu, Asprilla’l›
dönemini bugün fazlas›yla
arad›¤›n› görüyoruz.
Sence Kolombiya futbolunun
yaﬂad›¤› bu durgunlu¤un sebepleri
neler olabilir?
▲Bahsetti¤iniz isim yapm›ﬂ
futbolcular› bar›nd›ran
o dönemde milli tak›m çok iyi bir
birliktelik yakalam›ﬂt›. Çok h›rsl›
ve arzulu oynuyorlard›. ﬁimdi
milli tak›mda yaﬂad›¤›m›z sürekli
oyuncu de¤iﬂikli¤i, tak›ma
olumsuz yans›yor. Valderrama’n›n
bir tespiti var. Milli tak›m
kamp›na giden oyuncular›n yeteri
kadar uzun kamp dönemi
geçirmediklerini, birbirlerini
yeterince tan›yamad›klar›n› ve
birlikte bir ruh oluﬂturamad›klar›n›
söylemiﬂti. Ben de bu tespite
gönülden kat›l›yorum. ﬁimdi
yeni bir hocam›z olacak.
Büyük ihtimalle Francisco
Maturana tak›m›n baﬂ›na
getirilecek. Maturana
ülkedeki oyuncu profilini
çok iyi biliyor. Onun
etraf›nda milli tak›m
ruhunu yeniden
oluﬂturabilece¤imizi
düﬂünüyorum.
▼Kolombiya ve
Türk futbolunu
karﬂ›laﬂt›rd›¤›nda neler
söyleyebilirsin?
▲Kolombiya’da futbol
daha çok yan pasa
dayan›yor ve daha
düﬂük tempoda
oynan›yor. Türk futboluna
göre bireysel yetenekler
daha ön plana ç›k›yor. Türk
futbolu çok daha h›zl› ve
dikine oynanan bir futbol.
Teknik ve taktik aç›dan
Kolombiya futboluna göre
oldukça ileride bulundu¤unu
söyleyebilirim.
▼Kolombiya’da art arda gol kral›
olan bir oyuncu olarak Türkiye’de
oynad›¤›n maçlarda henüz gol
atamaman insanlar› kuﬂkuya
düﬂürüyor. Bunu nas›l
aç›klayabilirsin? Sorun nerede
sence?
▲Burada tak›m arkadaﬂlar›m›,
zihniyeti, kültürü, tak›m›n oyun
biçimini ve rakip tak›mlar›n oyun
biçimini tan›mak, takdir edersiniz
ki önemli bir zaman›m› ald›.
Ben de tak›m›n vazgeçilmez bir
oyuncusu olmak istiyorum.
Aç›kças› ilk golü atmaktan çok
buna önem veriyorum. Çünkü
bunu baﬂar›rsam ilk gol zaten
gelecektir. Bu ritmi yakalad›¤›m›
düﬂünüyorum ve ilk gol çok
uzakta de¤il.

▼Hücum hatt›ndaki tak›m
arkadaﬂlar›n›n önemli bir k›sm›yla
ayn› dili konuﬂamamak da senin
için bir sorun oluﬂturuyor mu?
▲Bu bir sorun oluﬂturuyor.
Futbolda saha içi hareket ve
dinamikler iletiﬂime ve diyalo¤a
dayal›. Dolay›s›yla hücum
hatt›ndaki oyuncularla ayn› dili
konuﬂamamak sorun oluﬂturuyor.
Yapaca¤›m›z hareketlenmeleri,
nereye koﬂaca¤›m›z›, topu nerede
al›p nerede verece¤imizi ayn›
dilde aktarmak daha iyi olurdu.
Ama dili yavaﬂ
yavaﬂ

seninledir. E¤er kötüysen sadece
eleﬂtiriler seninle birliktedir.
Taraftar davran›ﬂlar›nda
dikkatimi çeken en önemli ﬂey,
beni ya da ailemi gördüklerinde
ﬂefkat ve merhametle
yaklaﬂ›yorlar. Bu davran›ﬂ
biçimi, Trabzon’daki hayat›m›z›
oldukça kolaylaﬂt›r›yor.
▼Yedek kalmak oyuncuya neler
düﬂündürüyor? Geçti¤imiz
sezon ayn› dönemlerde gol
krall›¤›na koﬂan bir oyuncu
olarak bugün arkadaﬂlar›n›
ço¤unlukla
kenardan
izlemek
sana

ö¤rendikçe bu
sorunun üstesinden
gelece¤ime eminim.
▼Trabzonspor taraftarlar›yla
iliﬂkilerin nas›l? Onlar›n çok da
sab›rl› insanlar olmad›¤›n›
biliyoruz. ﬁehre indi¤inde
veya herhangi bir yerde
karﬂ›laﬂt›¤›n›zda aran›zda nas›l
diyaloglar geçiyor?
▲Taraftarlar bizim için çok
büyük fedakârl›k yap›yor. Bizim
buradaki varl›k sebebimiz onlar.
Bizim topu filelerle
buluﬂturdu¤umuz an› görmek
için ellerinden geleni yap›yorlar.
‹ﬂler yolunda gitmedi¤inde
bizleri eleﬂtirmek onlar›n hakk›.
Futbol böyledir. ‹yiysen herkes

neler
hissettiriyor?
▲Yedek kalmak karmaﬂ›k bir
durum. ‹lk 11’de yer alma
mücadelesi hayatta kalma
mücadelesidir. Bir futbolcu
olarak her daim güçlü, kuvvetli
olman›z gerekir. Buraya
geldi¤imde yedek kalmam
anlaﬂ›l›r bir ﬂey. Geldi¤imde
tak›m›n bir oyun ﬂablonu vard›.
Tak›m da olumlu sonuçlar
al›yor. Benim hedefim,
süreklili¤i yakalad›¤›m anda
bu ﬂans› çok iyi kullanarak
tak›m›n vazgeçilmezleri
aras›nda yer almak.
▼Trabzonspor’daki sezon
performans›n sana Kolombiya

Milli Tak›m›’n›n kap›lar›n›
açar m›?
▲ﬁuras› gerçek ki,
Trabzonspor’daki performans›m
milli tak›mdaki baﬂar› için çok
önemli bir gösterge olacak.
Burada ortaya koyaca¤›m
rand›man milli tak›m yetkilileri
taraf›ndan çok yak›ndan
izlenecek. Bunu kendileri
söylediler. Performans›m›n
uzun milli tak›m kariyerimde
etkileri olacak.
▼Trabzon’daki hayat›ndan bize
biraz söz eder misin? Burada
neler yap›yorsun, nelerden
hoﬂlan›yorsun? ﬁehrin sana
farkl› ve çarp›c› gelen yönleri
var m›?
▲Buraya gelmek benim ve
ailem için çok zor bir karard›.
Ailem için özellikle zordu.
Ben tak›mla birlikte
oldu¤umda ya da
deplasmana gitti¤imde,
dil problemi nedeniyle
yaln›z kald›lar. Ama
tak›m arkadaﬂlar›m ve
komﬂular›n yard›m›yla
bu problemi
hallediyoruz.
Trabzon’da beni en
çok etkileyen deniz
ve do¤al güzellikler.
Deniz k›y›s›nda bir
kentten gelmiﬂ biri
olarak denizi yeniden
bulmak benim için
çok önemli.
▼Tak›mda en iyi
arkadaﬂlar›n kimler?
▲Güney Amerikal›
olarak ortak diller
konuﬂtu¤umuz Alanzinho
ve Colman en iyi anlaﬂt›¤›m,
dertlerimi, s›k›nt›lar›m›
paylaﬂt›¤›m arkadaﬂlar.
▼Türkiye’de hangi
futbolcular›
be¤eniyorsun?
▲Galatasarayl› Arda ve
gol krall›¤›na giden
Makukula’y› çok
be¤eniyorum.
▼Kariyer planlamanda
neler var?
▲Golümü ve gollerimi atmak.
Buradakileri iyi futbolcu
oldu¤uma ikna etmek istiyorum.
Basamak basamak giderek, her
geçen gün daha olgun bir
futbolcu olarak, daha üst düzey
lig ve kulüplerde oynamak
istiyorum. Buradaki uyum
sürecimi tamamlad›m. ‹nsan
yap›s›n›, insan zihniyetini,
havas›n› suyunu çok iyi
biliyorum. Buradaki olgunlaﬂma
düzeyimi tamamlay›p bir üst
basama¤a ç›kmak istiyorum.
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Deloitte Raporu

‹spanyollar›n y›l›
Global ekonomik krizin futbolu nasıl etkilediğini en iyi görebileceğimiz verilerin toplandığı kaynak Deloiette
Raporu. Bu etkilerin tam sonuçlarını görmek için 1 yıl daha beklemek gerekse bile elimizdeki verilerden de
önemli ipuçlarına ulaşmak mümkün. Her ne kadar ilk 20’deki kulüplerin gelirlerinde 26 milyon euroluk bir
artış olsa da, 9’unun gelirlerinde bir gerileme söz konusu. Özellikle maç günü gelirlerinde kayıplar var.
Real Madrid 400 milyon euro barajını aşan, Barcelona ise gelirini en fazla artıran kulüpler olarak listeye
İspanyol mührünü vurmuş durumda. En büyük gerileme ise İtalyanlarda yaşanıyor. Hemen ekleyelim;
geçtiğimiz yıl ilk 20’de yer alan Fenerbahçe bu defa 30. basamakta bulunuyor.
Bağış Erten / Mustafa Taha
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Newcastle United.
●Juventus 2005-2006 sezonundan
beri ilk kez ilk 10’a girmeyi baﬂard›.
Juventus’un ilk 10’a girmesiyle bir
baﬂka ‹talyan tak›m›, Roma ilk 10’un
d›ﬂ›na düﬂtü. Juventus’un ilk 10’a
girmesinde en büyük pay Avrupa
kupalar›nda mücadele etmeye
baﬂlamas›.
●11. s›rada yer alan Hamburg,
UEFA Kupas› vesilesiyle 19 milyon
euro gelir elde etti. Bu gelirin
içerisinde maç günü ve yay›n gelirleri
de bulunuyor.

Bu rakam, toplam gelirlerinin yüzde
15’ini ifade ediyor.
●Listede yer alan 10. tak›m ile
11. tak›m aras›ndaki gelir fark›
50 milyon euro.
●‹talyan tak›mlar› listede gerilemeye
devam ediyor. Juventus, Inter ve
Milan’›n sekiz ile on birinci s›ralar
aras›nda yer almas›nda, her geçen
sezon daha da düﬂen maç günü
gelirlerinin pay› büyük.
●Premier Lig’in yay›n gelirlerindeki
büyüme, listedeki ‹ngiliz tak›m›
say›s›n›n artmas› anlam›na gelebilir.
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2000-2006 y›llar›
kaleminde 100 milyon euro baraj›na ulaﬂan ikinci kulüp oldu.
aras›nda transfere
Camp Nou’daki çal›ﬂmalarla birlikte önümüzdeki sezon
harcad›¤›n›n
100 milyon euro maç günü gelirine ulaﬂmalar› bekleniyor.
neredeyse iki
●Ticari gelirler de bir önceki y›la göre 27 milyon euro (%32)
kat›na denk
artt›. Ticari gelirler aç›s›ndan listede üçüncü s›rada bulunuyor
geliyor.
Katalan temsilcisi.

2008-2009 (Milyon Euro)
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Bayern Münih
Arsenal

327.0

2008-2009 gelir tablosu (milyon euro)

Manchesten United

365.9

Barcelona

401.4

M

●Bu y›l listede yer alan tak›mlar›n
hepsi beﬂ büyük ligden. Yedi ‹ngiliz
kulübünün yan› s›ra, Almanya’dan beﬂ,
‹talya’dan dört, ‹spanya ve Fransa’dan
ise iki kulüp bulunuyor. Geçti¤imiz y›l
listede yer alan Stuttgart ve
Fenerbahçe’nin yerini Werder Bremen
ile Manchester City ald›.
●‹lk 20 d›ﬂ›nda kalan kulüpler aras›nda
ise ilk s›ray› 100.8 milyon euro ile PSG
al›yor. Atletico Madrid 100.3, Bordeaux
ve Stuttgart ise 99.8 milyon euro gelir
elde etmiﬂ. Fenerbahçe 87 milyon euro
ile Napoli ve West Ham United’›n
gerisinde ilk
20’nin d›ﬂ›ndaki
İlk 20 kulübün
listede 10. s›rada
görünüyor.
400
●Deloitte
analistlerine göre
önümüzdeki
y›llarda da
350
kulüplerin
listedeki konumu
aç›s›ndan
ﬁampiyonlar
300
Ligi’nde elde
edilen baﬂar› ve
bunun gelire
yans›mas› en
önemli faktör
250
olacak.
●Listede yer alan
kulüplerden
sadece alt›s›
2008-09
200
sezonunda
ﬁampiyonlar
Ligi’nde
mücadele
etmedi. ‹lk onun 150
içerisinde yer
alan kulüplerden
ise sadece Milan,
ﬁampiyonlar
100
Ligi’nde yoktu.
‹lk 20 içerisinde
yer alan
kulüplerden
50
hiçbir Avrupa
kupas›nda
mücadele
etmeyen tek
0
tak›m ise

Real Madrid

alûm, Deloitte firmas› her sene
Avrupa Para Ligi raporu
yay›nl›yor ve biz de TamSaha
olarak yaklaﬂ›k beﬂ y›ld›r bu raporlarlar
ilgili analizler yap›yoruz. 2010 y›l›nda
da yine kapsaml› bir rapor var
karﬂ›m›zda. Geçen y›lki krizin etkileri
karﬂ›s›nda futbolun gelirlerinin nas›l bir
tepki verece¤i raporun merak
konular›ndan biriydi. Kriz Avrupa’s›na
en önemli direnç noktalar›ndan biri
olarak futbolu görüyordu rapor.
Nitekim bu sene bu konuda baz› veriler
ç›kmaya baﬂlad›. Ama görünen o ki,
krizin futbolu nas›l vurdu¤u ya da
futbolun buna nas›l direndi¤i as›l olarak
gelecek senenin raporunda belli olacak.
ﬁimdi rapor notlar›na geçebiliriz.
●Real Madrid 400 milyon euro gelir
baraj›n› aﬂan ilk kulüp oldu.
●2008-2009 sezonunda listedeki
20 kulübün gelirlerinin toplam›
3 milyar 900 milyon euro. Bu, bir
önceki y›la göre 26 milyon euroluk bir
yükseliﬂi ifade ediyor. Fakat listedeki
dokuz kulübün gelirleri bir önceki y›la
göre azald›. Bu da krizin etkileri
konusunda ilk veri say›labilir.
●2007-2008 sezonuyla karﬂ›laﬂt›r›nca
en önemli de¤iﬂim maç günü
gelirlerinde kaydedildi. Burada eksiye
do¤ru bir gidiﬂ var. Bu durum,
dünyadaki ekonomik konjonktür ve
kulüplerin maç biletleri stratejisinden
kaynaklan›yor.
●Geçti¤imiz sezonun en baﬂar›l› tak›m›
Barcelona oldu. Katalan ekibi gelirlerini
bir önceki y›la göre 57 milyon euro
artt›rd› ve 366 milyon euroya ulaﬂt›.
●Sterlinin euro karﬂ›s›ndaki de¤er kayb›
‹ngiliz kulüplerinin listedeki yerlerini
etkileyen en önemli olgular›n baﬂ›nda
geliyor. Manchester United 20007
y›l›nda listede ilk s›rada yer al›yordu.
Aradan geçen iki y›lda sterlinin euroya
karﬂ› yüzde 21’lik de¤er kayb›,
‹ngiliz kulübünün Real Madrid’in 74,
Barcelona’n›n ise 39 milyon euro
gerisinde kalmas›n›n en önemli nedeni.
●Sterlinin euro karﬂ›s›nda de¤er
kaybetmesine karﬂ›n yedi ‹ngiliz
kulübünün bu y›l da listede yer almay›
baﬂarmas› dikkat çekilmesi gereken bir
nokta.

Deloitte Para Ligi S›ralamas›

R.Madrid

2007-2008 (Milyon Euro)

R.Madrid

milyon euro
400

Barcelona
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●Bütün gelir kalemlerinde yüzde 7 ile 9
oran›nda bir art›ﬂ elde etmelerine karﬂ›n,
sterlinin euro karﬂ›s›nda de¤erini
kaybetmesiyle Real Madrid ve Barcelona’n›n
gerisinde kald›lar. E¤er bu durum olmasa
listede Barcelona’n›n önünde ikinci s›rada
yer alacaklard›. Krizin etkisi azald›kça
s›ralamada daha yukar›lara t›rmanmalar›
kesin gibi.
●Maç günü gelirleri bir önceki y›la göre
yüzde 7 oran›nda artt› ve 127 milyon 700 bin
euroya ulaﬂt›. Bu yüzde 7’lik art›ﬂ 7 milyon
300 bin sterlin anlam›na geliyor. Bir önceki
sezon Old Trafford’da 29 maç oynayan
United, bu sezon 30 maç› evinde oynad›.
●Kulüp, tarihindeki en yüksek maç günü
gelirlerine ulaﬂt›. Maç baﬂ›na 4 milyon 300
bin euro gelir elde ediyor.
●Yay›n gelirleri yüzde 9 oran›nda artt› ve
119 milyon 100 bin euroya ulaﬂt›.
ﬁampiyonlar Ligi havuzundan 38 milyon 300
bin euro gelir elde edildi. Bu bir önceki y›la

289.5
B.Münih milyon
euro

●Bir önceki y›la göre yüzde 2’lik bir art›ﬂ var
gelirlerde. Bu alanda Almanya’da rakipsizler.
En fazla gelir elde eden ikinci Alman kulübü
olan Hamburg, listede 11. s›rada.

B.Münih
%21
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Maç günü geliri 60.6 m. euro
Yay›n geliri 69.6 m. euro
Ticari gelir 159.3 m. euro
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327
milyon euro

Arsenal

263
milyon euro

●Bir önceki y›la göre gelirleri yüzde 7 oran›nda
artm›ﬂ. Bu 14 milyon 700 bin sterlinlik art›ﬂ,
listede Chelsea’nin üstüne ç›kmalar›n› sa¤lad›.
Ayr›ca iki y›l aradan sonra tekrar ilk beﬂ
içerisinde yer al›yorlar.
●Bir önceki sezona göre Emirates’te oynad›klar›
maç say›s› 28’den 32’ye yükseldi. Maç günü
gelirlerinde de böylece 100 milyon sterlin
baraj›n› geçtiler ilk kez.
●Manchester United’› bir kenara b›rak›rsak
bu kategoride ilk s›radalar.
●Avrupa kupas› maçlar›n›n yay›n›ndan 26
milyon 800 bin euro gelir elde ettiler.
●Ticari gelirleri 3 milyon 800 bin sterlin artt›.
Bu ticari gelirlerde Emirates’le yap›lan stadyum
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Maç günü geliri 127.7 m. euro

2005 2006 2007 2008 2009
Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

Yay›n geliri 117.1 m. euro
Ticari gelir 82.2 m. euro

göre 4 milyon 600 bin euro daha az.
Premier Lig’de elde etti¤i yay›n geliri ise
51 milyon 500 bin sterline ulaﬂt›.
●Kulüpler Dünya ﬁampiyonas›’ndan 3 milyon
sterlin gelir elde etti.
●Ticari gelirler de bir önceki y›la göre yüzde 9
oran›nda artt› ve 82 milyon 200 bin euroya
ulaﬂt›. Saudi Telecom ve ‹sviçreli saat firmas›
Hublot ile yap›lan anlaﬂmalar›n bu art›ﬂta etkisi
büyük. Forma reklam› için AIG’nin yerine Aon
ile anlaﬂ›ld›. Anlaﬂmayla dört y›l boyunca 80
milyon sterlin gelir elde edilecek.

●ﬁampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elenince
evlerinde daha az maç oynad›lar. Bir önceki
sezon 27 olan maç say›s› 23’e düﬂtü. Maç günü
gelirleri de bu nedenle yüzde 13 oran›nda, yani
8 milyon 800 bin euro azald›.
●Bayern’in güçlü yan› ticari gelirleri. Ticari
gelirler aç›s›ndan listede ilk s›rada. Üstelik de
Real Madrid’den 20 milyon euro daha fazla
gelir elde ederek. Bavyera tak›m›n›n y›ll›k ticari
geliri 159 milyon 300 bin euro.
●Yay›n gelirleri de art›ﬂ kaydetmiﬂ Almanlar›n.
34 milyon 600 bin euro Avrupa kupas› maçlar›
yay›n›ndan gelir elde etti. Bu kategoride ikinci
s›radalar. Bir önceki y›la göre yay›n gelirleri
yüzde 41 oran›nda artt›. Unutmamak lâz›m, bir
önceki sezon UEFA Kupas›’nda mücadele
etmiﬂlerdi.
●Geçti¤imiz y›l Deutsche Telekom ve Audi ile
iki önemli sponsorluk anlaﬂmas›na imza att›lar.
DT ile 22-24 milyon euro aras›nda bir de¤ere
anlaﬂma söz konusu. Audi de kulübün yüzde
9.09’unu 90 milyon euroya sat›n ald›. 2019
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M.United

y›l›na kadar da ﬂirket 200 milyon euro
yat›r›m yapacak kulübe.
●2011 raporunda 300 milyon euro geliri
aﬂan dördüncü kulüp olmas› bekleniyor.

Arsenal
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Maç günü geliri 117.7 m. euro
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Beﬂ y›ll›k gelir tablosu

Yay›n geliri 89 m. euro
Ticari gelir 56.5 m. euro

isim haklar› ve forma reklam› anlaﬂmas›n›n pay›
büyük.
●Arsenal’in gelirlerinin artmas›nda Orta Do¤u,
Uzak Do¤u ve Amerika’ya aç›lmas› önemli bir
etken olacak. Ayr›ca kulübün tüm dünyadaki
tan›n›rl›¤›n› da artt›racak.
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Hakemli¤imle
an›lmak
istiyorum
Bank Asya 1. Lig’de
yönetti¤i maçlarla öne
ç›kan, MHK’n›n
umutla bakt›¤› ve bu
nedenle 2 y›ld›r
mentör verdi¤i bir
hakem.
ﬁampiyonluklar›
bulunan bir atlet ve
Süper Lig kadrosunun
en genç ismi.
Dördüncü hakem
olarak görev yapt›¤›
Kas›mpaﬂa-Gaziantep
maç›yla tan›n›rl›¤›
artt›. O maçta
kenardan yapt›¤›
müdahaleyle hakemin
verdi¤i penalt› ve
k›rm›z› kart karar›n›n
de¤iﬂtirilmesini
sa¤lad›. Ancak
dördüncü hakem
olarak tan›nman›n,
yönetti¤i maçlardaki
baﬂar›s›n› gölgede
b›rakmas›ndan
rahats›zl›k duyuyor ve
bunun haks›zl›k
oldu¤unu düﬂünüyor.

Hüseyin Sabancı
TamSaha 37

Atletizm yapıyordum. İzmir ve
Ege Bölgesi’nde 3 bin metrede
derecelerim var. Milli atlet
olacaktım ama futbolu seçince
atletizmi bıraktım. Amatör
takımlarda stoper oynadıktan
sonra üniversite dönemi
geldiğinde ikisini bir arada
yürütemedim ve hakemliğe
geçtim.
Hakemliğe başladığım yıllarda
Collina çok önde ve örnekti.
İstanbul’a geldiğinde tanışıp
konuşma fırsatı bulmuştum.
Güven ortamını oturtmuş,
futbolcularla mükemmel iletişimi
olan birisiydi. Ondan çok
etkilenmiştim. Hakemliğim hâlâ
Collina’nın izlerini taşır.
Hakemlik çok büyük bir cesaret
ve özgüven gerektiriyor.
İletişim bilginizin yüksek olması
gerekiyor. Sabretmek çok
önemli. Spor yapmayı da
sevmeniz gerekiyor.
Çünkü hakemlik iyi sporcu
olmakla da çok ilgili.
Hakemin sahada hep aynı yüz
ifadesiyle olmaması gerektiğini
düşünüyorum. Her zaman çok
sert olamazsınız, her zaman
gülemezsiniz ya da her zaman
donuk bir yüz ifadesi
takınamazsınız. Bu ifade
pozisyonlara ve oyuncunun
niyetine göre değişir.
Şu andaki kadronun en genç
hakemiyim. Yaşım birçok
futbolcudan küçük. Ancak
maçın ilk 15-20 dakikasında
benim kararlı olduğumu,
verdiğim kararın arkasında
durduğumu ve kendilerine
saygı gösterdiğimi görünce,
oyuncular da bana saygı
duymaya başlıyor.
TV’deki hakem tartışmalarını
izlemiyorum. Bana çok sağlıklı
gelmiyorlar. Eleştiriler çok sığ
kalıyor. Bazen konuyu
bilmemekten kaynaklanan
yanlışlar yapılıyor. Bazen de
sahada yaptığınız hata, hata
boyutundan çıkartılıyor ve
kişilik haklarınıza saldırıya
dönüşüyor.
38 TamSaha

Mazlum Uluç
▼Kas›mpaﬂa-Gaziantepspor maç›nda hakemin
verdi¤i penalt› karar›n› ve gösterdi¤i k›rm›z› kart›
iptal ettirince gündeme geldiniz ama insanlar sizi
pek de fazla tan›m›yor. “Hüseyin Sabanc› kimdir?”
diye sorarak baﬂlayal›m.
▲1980 y›l›nda ‹zmir’de do¤dum. E¤itim dâhil bütün
hayat›m ‹zmir’de geçti ve hâlihaz›rda orada
yaﬂ›yorum. Celal Bayar Üniversitesi ‹ﬂletme
Fakültesi’nden mezun oldum ve ticaretle
u¤raﬂ›yorum. Bir zücaciye ve hediyelik eﬂya
ma¤azam var. Evliyim. 3 yaﬂ›nda Efe isminde bir
o¤lum var.
▼Futbola ilginiz nas›l baﬂlad›
▲Baﬂlang›çta atletizm yap›yordum. Orta mesafe
koﬂucusuyum. ‹zmir ve Ege Bölgesi’nde 3 bin
metrede derecelerim var. Asl›nda milli atlet
olacakt›m ama futbolu seçince atletizmi b›rakt›m.
Amatör tak›mlarda stoper olarak bir süre oynad›ktan
sonra üniversite s›nav› dönemi geldi¤inde ikisini bir
arada yürütemeyece¤imi anlad›m. Futboldan da
kopmak istemedi¤im için hakemli¤e geçtim.
▼Hakemli¤e geçiﬂiniz nas›l oldu?
▲Çok yak›n bir akrabam o dönemde amatör
kümelerde hakemlik yap›yordu. Ben de onun
sayesinde hakemli¤e baﬂlad›m. O s›rada
18 yaﬂ›ndayd›m. Yani yaklaﬂ›k 11-12 y›ld›r hakemlik
yap›yorum.
▼Süper Lig kadrosundas›n›z ama sizi ﬂimdilik
sadece Bank Asya 1. Lig maçlar›n› yönetirken
izleyebiliyoruz.
▲ﬁu ana kadar Süper Lig’de maç yönetmedim.
Ama dördüncü hakem olarak görev yap›yorum.
Bu arada Bank Asya 1. Lig maçlar›n› yönetiyorum.
Ayr›ca 2 y›ld›r da mentörüm var. Do¤an Babacan
Hocamla birlikte çal›ﬂ›yorum.
▼Mentörünüzün olmas›, MHK’n›n sizden gelecek

ﬁu anda da bir firma ad›na Avrupa’y› gezip
çocuklar yarar›na bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yor.
Bu aç›dan da örnek bir insan oldu¤unu
düﬂünüyorum. Hakemli¤ine gelince, güven
ortam›n› oturtmuﬂ, futbolcularla mükemmel
iletiﬂimi olan birisiydi. Ondan çok
etkilenmiﬂtim ve hakemli¤im hâlâ Collina’n›n
izlerini taﬂ›r.

Hakem, iyi sporcu olmal›

ad›na ciddi biçimde umut besledi¤i anlam›na geliyor
san›r›m.
▲Herhalde öyle ama bunu cevaplamak bana
düﬂmez (Gülüyor). Do¤an Hocayla 2 y›ld›r çok
keyifli bir ﬂekilde çal›ﬂ›yoruz ve çok büyük ilerleme
kaydetti¤imi söylüyor. Türkiye’nin Dünya Kupas›
finallerinde maç yönetmiﬂ tek hakemiyle çal›ﬂmak
benim için hem gurur vesilesi hem de kendimi
geliﬂtirme ad›na büyük bir avantaj.
▼MHK’n›n bugünkü yönetimi hakemlerin alt
liglerde piﬂerek gelmesini önemsiyor. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda siz kendinizi yeterince tecrübeli
görüyor musunuz?
▲Ben öyle görüyorum ama önemli olan benim nas›l
gördü¤üm de¤il. Maç say›lar›m oldukça iyi. Özellikle
bu sezon Bank Asya 1. Lig’de 16 maça hakem olarak
ç›kt›m, Ziraat Türkiye Kupas›’nda da önemli maçlar
yönettim. Ancak
her ﬂeyin bir
zaman› var.
Yöneticilerimiz de
bunu
de¤erlendiriyor ve
zaman›m›n
gelmesini
bekliyordur diye
düﬂünüyorum. Ben
de sabretmenin, bu
sürede do¤ru iﬂler
yapman›n ve f›rsat
verildi¤inde iyi
de¤erlendirmenin
önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum.
▼Örnek ald›¤›n›z
hakemler var m›?
▲Özellikle benim
hakemli¤e
baﬂlad›¤›m y›llarda
Pierluigi Collina
çok önde ve
örnekti. Ben hâlâ
kendime onun
hakemli¤ini örnek
al›yorum. Hatta
Collina bir söyleﬂi
için ‹stanbul’a
geldi¤inde ben de
oraya gitmiﬂ ve
kendisiyle tan›ﬂ›p
konuﬂma f›rsat›
bulmuﬂtum.

▼Aday hakem oldu¤unuzda birlikte yola
ç›kt›¤›n›z birçok insan art›k hakemlik
yapm›yor. Hakemleri yöneten insanlar hangi
özellikleriniz nedeniyle sizi bu noktaya taﬂ›d›?
▲Hakemlik bence çok büyük bir cesaret ve
özgüven gerektiriyor. ‹letiﬂim bilginizin yüksek
olmas› gerekiyor. Sabretmek çok önemli.
Hakemlikte belli noktalarda moraliniz k›r›l›yor,
belli zamanlarda motivasyonunuz düﬂüyor.
Ama siz sab›rla ve inatla yola devam
etmelisiniz. Spor yapmay› da sevmeniz
gerekiyor. Çünkü hakemlik iyi sporcu olmakla
da çok ilgili. 90 dakika boyunca futbolcular›n
dinlenme ﬂanslar› var ama hakemin yok.
Maç›n tamam›nda dikkatli ve motive kalman›z
gerekiyor.
▼Cesaret önemli dediniz. Siz san›r›m bu
cesareti 4. hakem oldu¤unuz
Kas›mpaﬂa-Gaziantepspor maç›nda hakemin
çok kritik iki karar›n› de¤iﬂtirerek gösterdiniz.
O kritik pozisyonda neler yaﬂand›¤›n›

anlat›r m›s›n›z?
▲O pozisyona ben de yak›nd›m. Çünkü ev
sahibi tak›m›n teknik direktörü kulübesinden
ç›km›ﬂ ve teknik alan çizgisine yaklaﬂm›ﬂt›. Ben
de onu kontrol etmek amac›yla o tarafa
yönelmiﬂtim. Dolay›s›yla pozisyonu çok net
biçimde görmüﬂtüm. Maç› yöneten Hakan
Özkan benim için bir a¤abeydir. Hakemlik de
bir ekip iﬂi oldu¤u için ayn› zamanda bir sevgi
iﬂidir. Orada ortaya ç›kan karar da birbirimizi
çok sevmekten kaynaklanan bir karar oldu.
Hakan a¤abeye yard›m etmek istedim ve
pozisyonu çok net olarak gördü¤üm için
müdahalede bulundum. Zaten tam olarak
görmedi¤iniz bir pozisyon için asla böyle bir

müdahale yapamazs›n›z. Cesur olabilirsiniz
ama o anda sadece cesaret yetmez,
gördü¤ünüzden yüzde yüz emin olman›z da
gerekir. Çünkü hakem orada zaten bir karar
vermiﬂ ve siz o karara müdahale ediyorsunuz.
▼Hakan Özkan’›n do¤ruyu bulmak ad›na
kendi karar›ndan vazgeçip sizin karar›n›za
uymas› da çok erdemli bir davran›ﬂ
de¤il mi?
▲Hakan a¤abey, aram›zdaki s›cak dostluk
gere¤i bana çok güvendi¤i için ne gördü¤ümü
sordu ve beni dinledikten sonra karar›ndan
döndü. Gerçekten de önemli olan do¤ruyu
bulmaksa, Hakan a¤abey en do¤ru davran›ﬂ›
sergiledi. Herkesin bunu yapamayaca¤›n›
düﬂünüyorum. Zaten aylar önce Hakan
a¤abeyin size verdi¤i röportaj›
okumuﬂtum. O röportajda da baﬂ›na
böyle bir olay gelirse, kendi
kariyerini de¤il, âdil karar›
seçece¤ini söylüyordu. Bu olay›n
sonras›nda da akl›ma Hakan
a¤abeyin o gün söyledikleri
geldi.
▼Hakem oldu¤unuz bir
maçta sizin baﬂ›n›za
böyle bir olay gelse ve
dördüncü hakeminiz
karar›n›z›

futbolcular
kadar
koﬂmak
ister. Baz›
hakemler
de
sahada
iyi yer
al›r.

de¤iﬂtirmenizi istese nas›l davran›rs›n›z?
▲E¤er verdi¤im karardan
ﬂüpheleniyorsam ben de ayn›s›n›
yapar›m.
▼Bu olay›n ard›ndan dördüncü
hakemli¤in anlam› da biraz daha
yerine oturdu sanki.
▲Asl›nda bu yeni bir boyut de¤il. Oyun
kurallar›nda geçen haliyle, dördüncü
hakem, hakemin istedi¤i her an yard›mda
bulunmal›. Ben de asl›nda dördüncü
hakemin görevi d›ﬂ›nda bir ﬂey
yapmad›m. Sadece görevimi yerine
getirdim. O olayla gündeme gelmiﬂ oldum ama
asl›nda bu sezon hakemlik ad›na gösterdi¤im
performans›n daha önemli oldu¤unu
düﬂünüyorum.
▼Bu olayla ilgili, “Y›l›n hakemli¤i” gibi
yorumlar yap›ld›.
▲Bence y›l›n hakemli¤i bu kadar basit bir ﬂey
de¤il. Tabii ki ciddi bir olayd› ama biliyorsunuz
bu sezon Cüneyt Çak›r Hoca UEFA’da klasman
atlad›; bence y›l›n olay› budur.
▼Kondisyonunuzun iyi oldu¤unu biliyoruz. Bu
sizin eski bir atlet olman›zdan m›
kaynaklan›yor?
▲Evet. Koﬂmay› seviyorum ve atletizm yapm›ﬂ
olman›n faydalar›n› görüyorum. Her hakem

Onlar›n çok koﬂmalar›na gerek yoktur. Ben de
Do¤an Hocan›n tavsiyeleri do¤rultusunda iyi
yer alan bir hakem olmak istiyorum. Mutlaka
daha önce koﬂup yerini alman›z, olay an›nda
da ise durman›z lâz›m. Bu çok zorlu bir
denklem.
▼Özel antrenmanlar da yap›yor musunuz?
▲Haftada beﬂ gün antrenman›m›z var.
Bunun üç günü için Ali K›z›let Hocam›z bize
kiﬂisel antrenman programlar› gönderiyor.
Ama bunlar›n d›ﬂ›nda ben özel antrenmanlar
yap›yorum.
▼Hata yapt›¤›n›z maçlar›n ard›ndan neler
hisseder, neler yaﬂars›n›z?
▲Maç içinde e¤er kritik bir hata yapt›ysam,
“Bu hatay› art›k düﬂünmemeliyim” diyorum.
Ne kadar k›sa zamanda unutursam o kadar iyi.
Çünkü bir sonraki pozisyon çok daha önemli
olabilir. Bir sonraki pozisyonu kaç›r›rsam,
yapt›¤›m hatan›n üzerine yeni halkalar eklenir.
Eve gitti¤imde mutlaka kendi muhasebemi
yapar›m. Ama hatan›n üzerinde durmak yerine
o hatadan ders ç›karmak gerekiyor. Çünkü
futbolcular sahada büyük bir emek veriyor.
Belki kaybedince uyuyam›yorlar. Onlar›n
eme¤ine sayg› duyarak hata yapmamaya
çal›ﬂ›yorum.
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▼MHK hakemleriyle yak›ndan
ilgileniyor. Ayr›ca bir de
mentörünüz var. Peki, onlar›n
d›ﬂ›nda hakemlikle ilgili
yaﬂad›klar›n›z› paylaﬂt›¤›n›z,
birlikte muhasebe yapt›¤›n›z
kimse var m›?
▲Ben eﬂimle paylaﬂ›r›m. Zaten
birçok hakem için de böyledir.
Eve gitti¤imde “Bugün ﬂu hatay›
yapt›m” ya da “Bugün maç çok
kötü geçti” diyebilirim.
Bu konuﬂmay› yapmak beni çok
rahatlat›r. Tabii birçok maça
Do¤an Hocayla gitmek de benim
için büyük bir ﬂans.
▼Hakemlerin saha içinde
oyuncularla kurdu¤u diyaloglar
birbirinden farkl› olabiliyor. Siz bu
anlamda nas›l bir hakemsiniz?
▲Hakemin sahada hep ayn› yüz
ifadesiyle olmamas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum. Her zaman çok sert
olamazs›n›z, her zaman
gülemezsiniz ya da her zaman
donuk bir yüz ifadesi
tak›namazs›n›z. Bu ifade
pozisyonlara ve oyuncunun
niyetine göre de¤iﬂir. Oyuncular
genelde iyi niyetlidir ama bazen
kazanma arzusu iyi niyetlerini al›p
götürebiliyor. Zaman zaman çok
sert olabiliyorum, zaman zaman
gülebiliyor veya tebessüm
edebiliyorum. Ama o dengeyi iyi
yakalamak lâz›m. ‹letiﬂimin
anahtar olmas›n›n sebebi de
bu zaten.
▼Oldukça genç bir hakemsiniz ve
sahadaki futbolcular›n bir bölümü
sizden yaﬂça daha büyük.
Bu durum otoritenizle ilgili bir
soruna yol aç›yor mu?
▲Ben ﬂu andaki kadronun en genç
hakemiyim. Yaﬂ›m birçok
futbolcudan daha küçük.
Ama maç›n ilk 15-20 dakikas›nda
benim kararl› oldu¤umu, verdi¤im
karar›n arkas›nda durdu¤umu ve
kendilerine sayg› gösterdi¤imi
görünce, oyuncular da bana sayg›
duymaya baﬂl›yor.
▼Hakemlik, hayat›n›z›n büyük
bir bölümünü kapl›yor. Bu arada
iﬂ hayat›n›z› nas›l
yürütebiliyorsunuz?
▲Aç›kças› oldukça zor yürüyor.
Dedi¤im gibi bir ma¤azam ve
orada çal›ﬂan bir ekibim var.
Bu arada eﬂimin de benimle
birlikte çal›ﬂ›yor olmas› iﬂlerimi
kolaylaﬂt›r›yor. Orada yokken
gözüm arkada kalm›yor. Ancak
özel sektörde çal›ﬂanlar için
durum daha zor. Çünkü izin
almalar› kolay olmuyor.
Ama hakemli¤i seviyorsak
her zorlu¤a katlanmak
durumunday›z.
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E¤itim konusunda
çok ﬂansl›y›z
▼Her hafta Silivri’de kampa
al›n›yorsunuz ve farkl›
e¤itimlerden geçiyorsunuz.
Bu e¤itimlerden birisi de
psikolojik e¤itim.
▲Mental destek gerçekten çok
önemli. Çünkü bu iﬂin psikolojik
boyutu çok yo¤un. Bask›lardan
etkilenmemek çok önemli.
Kamp›m›z izole bir ortam. Do¤ayla
iç içe bir atmosfere sahip. Burada
Serdar Terekli ve Ömer Ateﬂ
Hocalar›m›z›n mental deste¤i bize
büyük katk› sa¤l›yor. Bu arada
e¤itim konusunda da çok ﬂansl›y›z.
UEFA Hakem Komitesi üyesi Jaap
Uilenberg’den Avrupal› hakemlere
verilen standart e¤itimi al›yoruz.
MHK sürekli e¤itim veriyor.
Her konuda ﬂansl› bir kitle
oldu¤umuzu düﬂünüyorum.
Kararlarda standard›n sa¤lanmas›
konusunda olumlu ad›mlar var.
Bunun önümüzdeki sezondan
itibaren tam anlam›yla oturaca¤›n›
düﬂünüyorum.
▼Hiç hakem oldu¤unuza piﬂman
oldu¤unuz bir an oldu mu?
▲Her hakemin hayat›nda oldu¤u
gibi benim de kötü an›lar›m var.
‹zmir’de toprak sahada oynanan
bir amatör küm maç›
yönetiyordum. Maç›n sonras›nda
taﬂland›k ve sahadan zor ç›kt›k.
Hatta jandarma arabas›n› soyunma
odas›n›n kap›s›na kadar getirdiler,
stad› öyle terk edebildik. O gece
sabaha kadar karakolda kald›k.
Hakemlikte böyle olaylar maalesef
yaﬂan›yor. Ama ben “Bunu da
yaﬂamam gerekiyormuﬂ” diye
düﬂündüm ve bu olay›
tecrübemin bir parças›
olarak kabullendim.
▼Maçlara ç›kmadan
önce bir u¤urunuz
var m›?
▲Her hakemin
var m›d›r
bilmiyorum
ama ben
mutlaka
dua

ederim.
▼Hakemlikte bundan sonraki
hedefleriniz neler?
▲Benim hedefim öncelikle
Süper Lig’de maç yönetmek.
Bunu gerçekleﬂtirebilece¤imi
düﬂünüyorum. Sonras›nda orada
marka olmak, UEFA’da, Avrupa
ﬁampiyonas› ve Dünya
Kupas›’nda maç yönetmek
istiyorum.
▼Futbolun d›ﬂ›ndaki hayat›n›zda
neler var?
▲Çok fazla boﬂ vaktim yok
asl›nda. Ma¤azay› kapatt›ktan
sonra eve geliﬂim saat 22.00’yi
buluyor. O¤lumla vakit geçirmek
en büyük mutluluk kayna¤›m.
Çünkü büyük bir hasretle beni
bekliyor. Eﬂimle sinemaya
gidiyorum ya da ‹zmir sahilinde
geziyorum. F›rsat buldukça
annemi, babam› ziyaret
ediyorum.
▼Hakemlik, eleﬂtirilerin yo¤un

oldu¤u bir meslek.
Televizyondaki spor
programlar›n› izliyor musunuz?
▲Aç›kças› izlemiyorum.
O programlarla karﬂ›laﬂt›¤›mda
kanal de¤iﬂtiriyorum. Bana çok
sa¤l›kl› gelmiyorlar. Eleﬂtiriler
çok s›¤ kal›yor. Bazen konuyu
bilmemekten kaynaklanan
yanl›ﬂlar yap›l›yor. Bazen de
sahada yapt›¤›n›z hata, hata
boyutundan ç›kart›l›yor ve kiﬂilik
haklar›n›za sald›r›ya dönüﬂüyor.
Bu nedenle o tip programlar›
izlemiyorum.
▼Peki, Süper Lig kadrosuna
girdikten ve özellikle
Kas›mpaﬂa-Gaziantepspor
maç›ndaki o olaydan sonra
‹zmir’de tan›n›rl›¤›n›z artt› m›?
▲Ma¤azam ﬁirinyer’de ve
o çevrede tan›nan birisiyim.
Bank Asya 1. Lig’deki maçlar›m›
izleyenler gelip benimle
konuﬂuyorlard›.
Ama Kas›mpaﬂa-Gaziantepspor
maç›ndan sonra bu konuﬂmalar
yo¤unlaﬂt›. Ben bunu biraz da
kendime yap›lm›ﬂ bir haks›zl›k
olarak de¤erlendiriyorum. Çünkü
benim hakemlikle ilgili çok büyük
eme¤im var. Sadece dördüncü
hakemlikle ilgili bir konuyla
an›lmak çok hoﬂuma gitmiyor.
▼Sabanc› soyad› ilgili
çekiyor mu?
▲Evet, çekiyor ve haf›zada
kal›yor. Ama benim bilinen
ünlü Sabanc› ailesiyle
bir ilgim yok.

Tak›mlar›n Avrupa Kupalar› Final Karnesi

Avrupa Kupalar›

Tak›mlar

ise yine 4 kez kaybederken 6 kez havaya
kald›rm›ﬂ. Bu kupan›n ﬂüphesiz en a¤›r
kaybedeni, 4 finali de yitiren Frans›zlar.
Bastia ve Bordeaux birer kez kaybederken
Marsilya iki finalde de pes etmiﬂ. Frans›zlar›n
ard›ndan ‹skoçlar üç finalde s›f›r çekerek
ikinci s›raya kurulmuﬂ. Dundee United,
Celtic ve Glasgow Rangers el ele vererek bu
istatisti¤i oluﬂturmuﬂ. Avusturya, Macaristan
ve Yugoslavya birer kez gördükleri finalde
kupaya uzaktan bakm›ﬂ. Elbette nama¤luplar
da var. ‹sveç ve Rus tak›mlar› ikide iki, Türk
ve Ukrayna ekipleri ise birde bir yapm›ﬂ.

Görkemli yitiriﬂler
Klişelere teslim olmuş sporun dilinde “tarih kazananı yazar” tekerlemesi
bunların en bilineni belki de. Oysa detayı seven, hatırlamayı ve hak edene
saygıyı her spor dalı için bellemiş sporseverler için böyle mi? Tarih nereden
baktığımızla alâkalı bir disiplin olduğuna göre… Bir de tersten okumak
gerekmez mi yaşananı? Örneğin Dünya Kupası’nı kaldıranlar mıdır sadece
başarılı olanlar? 1974’ün Hollanda-Polonya finaliyle noktalanmasını hangi
futbolsever istemezdi? 1978’in Cubillas’lı Peru’su, 82 Brezilya’sı,
86 Sovyetler Birliği, 90 Kamerun’u ve Kolombiya’sı hatırlayan, izleyen
kimlerin gönül telini titretmemiştir ki? İşte biz de Avrupa kupalarında finaller
dönemine girdiğimiz şu sıralar, bir de kaybedenlerin gözünden bakmak
istiyoruz geçmiş finallere. Önce el mecbur istatistiki verilerle, ardından da
neticeyi geri planda bırakan anlarla.
Cem Zamur
utbolseverler için filelere
kavuﬂan topun sevinci esast›r.
Ama oyunun âﬂ›klar› sadece
çizgiyi geçen topa de¤il, saha
d›ﬂ›nda oyunla ilgili edilecek zekice
bir kelâma, yaz›lacak akl› baﬂ›nda
iki sat›ra da tutkundur. Oysa
futbolun dili k›s›rd›r. Haz›r kal›plar,
ezberlenmiﬂ sözler, zamanla
kliﬂeleﬂmiﬂ birtak›m tamlamalarla
oluﬂur bu dil. Sadece futbolcunun,
teknik adam›n sözlerinin de¤il,
oyun üzerine yaz›lanlar›n da
tekdüzeleﬂti¤i bir dilden
bahsediyoruz. Maç öncesi “puan ya
da puanlar almas› gerekenler” ya da
maç sonras› “önlerine bakanlar”a
nicedir al›ﬂt›k da baz› günler üç-dört
gazetede ayn› baﬂl›¤›n at›lmas› ya da
bazen rastlanan eli yüzü düzgün bir
röportajdan bile c›mb›z marifetiyle
kliﬂe yarat›lmas› art›k tahammül
s›n›rlar›n› zorluyor.
“Tarih kazanan› yazar” kliﬂesi
bunlar›n en bilineni belki de. Oysa
detay› seven, hat›rlamay› ve hak
edene sayg›y› her spor dal› için
bellemiﬂ sporseverler için böyle mi?
Tarih nereden bakt›¤›m›zla alâkal›
bir disiplin oldu¤una göre... Bir de
tersten okumak gerekmez mi
yaﬂanan›? Örne¤in Dünya Kupas›’n›
kald›ranlar m›d›r sadece baﬂar›l›
olanlar? 1974’ün Hollanda-Polonya
finaliyle noktalanmas›n› hangi
futbolsever istemezdi? 1978’in
Cubillas’l› Peru’su, 82 Brezilya’s›,
86 Sovyetler Birli¤i, 90 Kamerun’u
ve Kolombiya’s› hat›rlayan, izleyen
kimlerin gönül telini titretmemiﬂtir
ki? ‹ﬂte biz de Avrupa kupalar›nda
finaller dönemine girdi¤imiz ﬂu
s›ralar, bir de kaybedenlerin
gözünden bakmak istiyoruz geçmiﬂ
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finallere. Önce el mecbur istatistiki
verilerle, ard›ndan da neticeyi geri
planda b›rakan anlarla.
Malûm Avrupa kupalar›n›n eskiden
hem formatlar› hem de isim ve
cisimleri farkl›yd›. Zamanla say›lar›
azald›, liglendiler. Lâkin hadiseyi
eskilerden itibaren ele almakta fayda
gördük. Fuar ﬁehirleri Kupas›,
UEFA Kupas›, Avrupa Kupa Galipleri
Kupas› ve ﬁampiyon Kulüpler Kupas›
ya da sonraki ad›yla ﬁampiyonlar
Ligi’ne, hatta Süper Kupa’ya bile
bakaca¤›z ve kimler nas›l kaybetmiﬂ,
gönlümüzde kimler yer etmiﬂ
hürmetle anaca¤›z.

‹lk kaybeden
Londra Karmas›
‹lk olarak Fuar ﬁehirleri Kupas›’na
göz atal›m. 1955’te baﬂlayan,
1958’de finali oynanan kupan›n ilk
kaybedeni, London isimli bir Londra
karmas›. Arsenal, Chelsea, Fulham,
Brentford, Tottenham, West Ham
United, Leyton Orient ve Londra
tak›m› olmayan Bradford’dan da bir
oyuncuyu alarak küçük bir ‹ngiltere
karmas›yla kupaya kat›lan London,
efsanevi oyuncu Jimmy Greaves’in
golüyle öne geçti¤i ilk final
maç›nda, Stamford Bridge’de
Barcelona’yla 2-2 berabere kalsa da
iki ay sonra ‹spanya’da oynanan
finalin ikinci aya¤›n› 6-0
kaybetmiﬂtir. Londra Projesi, finalde
hüsrana u¤rayarak haf›zalardaki
yerini al›r. 1971’e kadar süren
bu kupada 13 final oynanm›ﬂt›r.
Toplamda en fiyakal› kaybedenler
Birmingham City ve Juventus
olmuﬂtur. ‹ki tak›m da iki kez finale
ç›kmalar›na ra¤men kaybetmiﬂlerdir.
Birmingham City, Barcelona ve
Roma’ya, Juventus ise Ferencvaros

ve Leeds United’a.
Kupan›n finalinde
14 farkl› tak›m yer al›rken,
London ile birlikte
ç›kt›klar› tek finalde
kaybeden di¤er iki tak›m Ujpest ve
Anderlecht’tir.
Kazand›¤› üç finalle bu kupan›n
en baﬂar›l› tak›m› olarak görülen
Barcelona bile bir finali Valencia’ya
kaybetmiﬂtir. Tak›mlar›n ülkelere
göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda ise
‹ngilizler 4 kupa finali
ma¤lubiyetiyle birinci s›ray› al›rken,
ikinci s›ra kaybetti¤i 3 finalle
‹spanya’n›nd›r. Fakat bu kupay›
6 kez ‹spanyollar›n, 4 kez de
‹ngilizlerin kazanmas›, onlar› genel
ortalamada baﬂar›s›z k›lm›yor.
‹talyan ve Macar ekipleri 1 kez
kazan›p 2 kez kaybediyorlar.
Zaman›n Yugoslavya’s›n› bu kupada
bir kez kazan›p bir kez kaybeden
Dinamo Zagreb temsil ediyor.
Ülke baz›nda en ﬂanss›z› ise Belçika,
bir kez ç›kt›¤› finali kaybediyor.
Tabii bu kupada 1968-69 sezonunda
gösterdi¤i baﬂar›yla, finalde
Newcastle United’a kaybeden
Ujpest’e yar› finalde elenen
Göztepe, finale ç›kamam›ﬂ olsa da
bizim gözümüzde en yak›ﬂ›kl›
kaybedenlerden.

UEFA Kupas›
Bu turnuva 1971-72 sezonundan
itibaren UEFA Kupas› ad› alt›nda
oynanmaya baﬂlad›. O tarihten
geçti¤imiz y›la kadar toplam 38 final
oynand› (malûm bu sene itibar›yla
da ad› Avrupa Ligi’ne dönüﬂtürüldü)
finale 54 de¤iﬂik tak›m ç›kt›.
Finallerin ilk kaybedeni
Wolverhampton Wanderers oldu.
Kendi evinde 87. dakikada yedi¤i
golle 2-1 ma¤lup oldu¤u rakibine

Kupa Galipleri’nde
Real Madrid ve Rapid

White Hart Lane’de zor anlar yaﬂatsa
da 1-1’lik sonuca sevinen ayn›
ülkeden baﬂka bir tak›md›;
Tottenham. UEFA Kupas›’nda
B. Dortmund, O. Marsilya, Español
ve B. Mönchengladbach finalde
ald›klar› ikiﬂer ma¤lubiyetle
kaybedenler listenin en üst s›ras›n›
paylaﬂ›yor. B. Mönchengladbach ise
bu tak›mlar›n aras›ndan baﬂka bir
özelli¤iyle kazananlar listesine yatay
geçiﬂ yap›yor. ‹ki kez de kupay›
kald›rm›ﬂl›¤› var Alman tak›m›n›n.
Üstelik UEFA Kupas› finalini dört
kez gören üç tak›mdan (di¤er ikisi
Inter ve Juventus) biri.
26 tak›m ilk kez finale ç›kt›¤› bu
kupada kaybetmiﬂ. 14 tak›m ise yine
ilk kez gördükleri finalde kupay›
kald›rm›ﬂ ve kaybedenler kulübünün
d›ﬂ›nda kalm›ﬂ. Can havliyle kupaya
sald›ran bu tak›mlardan biri de
Galatasaray. Birden fazla finalde
hem kazan›p hem kaybedenler
aras›nda ise bildik isimler var. Inter
ve Juventus üçer kez kazan›p, birer
kez kaybetmiﬂ. Tottenham iki kez
kazan›p, bir kez b›rakm›ﬂ kupay›.
B. Mönchengladbach iki kazan›p, iki
kaybetmiﬂ. Son olarak da Anderlecht
bir al›p, bir vermiﬂ. Bir de ma¤rurlar
var; Liverpool üçte üç, Real Madrid,
Feyenoord, Parma, Sevilla, Göteborg
ikide iki yaparak bir anlamda
“Hayatta kaybetmem” demiﬂ.
Ülkelere bakarsak, Alman tak›mlar›
kaybettikleri 8 finalle birinci s›rada
oturuyor. Lâkin 6 kez de kupay›
kald›rm›ﬂlar. ‹talyanlar 6 kez
kaybetmiﬂ, fakat onlar da 9 kez
kazanm›ﬂ. ‹spanyollar 4 kez
kaybederken kupay› 5 kez, ‹ngilizler

Gelelim Kupa Galipleri Kupas›’na… 1960-61
sezonunda baﬂlayan kupa mücadelesi
1998-99 sezonuna kadar sürdü. Finalin ilk
kaybedeni Glasgow Rangers’t›. ‹lk maç›
evinde Fiorentina’ya 2-0 kaybeden ‹skoçlar,
deplasmanda 2-1 ma¤lup oldu. Toplamda en
fazla kaybeden Kupa Galipleri’nde de ayn›;
iki kez. Real Madrid, Barcelona, Glasgow
Rangers, Atletico Madrid, Arsenal, Anderlecht
ve Rapid Wien iki kez finali kaybederken,
içlerinde en ﬂ›k kaybedenler, ç›kt›¤› iki
finalden de eli boﬂ dönen Real Madrid ve
Rapid Wien. Real Madrid, Chelsea ve
Aberdeen’e kaybederken, Rapid Wien de
Everton ve Paris St. Germain karﬂ›s›nda
tuttunamad›. Di¤er iki final kaybedenlerden
Barcelona 4, Anderlecht 2, Glasgow Rangers,
Atletico Madrid ve Arsenal de 1 kez kupaya
uzanarak ac›lar›n› bir nebze olsun
hafifletebildi. Finallerde 51 farkl› tak›m boy
gösterdi. Ç›kt›klar› tek finalde kaybeden tak›m
say›s› 17 olurken, tam tersi o tek finali
kazanan tak›mlar›n say›s› da 17’ydi. Finale en
çok ç›kan tak›m Barcelona oldu. Katalanlar
iki kez kaybetmelerine ra¤men dört kez
kupay› kald›rd›. Onlar›n ard›ndan da
Anderlecht dört kez gördü finali, ama sadece
ikisi mutlu sonla bitti. Bu iki tak›m›n finalde
hiç eﬂleﬂmedi¤ini de ayr›ca not düﬂelim.
Chelsea ve Dinamo Kiev bu kupan›n mutlak
kazananlar›. ‹kide iki yapm›ﬂlar. “Bir al›r›m,
bir veririm” diyen tak›m say›s› yedi. Bunlar
Ajax, Hamburg, Parma, West Ham United,
Fiorentina, Sampdoria ve Paris St. Germain.
Gelelim ülkelerin de¤erlendirmesine.
‹spanyollar 7 kez kaybetmiﬂ kupay›.
Lider onlar olsa da 7 kez de kazanm›ﬂlar.
Real Zaragoza ve Valencia kaybetmezken,
Mallorca deste¤ini kaybedenlerden yana
kullanm›ﬂ. ‹ngilizler 5 kez eli boﬂ dönmüﬂ,
8 kere de bereket taﬂm›ﬂ ellerinden. Chelsea,
Manchester United, Manchester City,
Tottenham, Everton final kaybetmezken, West
Ham bir verip bir, Arsenal iki verip bir alm›ﬂ.
Liverpool ve Leeds United tek finallerinde
kaybetmiﬂ. ‹talyanlar 4 kez kaybetmiﬂler,
7 kez de kazanm›ﬂ. SSCB ç›kt›¤› dört finalden
birini kaybetmiﬂ, Dinamo Moskova’yla.
Dinamo Kiev iki, Dinamo Tiflis ise bir kez
kupay› kald›rm›ﬂ. Çekoslovakya’n›n tek finali
ve tek kupas› var; Slovan Bratislava’dan.
Dört ülkenin alacak-verecek hesab› kalmam›ﬂ.

‹spanyollar› yazd›k, Federal Almanya üçe üç,
‹skoçya ikiye iki, Almanya, Hollanda ve
Portekiz bire bir yapm›ﬂ. Frans›zlar eksi
bakiyede; bir kazan›p iki kaybetmiﬂler.
Keza Belçikal›lar da üç al›p dört iade etmiﬂ.
Demokratik Almanya iki finali kaybederek
süsledi¤i kupa tarihine bir de kupa kazanarak
katk› vermiﬂ. Magdeburg kazan›rken, esas
o¤lanlar›m›z Carl Zeiss Jena ve Lokomotive
Leipzig kaybetmiﬂ. Gelelim kaybedenlerin
has›na… Avusturya üç (Rapid Wien 2, Austria
Wien), Macaristan iki (Ferencvaros, MTK) ve
Polonya da Gornik Zabrze’yle ç›kt›¤› tek
finali kaybederek tarihe çentik atm›ﬂ.

Boynu bükükler, Benfica ve Juve
Geldik mühim kupaya; ﬁampiyon Kulüpler
Kupas› veya halen devam eden ismiyle
ﬁampiyonlar Ligi’ne. ‹lk kez 1955-56
sezonunda baﬂlayan kupan›n ilk kaybedeni
bir Frans›z. Stade Reims, Parc des Princes
Stad›’nda oynanan finale muhteﬂem bir
baﬂlang›ç yaparak 2-0 öne geçmesine ra¤men
maç› 4-3 kaybederek, bu kupan›n bunun gibi
harika finallere sahne olaca¤›n›n ilk emaresini
vermiﬂti. ﬁanss›zl›klar› kupay› o seneden
sonra dört y›l daha kazanacak olan ve
kazananlar literatürünü yazan efsanevi
Real Madrid kadrosuyla oynamalar›yd›.
Keza 1958-59 finalinde yine ayn› tak›ma bu
kez 2-0 ma¤lup olarak, üç sene içinde
kaybedenler s›n›f›nda hemen bir üst
kategoriye terfi ettiler. Bir ilginç detay da ilk
finali kaybeden tak›m›n kadrosunda yer alan
Kopa’n›n kaybetme duygusall›¤›na kendini
kapt›rmayarak bu kez kazanan Real
Madrid’in kadrosunda yer almas›yd›.
Kupa tarihinde oynanan 54 final maç›nda
39 de¤iﬂik tak›m mücadele etmiﬂ. Di¤er
kupalara göre daha prestijli olmas›n›n
etkisiyle, bu kupadaki ma¤lubiyetler hep
daha duygusal olmuﬂtur. Kupan›n en çok
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kaybedenleri Benfica ve Juventus.
‹ki tak›m da beﬂ kez b›rakm›ﬂ kupay›
finalde. Benzeﬂtikleri tek nokta bu
de¤il; iki kez de müzelerine
taﬂ›m›ﬂlar kan ter içinde. Onlar›
Milan izliyor. Ama onlar sadece
kaybedenleri de¤il, kazanan› da
ikinci s›radan takip ediyor. Dört kez
kaybettikleri finali yedi kere
kazan›yor ‹talyanlar. Üç kere final
kaybedenlerde ilk s›ra Real
Madrid’in. Fakat on iki final gören
‹spanyollar dokuz kere zafer sevinci
yaﬂ›yor. Ard›ndan Bayern Münih
geliyor. Üç koyup dört al›yor
Bavyeral›lar. Barcelona üç kez
kaybederken, üç kez kazan›yor.
S›ralamada iki kez yitirenlere
gelince, Liverpool beﬂ, Ajax dört,
Inter iki kez kazanarak tam da
kaybedemiyor. Oysa Stade de Reims
ve Valencia iki finalin ikisini de
kaybederek, “Disconnectus
Erectus”lar›n gözbebe¤i oluyor.
Birden fazla finale ç›k›p bir
ma¤lubiyeti bulunan tak›m say›s›
beﬂ. Manchester United üç, Celtic,
Hamburg, Olympique Marsilya ve
Steau Bükreﬂ birer kez uzan›yorlar
kupaya. ‹stisnas›z kazananlarda
Nottingham Forest ve Porto var.
‹nsafs›zlar iki finali de kazan›yor.
Ç›kt›¤› tek finalde kazanan tak›m›n
sadece beﬂ tane olmas›, kupadaki
sertli¤in baﬂka bir göstergesi.
Birde bir yapanlar Aston Villa,
B. Dortmund, K›z›ly›ld›z, Feyenoord
ve PSV Eindhoven. Oysa ç›kt›¤› ilk
finalde bizim için unutulmaz
kaybedenler listesine girenlerin say›s›
daha kabar›k; tam 16 tane.
ﬁampiyonlar›n Kupas›’nda öne ç›kan
ilginç bir nokta da üst üste final
kazananlar. Real Madrid peﬂpeﬂe
beﬂ final galibiyetiyle inan›lmaz bir
aç›l›ﬂ yap›yor. Onu Benfica izliyor
hemen; iki kez de onlar al›yorlar
kupay›. Inter 1963-65 aras›nda iki,
Ajax 1970-73 aras› üç, Bayern
Münih 1973-76 aras› üç, Liverpool
1976-78 aras› iki, Nottingham Forest
1978-80 aras›nda iki, son olarak da
Milan 1988-90 aras›nda iki kez üst
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üste kald›r›yor kupay›. ‹lginçtir, statü
ﬁampiyonlar Ligi haline geldi¤inden
beri kupay› iki kez üst üste kazanan
yok, üstelik kupa ayn› tak›mlar
aras›nda dönüp dolaﬂt›¤› halde.
Oysa kaybedenler lig statüsünden
sonra iki efsane tak›m ç›kar›yor.
Juventus 1996-97’de B. Dortmund’a,
ertesi sene Real Madrid’e, Valencia
1999-2000’de Real Madrid’e, ertesi
sene neredeyse arabesk filmler
tad›nda bir finalde Bayern Münih’e
penalt›larla kaybediyor. Ülkelere
bakarsak, ‹talyanlar 14 kez
kaybediyor finali, 11’ini alsalar da
ilk s›rada onlar var. Roma,
Sampdoria ve Fiorentina birer
katk›da bulunuyor. ‹spanyollar 9 kez
kaybederken, kazanç haneleri 12’yi
gösteriyor. Birden fazla final
kaybeden ‹spanyol tak›mlar›na,
Atletico Madrid kaybetti¤i tek finalle
destek sa¤l›yor. ‹ngilizler 6 finali
kaybederken, 11’ini kazan›yor.
Hem kazan›p hem kaybeden
Liverpool ve Manchester United’a
deste¤i, tek finalini kaybeden
Arsenal, Leeds United ve Chelsea
veriyor. Almanya biraz kar›ﬂ›k
durumda, Federal Almanya’yken
5 kaybedip 4 kazan›yorlar.
‹ki Almanya birleﬂtikten sonra dört
finali iki-iki bölüﬂüyorlar. Ç›kt›¤›
finali kazanamayanlar Eintracht
Frankfurt, B. Mönchengladbach ve
Bayer Leverkusen. Portekiz 5 koyup
4 al›yor, üstelik beﬂini de Benfica
veriyor. Porto “Elim iki al›r” diyor,
hakl› ç›k›yor. Frans›zlar yine istikrar
abidesi; 5 kez kaybederken bir tek
O. Marsilya’yla kazan›yorlar.
Kaybeden en güzel tak›mlardan
St. Etienne ve Monaco birer finalle
bu listede yer al›yor. Hollandal›lar
2 kez kaybetse de 6 kupa kald›rarak
marjinal verimlili¤in tarifini veriyor.
‹kisi de Ajax’›n güzelli¤i. Bir koyup
bir alanlar Steau Bükreﬂ yani
Romanya, Celtic yani ‹skoçya ve
Yugoslavya (kupa sahibi K›z›ly›ld›z,
kaybedeni Partizan). Geriye sadece
tek finali kaybeden aslan yürekliler
kald›; Belçika (Brugge), Yunanistan

(Panathinaikos) ve ‹sveç
(Malmö.)
1972’den beri oynanan Süper
Kupa’y› da hesaba katmakta
fayda var. 1998’den beri
teknik heyet, futbolcular ve
taraftarlar için k›sa bir
Monaco gezisi halini alm›ﬂ
olan Kupa, daha öncesinde
de kulüpler için prestij
mücadelesi mahiyetindeydi.
Yine de kulüplerin
kazanma-kaybetme
hanelerine ekleniyor skorlar.
1974, 1981 ve 1985 hariç
bu kupada 35 final oynand›,
finale 36 farkl› tak›m ç›kt›.
Finallerin güzel
kaybedenlerinden Glasgow
Rangers, ilk finalin de yitireni
oldu. O zamanki statüye göre iki
maç üzerinden oynanan finalin iki
maç›nda da Ajax’a yenilerek kupay›
rakibine teslim etti. Süper Kupa’y›
toplamda en fazla kaybeden
Barcelona oldu. Dört kez kaybettiler
finali, üç de al›rlar› var. Kupan›n
ciddiyetinin derecesini anlamak için
Bayern ölçü olarak al›nabilir.
Bavyera ekibi yükseldi¤i üç finali de
kaybederek bu kupan›n negatif
verimlilik ﬂampiyonu oldu.
‹ki kez final kaybeden 6 tak›m
aras›nda ﬂampiyon yine Alman.
Hamburg ç›kt›¤› iki finali de
kaybetmiﬂ. Birini kazanan üç tak›m
var; Real Madrid, Manchester United
ve Porto. Üçünü kazanan Liverpool
ve beﬂini kazanan Milan
kaybettikleri iki finale ra¤men
ciddiyetlerini korumuﬂ görünüyor.
Birden fazla final oynay›p, tek finali
kaybeden 4 tak›m görüyoruz. Ajax’›n
üç, Dinamo Kiev, Nottingham Forest
ve Sevilla’n›n da bir kupa
kald›rm›ﬂl›¤› var. Her halükârda
kazanmaya ﬂartlanm›ﬂ üç tak›m göze
çarp›yor. Juventus, Anderlecht ve
Valencia ikide iki yapm›ﬂlar.
‹lk kez final oynayan 9 tak›m kupay›
kazan›rken (ki bunlardan biri
Galatasaray), 12 tak›m ma¤lup ama
gururlu ayr›lm›ﬂ yeﬂil sahadan.
Ülke baz›nda bak›nca ‹spanyollar
toplamda en fazla (8) kaybetseler de
yedi kez kazan›nca çok da baﬂar›s›z
say›lam›yor. Oysa Almanlar dört
F. Almanya, üç kez de Almanya
olarak (ki aralar›nda D. Almanya
tak›m› yok) yuvarlak hesap yedi
finalin tümünü kaybetmiﬂ. ‹ngilizler
yedi al›p alt› veriyor. ‹talyanlar
hadiseyi ciddiye ald›¤›n›
totalde de gösteriyor; dokuz
kez kazan›p üç kez
kaybediyorlar. Keza
Belçikal›lar da üçte üç
yap›yor. Anderlecht iki,
Mechelen de bir kez
kucakl›yor kupay›.
Hollandal›lar üçe üç pat
ç›k›yor. Ama o üçün
hepsini Ajax kazan›rken,
birini veriyor. PSV ve

Feyenoord ise kaybetmeyi tercih
ediyor. Portekizliler yani Portolular
üç finalin ikisini kaybediyor, birini
kazan›yor. ‹skoçlar Aberdeen’le
kazan›p Rangers’la kaybediyor.
Yine bire bircilerden Rusya, Zenit’le
al›p, CSKA Moskova’yla teslim
ediyor kupay›. Dinamo Kiev de ayn›
tarifeyi uygulay›p bire bir yap›yor,
ama dönem itibar›yla SSCB ad›na.
Romanya’dan Steau Bükreﬂ ve
Türkiye’den Galatasaray tek
finallerinden kupayla dönüyor.
Ukraynal› Shakthar Donetsk ve
Yugoslav K›z›ly›ld›z tek finallerinden
elleri boﬂ, gözleri yaﬂl› ayr›l›yor.

En çok Barça kaybetti
Tüm finalleri göz önüne alarak
bakal›m bir de verilere. Yukar›da
bahsetti¤imiz kupalar›n hepsinde
toplam 179 final oynanm›ﬂ.
Bu finallerde toplam 100 tak›m
boy göstermiﬂ ve bu tak›mlar 23 ülke
aras›nda paylaﬂ›lm›ﬂ. En çok final
kaybeden tak›m Barcelona. Katalan
kuvvetleri 10 finali kaybetmiﬂ,
13 tanesini ise kazanm›ﬂ. Onu
Juventus izliyor. Torino ekibi 8 finali
kaybederken 8’inde yüzü gülmüﬂ.
Real Madrid ve Milan bir basamak
aﬂa¤›da, onlar›n da 7 final kayb› var.
Real Madrid 12, Milan ise 14 kupay›
müzesine taﬂ›m›ﬂ. Arkalar›nda
Bayern Münih ve Benfica var.
Bayern 6 final kaybetmiﬂ, 6 da alm›ﬂ.
Münih ekibinin kaybetme oran›n›n
özellikle Süper Kupa finalleriyle
yükseldi¤ini belirtmekte fayda var.
Benfica 2 kupa alm›ﬂ sadece.
Üç tak›m 5 kez kaybetmiﬂ; Liverpool
11 kez de sevinirken, Hamburg ve
Arsenal’in kupay› kald›rma say›s› 2.
Ajax 9, Anderlecht 5, Glasgow
Rangers da bir kez kazan›rken, 4 kez
kaybetmiﬂler. Manchester United 5,
Inter 5, Porto 4, B. Dortmund 2,
Marsilya 1, Fiorentina 1, Atletico
Madrid 1, Leeds United 2,
Mönchengladbach 2, Sampdoria 1
ve Valencia 6 kez final kazansalar
da ortak noktalar› 3 finali kaybetmek
olmuﬂ. Birden fazla finale ç›k›p
kupaya sadece uzaktan bakan say›s›
yedi. Stuttgart, Español, Stade Reims,
Brugge, Monaco, Birmingham City
ve Rapid Wien ayn› oran›
yakalam›ﬂlar, ikide s›f›r.
Tek finallerini kazanan 8 tak›ma
karﬂ›l›k, o finali kaybeden tak›m

say›s› 31. Hep kazananlarda ise en
yüksek oran, ç›kt›klar› iki finali de
alanlar. Aberdeen, Aston Villa, Zenit
St. Petersburg, Mechelen, Göteborg
ve Galatasaray ikide iki yapm›ﬂ.
Ülkelere bakarsak en fazla
‹spanyollar kaybetmiﬂ. 31 finali
kaybederlerken, 37’sini kazanm›ﬂlar.
‹talyanlar 29 finali kaybetmiﬂ,
37 kupay› kald›rm›ﬂ. ‹ngilizler
25 kaybederken, 36 kazanm›ﬂ.
Federal Almanya 17 kez
kaybetmesine ra¤men, 11 kez
kucaklam›ﬂ kupay›. Birleﬂmeden
sonra ise Almanlar 9 kez kaybetmiﬂ,
5 kez kazanm›ﬂ. Frans›zlar romantik
duruﬂlar›na kupada da devam etmiﬂ,
2 kez kald›rd›klar› kupay› 12 kez
baﬂkalar›n›n ellerinde görmüﬂ.
Portekiz 10 finali kaybetmiﬂ, 7’sini
kazanm›ﬂ. Belçika 8 b›rakm›ﬂ,
7 toplam›ﬂ. ‹skoçya da 7 kez
yenilmiﬂ finalde, 4 kez galip gelmiﬂ.
S›f›r çeken üç ülke var. Yunanistan
ve Polonya tek finallerini
kaybederken Avusturya bir kaybeden
efsanesi olmuﬂ, dört finali de rakip
tak›ma b›rakm›ﬂ. Final kaybetmeyen
iki ülke var; Çekoslovakya birde bir,
Türkiye ikide iki yapm›ﬂ.
Bu sonuçlara bakarak pek çok
okuma yapmak mümkün. Hiç final
kaybetmedi diye bir ülkeyi ya da
tak›m› baﬂar›l› veya çok final
kaybetti diye yine birilerini baﬂar›s›z
sayam›yoruz. Aslolan oynanan final
say›s› elbette. En çok Barcelona
kaybetse de en güzel kaybeden
olam›yor. Veriler burada
kaybedenlerin asl›nda kazananlar da
oldu¤unu gösteriyor bize. Futbolun
art›k bir baﬂka ﬂey haline gelmesi,
müthiﬂ ekonomilerle yürüyen, koca
bir pastaya sahip ve o pastay› dönüp
dolaﬂ›p ayn› tak›mlar›n yedi¤i bu
düzen, size hayattan veya siyasetten
de bir ﬂeyler an›msatm›yor mu?
Örne¤in eskiden kupalara kat›lan
tak›mlar daha çeﬂitliyken, ﬂimdilerde
bahisler bile önceden yap›l›yor.
Sürpriz dedi¤imiz futbolun o en
güzel hikâyesi kayboldu bile.
Statüler buna uygun düzenleniyor,
küçü¤e bir yere kadar “devam”
dense de bir noktadan sonra “dur
bakal›m” sesleri bask›n geliyor.

En güzel kaybedenler
Son olarak o güzel kaybedenlerden
birkaç›n› anal›m. UEFA Kupas›
finaline 1972-73 sezonunda
Liverpool ve B. Mönchengladbach
yükselmiﬂti. 9 May›s’ta oynanacak
final maç› 27. dakikada ya¤mur
yüzünden tatil edilmiﬂ, bir gün sonra
oynanan maç› ise Liverpool,
Keagan (2) Lloyd’un golleriyle 3-0
kazanm›ﬂt›. Her ﬂey bitti gibi görünse
de Liverpool kalecisi Clemence’i
ikinci maçta zor dakikalar
bekliyordu. Jupp Heynckes’in 40
dakikaya s›¤d›rd›¤› iki gol geri kalan

sürede Liverpool’a cehennem azab›
yaﬂatsa da kupay› kazanmay›
baﬂard›lar. Fakat Almanlar›n
sempatik tak›m› Mönchengladbach,
bu maçla Heynckes, Netzer, Bonhof,
Vogst ve genç Simonsen’li
kadrosuyla unutulmazlar aras›na
girdi. 1980-81 UEFA finalinde ilk
maç› Ipswich Town, AZ 67 Alkmaar
önünde 3-0 kazan›nca, herkes ikinci
maç›n formalite olaca¤›n›
düﬂünmüﬂtü. Fakat izledi¤imiz, belki
en unutulmaz rövanﬂ maçlar›ndan
biri oldu. Ipswich deplasmanda da
1-0 öne geçince “Bu iﬂ bitti”
diyenler, ad› bu arenada ilk kez
duyulan, tan›nmayan isimlerden
kurulu Hollanda tak›m›n› hayranl›kla
izlemeye baﬂlad›. Önce 2-1 öne
geçtiler, ard›ndan Ipswich onlar›
yine yakalad›. Bir kez daha
sald›rd›lar, 3-2 olduktan sonra
Ipswich’e sahay› dar ettiler. Skoru
74. dakikada 4-2’ye taﬂ›d›lar ve son
on beﬂ dakikada insanüstü bir çaba
gösterdiler, ama top bir daha çizgiyi
geçmedi. Çok güzel kaybetmiﬂti AZ,
alk›ﬂlar› sonuna kadar hak etti.
Yine bu kupada 1990-91 y›l›nda
dönemin muktediri Inter’e ilk maç›
2-0 kaybeden, evinde Rizitelli’nin
golüyle 1-0 kazanmas›na ra¤men
kupay› alamayan futbol baleti
Giannini yönetimindeki Roma;
1995-96’da Bayern Münih’e
kaybeden Lizarazu, Dugarry,
Witschge ve Zidane’l› Bordeaux;
gelmiﬂ geçmiﬂ en güzel finallerden
birinde Liverpool’a 2-0 ve 3-1 geriye
düﬂtükleri maç› 89. dakikada Jordi
Cruyff’un golüyle 4-4’le uzatmaya
taﬂ›malar›na ra¤men, Delfi Geli’nin
kendi kalesine att›¤› golle 5-4
kaybeden 2000-01’in Alaves’i;
2002-03’te Stuttgart, Liverpool gibi
tak›mlar› eleyerek geldi¤i finalde
Henrik Larsson’un iki golüne ra¤men
uzatmada Derlei’nin golüyle
Denizlispor’u da eleyen
Mourinho’nun Porto’suna 3-2
kaybeden Celtic hep yak›ﬂ›kl›
kaybedenlerdendi.
Kupa Galipleri’nin fiyakal›
kaybedenlerinde Dinamo Moskova
ilk s›rada yer al›yor. Nou Camp’ta
49 dakikada üç gol yedikleri
rakibine iki gol atarak yaklaﬂsalar da
zaman yetmedi. 1971-72’de
Rangers’a kaybetti. 1978-79 ise bir
efsanevi finale daha sahne oldu.
Basel’in St. Jakob Stad›’nda
Almanlar›n baﬂka bir sempatik
tak›m› Fortuna Düsseldorf rakibi
Barcelona’ya, normal süresi 2-2
biten maçta uzatmalarda Krankl ve
Rexach’tan yedi¤i gollere sadece
Seel ile karﬂ›l›k verdi, kalan alt›
dakikada golü bulamad›. O finalden
akl›m›za, kaybettikten sonra
birbirlerine sar›lan Düsseldorf
do¤umlu Thomas ve Klaus Allofs
kardeﬂlerin görüntüsü kaz›nd›. Yine
1979-80’de Bonhoflu, Kempesli
Valencia’ya penalt›larda kaybeden,

Bayern’e, Glasgow’da 1-0
kaybeden Santini’li St. Etienne
nas›l unutulur ki?
Bir sonraki y›l Liverpool’a
neredeyse beraberli¤i
yakalayacaklar› s›rada
85. dakikada yedikleri penalt›
golüyle 3-1 kaybeden, küçücük
Simonsen’in yenilgiyi hiç
kabullenmeyen oyunuyla
B. Mönchengladbach,
1983-84’te Liverpool’a Conti ve
Graziani gibi iki yetene¤in penalt›
kaç›rmas› sonras›nda kaybeden
Roma, 1979-80’de tüm ikinci
yar›y› tek kaleye çevirmesine
ra¤men bir türlü golü bulamayan
ve Nottingham ﬂerifine ilk yar›da
yedi¤i golle 1-0 yenilen, Kaltz,
Magath ve Keegan’l› Hamburg,
1990-91’de göze hoﬂ gelen bir
futbol oynayan Katanec, Cerezo,
Lombardo, Vialli, Mancini’den
mürekkep Sampdoria’n›n
uzatmada Koeman’›n füzesine
ma¤lup oluﬂu, 1998-99’da bir
mucizeyi gerçekleﬂtirerek iki
dakikada iki gol yiyen Bayern
Münih, 2000-01’de penalt›larda
Bayern’e kaybeden Valencia, üst
üste ikinci finalinden en az›ndan bir
kupa alabilmek için can›n› diﬂine
takan Cañizares ve onun hüznü, son
olarak unutulmaz ‹stanbul finalinde
Liverpool’un tek devrede
kaybedenden kazanana evrildi¤i
maçta, uzatmada içeriye dürtemedi¤i
topla ve kaç›rd›¤› penalt›yla
neredeyse tek baﬂ›na kaybeden bir
adam, Shevchenko unutulabilir mi?
Tarih kazanan› yaz›yor olabilir.
Fakat kaybedeni nereye koyaca¤›z?
Futbolun gerçek meftunlar› sadece
skora bakm›yor neyse ki.
Bir eda, güzel bir lâk›rd›, sempatik
bir hareket, yenilse de rakibinin
hakk›n› teslim etmek,
futbolseverlerin güzel futbola olan
inanc›n› koruyor hâlâ.
Kazanan› elbette alk›ﬂlayaca¤›z,
ama “görkemli kaybedenleri” de
tarihe not düﬂmeyi ihmal etmeden.

Jennings, O’Leary, Talbot, Brady ve
Stapleton’l› Arsenal, 1986-87’de ilk
turda Bursaspor’u da eleyen Ajax’a,
finalde Van Basten’›n tek golüyle
kaybeden, daha sonra
Kaiserslautern’de baﬂar›y› da tadacak
olan Olaf Marschall’l› Lokomotive
Leipzig, 1995-96’da Lama, Le Guen,
N’Gotty, Djorkaeff, Rai gibi
y›ld›zlara sahip Paris St. Germain’e
1-0 kaybeden Rapid Wien, son
olarak da kupan›n son finalinde
y›ld›zlar toplulu¤u rakibine karﬂ›
müthiﬂ direnen, ama 81. dakikada
Nedved’in golüne engel olamayan
Mallorca unutulabilir mi?
Süper Kupa’da kaybedenlerden en
hat›rda kalan›, 1981-82’de oynanan›.
‹ki maçl›k finalde ‹spanya’da 1-0
kazanan Simonsen, Carrasco ve
Quini’li Barcelona’n›n, Villa Park’ta
80. dakikada yedi¤i golle uzatmalara
taﬂ›nan müsabakay› 3-0
kaybetmesiydi. ﬁampiyonlar›n
finallerine gelirsek...
1968’de Wembley’de normal süresi
1-1 biten maç›n
Ülkelerin Avrupa Kupalar› Final Karnesi
uzatmalar›nda,
ﬁamp.
Fuar
UEFA Kupa
Süper
Best, Kidd ve
Ülkeler
Ligi
Kupas› Galipleri ﬁehirleri Kupa
Charlton’dan
‹spanya
12-9
5-4
7-7
6-3
7-8
üç gol yiyerek
‹talya
11-14
9-6
7-4
1-2
9-3
kupay›
‹ngiltere
11-6
6-4
8-5
4-4
7-6
kaybeden
F. Almanya
4-5
4-5
3-3
0-4
Fransa
1-5
0-4
1-2
0-1
Eusebio’nun
Portekiz
4-5
1-2
1-1
1-2
Benfica’s›d›r ilk
Almanya
2-2
2-3
1-1
0-3
unutulmayan.
Belçika
0-1
1-2
3-4
0-1
3-0
Hollanda
6-2
4-2
1-1
3-3
1969-70
‹skoçya
1-1
0-3
2-2
1-1
sezonunda
Macaristan
0-1
0-2
1-2
Avusturya
0-1
0-3
San Siro’da
Yugoslavya
1-1
0-1
1-1
0-1
uzatmada
D. Almanya 1-2
Feyenoord’a
SSCB
3-1
1-1
Yunanistan
0-1
2-1’le boyun
Polonya
0-1
e¤en Celtic
Ukrayna
1-0
0-1
mühim bir
Romanya
1-1
1-0
‹sveç
0-1
2-0
kaybedendir.
Rusya
2-0
1-1
1975-76’da
Çekoslovakya 1-0
Türkiye
1-0
1-0
sevimsiz

Toplam
Kazanç/Kay›p
37-31
37-29
36-25
11-17
2-12
7-10
5-9
7-8
14-8
4-7
1-5
0-4
2-4
1-2
4-2
0-1
0-1
1-1
2-1
2-1
3-1
1-0
2-0
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2010 Dünya Kupas›’na do¤ru

Tak›mlar›n son durumu

Güney Afrika’da neler oluyor?

Güney Afrika

2010 Dünya Kupası’na sayılı günler kala her yeni ev sahibinde olduğu
gibi, Güney Afrika konusunda da sayısız rivayet ve soru işareti mevcut.
Biz de “Ülkedeki altyapı, tesisler ve güvenlik ne durumda? Organizasyon
ülke ekonomisini nasıl etkileyecek? Bilet satışları hangi noktada?” gibi
sorulara cevap aradık. Dünya Kupası organizasyonu için en önemli
tehdit, maçların boş tribünler önünde oynanması gibi görünüyor. Güney
Afrika’nın genel sıkıntısı ise küçük işletmelerin hayatının cehenneme
dönmesi ve pek çok bölgedeki fakir insanların “şehri güzelleştirmek” adı
altında toplama kamplarına benzeyen yerleşkelere sürülmesi.

A Grubu’nda mücadele edecek ev sahibi
ekip, asl›nda bu kupaya uzun süreli bir
yeniden yap›lanmayla gelmek niyetindeydi.
Ancak gerçekleﬂemedi ve tak›m on y›lda
dokuz kez teknik direktör de¤iﬂtirdikten
sonra daha önce de Güney Afrika’da
çal›ﬂm›ﬂ Fenerbahçe’nin ve Brezilya’n›n eski
hocas› Carlos Alberto Parreira’yla anlaﬂt›.
Tak›m›n en büyük sorunu, Almanya’da
yap›lacak haz›rl›k kamp› ve sonras›nda
Güney Afrika’daki son haz›rl›klarda
karﬂ›laﬂacak tak›mlar›n bir türlü
ayarlanamamas›. Almanya’da ‹kinci ve
Üçüncü Lig ekipleriyle dahi maç
ayarlayamayan federasyon, can havliyle
Kuzey Kore ve Çin’le anlaﬂmay› baﬂard›.
Güney Afrika’daki kampta ise oynamak
istedikleri tak›m Arjantin’di, ancak parada
anlaﬂ›lamay›nca Danimarka maç› tak›m›n
son haz›rl›k maç› olacak.

Meksika
Sven-Göran Eriksson’la kâbus gibi bir dönem
geçirdikten sonra tak›m› eski hocas› Javier
Aguirre’ye teslim eden Meksika, daha önceki
kupalar›n aksine Güney Afrika’ya güle
oynaya gelmiyor. Çünkü elemelerde epeyce
h›rpaland›lar. Yine de ellerinde iyi bir kadro
var ve bu sene CONCACAF ﬁampiyonlar
Ligi finalini iki Meksika tak›m›n›n oynuyor
olmas› da bir avantaj. Tak›m, ilk kamp›n›
Avrupa’da oynayan oyuncular d›ﬂ›ndaki
isimlerle Amerika Birleﬂik Devletleri’nde
yapacak, Ekvador, Senegal ve Angola’yla
oynayacak. Sonras›nda kendi evinde ﬁili’yi
konuk edecek Meksika, Avrupa’ya geçerek
‹ngiltere ve Hollanda’yla oynad›ktan sonra
kupan›n yolunu tutacak.

insanlar. Bu bak›mdan bu ekibin
güçlükler karﬂ›s›nda pes edece¤ini
düﬂünmek çok mant›kl› de¤il.
Güney Afrika’n›n organizasyon
gündemi, asl›nda herhangi baﬂka bir
büyük organizasyonunkinden farkl›
de¤il; altyap›, tesisler, güvenlik.
Altyap›, büyük oranda turnuvan›n
saha d›ﬂ› bölümünün sa¤l›kl›
iﬂleyebilmesini içeriyor. Ulaﬂ›mdan
kanalizasyona geniﬂ bir yelpaze bu
kaleme dâhil. Ayn› ﬂekilde tesisler de
yaln›zca sahalar demek de¤il. Oteller,
havaalanlar›, medya merkezleri,
tesisler baﬂl›¤› alt›nda mutlaka
çözümlenmesi gereken maddeler.
Zaten bir organizasyonda stadyumlar
ço¤u kez sorunun en küçük parças›.
Zira bir stadyum, kendi baﬂ›na baﬂka
bir inﬂaattan çok farkl› de¤il.
Ama o stadyumun yap›ld›¤› ﬂehre,
o ﬂehri ülkenin kalan›na ba¤lamak,
maçlar› takip edecek seyircileri, bas›n
mensuplar›n› rahat ettirmek çok daha
büyük bir mesele. Bu rahatl›¤›n içinde
ﬂüphesiz güvenlik de var. Özellikle

konuﬂtu ve organizasyonun güvenlik
önlemlerinin her türlü tehdidi
karﬂ›layabilecek ﬂekilde ayarland›¤›n›
aç›klad›. Mthethwa’y› bu aç›klamaya
iten ise Kuzey Afrika’da yay›nlanan
El Kaide yanl›s› bir dergide,
“elli gram›n Amerika-‹ngiltere
maç›nda yüzlerce insan› Allah’›n
izniyle ölüme göndermeye yetece¤i
ve savaﬂ›n stadyumlarda devam
edece¤i” yönünde bir makalenin
yay›nlanmas›yd›.
Di¤er taraftan art›k büyük
organizasyonlar yaln›zca
kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin
güvenli¤i bak›m›ndan tart›ﬂ›lm›yor.
Son y›llarda, özellikle spor
organizasyonlar›n›n iyice
ticarileﬂmesiyle beraber,
ev sahiplerinin bir turnuvay›
düzenlerken kendi halklar›n›n
huzurunu kaç›rmas› s›kça rastlanan
bir s›k›nt› hâline geldi. Art›k bir büyük
turnuva düzenleyicisi olmak, ülkedeki
bütün sorunlar›n dünya kamuoyunda
tart›ﬂ›lmas›n› göze almak demek.

Dağhan Irak
ünya Kupas›’na neredeyse bir ay kala, art›k
tüm dünya yavaﬂ yavaﬂ Güney Afrika’ya
kilitlenmeye baﬂlad›. Her yeni
ev sahibinde oldu¤u gibi, Güney Afrika’n›n
ev sahipli¤i konusunda da say›s›z rivayet ve soru
iﬂareti mevcut. Ülkenin tesisler, altyap› ve
güvenlik konular›nda nas›l bir s›nav verece¤i
konusunda fikirler muhtelif. Lâkin ev sahipli¤i
uzun ve zorlu bir süreç olmas›na karﬂ›n
organizasyonu yetiﬂtiremeyen ev sahibi say›s›
yok denecek kadar az. Ancak do¤al afetler gibi
önceden kestirilemeyen facialar bu durumu
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de¤iﬂtirebiliyor. Hatta dünyada yaﬂanm›ﬂ en
büyük depremin bile bundan elli y›l önce
ﬁili’deki Dünya Kupas›’n› engelleyemedi¤ini
düﬂünürsek, bu organizasyonun önünde
sonunda plana uygun ﬂekilde yap›laca¤›n›
söyleyebiliriz. Üstelik Güney Afrika
organizasyon ekibinin baﬂ›nda hayat›
mücadeleyle dolu Danny Jordaan var. Jordaan,
y›llar›n› ülkedeki ›rkç›l›kla ve bunun spor
alan›ndaki etkileriyle mücadele ederek geçirmiﬂ
biri. Organizasyondaki pek çok baﬂka isim de
hayatlar›n›n büyük bölümünde zorluk yaﬂam›ﬂ

Olayl› elemeler sonras›
y›llard›r gelemedi¤i kupada
oynamaya hak kazanan
Cezayir, deplasmanda
‹rlanda’yla, ‹talya’da ise
Birleﬂik Arap Emirlikleri’yle
oynayacak.

Nijerya

Slovenya

Kötü geçen Afrika Uluslar
Kupas› sonras› Shaibu
Amodu’yu B tak›m›na
indirerek yeni teknik direktör
aray›ﬂ›na geçen Nijerya,
göreve tecrübeli ‹sveçli Lars
Lagerback’i getirerek sürpriz
yapt›. Dokuz y›ld›r ‹sveç’in
baﬂ›nda bulunan Lagerback,
ilk kez ülke d›ﬂ›nda tak›m
çal›ﬂt›racak.

Güney Kore
Guus Hiddink’ten beri ilk kez
Koreli bir teknik direktörle
çal›ﬂan Güney Kore, kupaya
bir zamanlar›n PSV’li
oyuncusu Huh Jung-Moo
yönetiminde geliyor. ‹ﬂin ilginç
taraf› Huh’un ayn› zamanda
Hiddink’ten önceki son teknik
direktör olmas›. Koreli teknik
adam›n millî tak›mla galibiyet
yüzdesinin Hiddink’inkinden
daha yüksek oldu¤unu
belirtelim. Kore’nin turnuva
öncesi haz›rl›k maçlar› ise
Ekvador, Japonya, Belarus ve
‹spanya’yla.
Komﬂumuz Yunanistan’da Otto
Rehhagel’in bu sefer kupaya
geçti¤imiz y›llara k›yasla çok
daha genç bir kadroyla
gelebilece¤i konuﬂuluyor.
Kostas Mitro¤lu, Sotiris Ninis,
Sokratis Papastathopulos ve
Vasilis Pliaçikas gibi gençler
bu kez “Korsan Gemisi”nin
bayra¤›n› devralabilir.

Çok büyük y›ld›zlar› olmayan ama tamam›
belli bir seviyenin üstünde oyuncularla zorlu
bir tak›m görüntüsü çizen Uruguay, kupaya
fazla maç yapmadan gelecek tak›mlardan.
E¤er planlarda bir de¤iﬂiklik olmazsa May›s
sonunda kendi evlerinde ‹srail’le oynay›p
kupa için Afrika’ya hareket edecekler.
Uruguay tak›m›n›n bu konuda elini kolunu
ba¤layan tabii ki oyuncular›n›n ezici
ço¤unlu¤unun Avrupa’n›n büyük liglerinde
top koﬂturuyor oluﬂu.
Turnuvaya keyifsiz gelen ve herﬂeyin üstüne
Franck Ribery’nin ad›n›n kar›ﬂt›¤› bir
skandalla u¤raﬂmak zorunda kalan Fransa,
kendi ülkesinde Kosta Rika’yla karﬂ›laﬂt›ktan
sonra Tunus’a konuk olacak. Tak›m, son
maç›n› ise iklim koﬂullar› Afrika’ya oldukça
benzeyen deniz aﬂ›r› topraklar›ndan Reunion
Adas›’nda Çin’le oynayacak. Bu maç›n ilginç
taraf›, Çin’in dört sene önce de Fransa’n›n
son haz›rl›k maç›ndaki rakibi olmas›.
O maçta aya¤› k›r›lan Djibril Cissé kupaya
gidememiﬂ ve çok uzun süre sa¤l›¤›na
kavuﬂamam›ﬂt›. Cissé bu y›l
Panathinaikos’taki formuyla dört sene sonra
yine millî tak›ma döndü ve yine Çin
karﬂ›s›na ç›kacak.

Cezayir

B Grubu tak›mlar›ndan
Arjantin, yine lejyoner a¤›rl›kl›
bir ekip olarak tek bir haz›rl›k
maç› yapabilecek. Kendi
evinde Kanada’yla oynayacak
ekip, Buenos Aires’ten
Afrika’ya geçecek.

Yunanistan

Uruguay

Fransa

Arjantin

‹ngiltere

de son y›llarda her büyük
organizasyonun terör tehditleri
ald›¤›n› düﬂünürsek. Ancak bu
yukar›daki tüm maddeler için
Amerika’y› yeniden keﬂfetmek
gerekmiyor.
Büyük organizasyonlardan elde
edilen tecrübelerle oluﬂmuﬂ çerçeve
planlar zaten her alanda mevcut.
Bir ev sahibinin üzerine düﬂen
yaln›zca bu planlar›n üstünden
geçmek ve kendi ülkesine uyarlamak.
Teröre karﬂ› al›nacak önlemler
konusunda Güney Afrika’n›n Polis
Bakan› Nathi Mthethwa geçti¤imiz
günlerde kendinden oldukça emin

Günümüzün ev sahipleri büyük
turnuvalar›, 1930’lardaki
Mussolini’nin ‹talya’s› ya da Nazi
Almanya’s› gibi pürüzsüz propaganda
ﬂovlar› olarak sahneleyemiyor.
Yak›n geçmiﬂte Pekin’in Olimpiyat
ev sahipli¤i Çin Halk Cumhuriyeti’nin
dünyadaki imaj›n› düzeltmek ﬂöyle
dursun, baﬂta Tibet ve insan haklar›
ihlâlleri gibi Çin’in s›n›fta kald›¤›
konular›n aylarca aktif ﬂekilde
tart›ﬂ›lmas›na neden olmuﬂtu.
Ayn› ﬂekilde Kanada’n›n Vancouver
ﬂehrinin geçti¤imiz aylarda
düzenledi¤i K›ﬂ Olimpiyat› da ülkede
yavru foklara karﬂ› giriﬂilen katliamlar›

Beckham’›n sakatl›¤› ve
Terry-Bridge skandal› nedeniyle
bir hayli y›pranan C Grubu’nun
favorisi ‹ngiltere, turnuvaya
Wembley’deki Meksika ve
Avusturya’daki Japonya
maçlar›ndan sonra gelecek.

ABD
Turnuvan›n sürpriz yapmaya
aday tak›mlar›ndan Amerika,
haz›rl›k döneminde kendi
evinde Çek Cumhuriyeti ve
millî tak›m›m›zla oynayarak
grubundaki iki Avrupa
tak›m›na al›ﬂmaya çal›ﬂacak.
Afrika’da ise kupa öncesi rakip
Avustralya.

Avrupa’dan gelen ekipler
aras›nda en sürpriz olan›
say›lan Slovenya, kupaya
tek haz›rl›k maç› oynayarak
gelecek. Rakip ise Yeni
Zelanda.

Almanya
Son dönem performans› pek
be¤enilmeyen ve tecrübesiz
oyunculardan oluﬂmas› soru
iﬂareti uyand›ran Almanya,
kupaya Malta ile oynanacak
hay›r maç›yla haz›rlanmaya
baﬂlayacak. Sonras›nda
Macaristan ve Bosna-Hersek
gibi iki s›k› Orta Avrupa
ekibiyle oynayacak “Panzerler”
bu dönemde kadroyu
oturtmaya çal›ﬂacak.

Avustralya
Pim Verbeek yönetiminde
ç›kaca¤› son kupada
Avustralya, bir önceki
kupadaki gibi tur geçme
amac›nda. Petkovic, Jedinak,
Djite, Kewell ve Neill ile bir
Süper Lig ekibi görüntüsündeki
“Futbol Kangurular›”, k›taya
Yeni Zelanda derbisiyle veda
ettikten sonra Güney Afrika’da
Danimarka ve ABD’yle
oynayacak.

S›rbistan

Kupaya Avrupa’n›n güçlü
ekiplerinde oynayan kaliteli
futbolcularla gelen S›rbistan,
ç›k›ﬂ yapmas› beklenen
tak›mlardan. Haz›rl›k maçlar›
Yeni Zelanda, Polonya ve
Kamerun’la.

Gana

Michael Essien ve Stephen
Appiah gibi büyük y›ld›zlar›n›
sakatl›klara kurban veren
Gana, Dünya ﬁampiyonu U20
ekibinden takviyelerle harika
bir Afrika Uluslar Kupas›
ç›karmay› baﬂard›. Dünya
Kupas›’nda yük yine gençlerin
omzunda olacak. Kupada
özellikle oyuncu ajanlar›n›n
en fazla merakla bekledi¤i
tak›m Gana olsa gerek.

Hollanda
Pek çok oyuncusunun sezon
sonuna do¤ru form tutmas›yla
güçlenen Hollanda, kupaya
Meksika, Gana ve Macaristan
maçlar›yla haz›rlanacak.
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tekrar su yüzüne ç›karm›ﬂt›. Y›llarca
ayr›mc›l›ktan mustarip olan Güney
Afrika, her ne kadar ›rkç›l›kla
problemini çözmüﬂ olsa da
sorunlardan azade de¤il. Üstelik
Dünya Kupas› organizasyonunun
ülkenin en alt sosyal katmanlar›n›
daha da zor duruma soktu¤u
s›kl›kla konuﬂuluyor. Güney
Afrika’n›n bu anlamdaki en
tart›ﬂmal› noktas›, pek çok
bölgedeki fakir insanlar›n “ﬂehri
güzelleﬂtirmek” ad› alt›nda toplama
kamplar›na benzeyen yerleﬂkelere
sürülüyor olmas›. Özellikle 2007
y›l›nda kurulan “Teneke ﬁehir”
Blikkiesdorp, bu zorunlu göçlerin
simgesi hâline gelmiﬂ durumda.
Aç›ld›¤›nda zor durumdakiler için
geçici bar›nma alan› olarak sunulan
bu yerleﬂke, çok k›sa sürede
sakinleri taraf›ndan “toplama
kamp›” olarak an›lmaya baﬂland›.
‹ngiltere gazetesi The Guardian’›n
muhabiri David Smith’in Cape
Town’dan bildirdi¤ine göre hayat
Blikkiesdorp’ta 1990’larda ›rkç›
hükümetin siyahlar› kapatt›¤›
kamplardakinden çok daha kötü.
Ülkede yeni tesislere milyonlarca
dolar harcan›rken, bir park›n çok
görüldü¤ü yerleﬂkede çocuklar
zaten toz f›rt›nalar›yla ünlü
bu bölgede yollarda oynuyor ve
sistematik polis ﬂiddetine maruz
b›rak›l›yor. Blikkiesdorp’ta geceleri
barakalar›na kapanmayan Güney
Afrikal›lar›n da yine polis
taraf›ndan sürekli olarak darp
edildi¤i biliniyor. Ayr›ca Dünya
Kupas› organizasyonunun küçük
iﬂletmelerin hayat›n› da cehenneme
çevirdi¤i söyleniyor. Maçlar›n
oynanaca¤› ﬂehirlerdeki iﬂlek ticari
alanlar›n büyük sponsor firmalar
d›ﬂ›ndaki yerel iﬂletmelere
kapat›lmas›, ülkedeki sosyal krizi
daha da büyütecek cinsten.
Organizatörler, kupan›n 415 bin
kiﬂiye istihdam yarataca¤›
görüﬂünde. Ancak bir taraftan da
iflâs›n eﬂi¤ine gelen küçük
iﬂletmelerin iﬂsizler ordusuna yeni
neferler göndermek zorunda kald›¤›
haberleri yay›l›yor. Tabii, Dünya
Kupas› organizasyonuyla beraber
gün yüzüne ç›kan bu sorunlar, yine
kupan›n etkisiyle çözülme yoluna
girebilir. Çünkü büyük
organizasyonlar art›k sivil toplum
örgütlerinin de son derece aktif
çal›ﬂt›¤› alanlar. Dolay›s›yla Güney
Afrika’n›n da bu sorunlar› hal›n›n
alt›na süpürmesi mümkün
olmayacak. Bu noktada sivil
toplum örgütlerine karﬂ› getirilen

bir eleﬂtiriyi de nakletmek
gerekiyor. Bu eleﬂtiri, pek çok
örgütün Çin ya da Güney Afrika
gibi Bat› dünyas›n›n parças›
olmayan ülkelerin düzenledi¤i
turnuvalarda daha eleﬂtirel
davrand›¤›, ancak maddi destek
bulabildi¤i Bat› ülkelerinde daha
sessiz kald›¤› yönünde. Bu tabii ki
oldukça spekülatif bir iddia ve
Güney Afrika’n›n sorunlar›n›n
eleﬂtirilmesini engellememesi
gerekiyor. Ancak sivil toplum
örgütlerinin 2012 Londra
Olimpiyat› öncesindeki ve
s›ras›ndaki tutumunun bu iddialar
konusunda bir turnusol kâ¤›d›
görevi görece¤i de kesin. Zira
Güney Afrika’dan sonraki ilk büyük
organizasyon olan Olimpiyat, tam
Bat›’n›n göbe¤inde ve birçok sivil
toplum örgütünün merkezinin
bulundu¤u bir ﬂehirde yap›lacak.
Kendi vatandaﬂlar›yla yaﬂad›¤›
s›k›nt›lar›n d›ﬂ›nda, Güney
Afrika’n›n son elli güne girilirken
organizasyon bak›m›ndan çok fazla
s›k›nt›s›n›n olmad›¤›n›
söyleyebiliriz. Stadyumlar haz›r,
di¤er tesislerin de birço¤u iﬂler
durumda. En az›ndan Joburg’ta
havaalan›n›n yeni terminali
hizmete sokuldu. Önümüzdeki
günlerde organizasyon komitesinin
konsantre olmas› gereken konu,
maç biletlerinin sat›ﬂ› olacak. Zira
turnuvan›n bilet sat›ﬂlar›, dört y›l
önce Almanya’da oldu¤undan çok
daha yavaﬂ seyrediyor. Gelen
haberler hâlâ 300 binden fazla
biletin sat›ﬂta oldu¤u yönünde.
Bu biletlerin sat›lamamas› boﬂ
stadyumlar› beraberinde getirece¤i
gibi, ülkenin harcad›¤› paray› geri
toplama ihtimali de azalacak.
Afrika’daki futbol organizasyonlar›
son dönemde boﬂ tribün krizlerine
bir hayli al›ﬂk›n. Bu y›l›n baﬂ›nda
Angola’da yap›lan Afrika Uluslar
Kupas›’nda baz› maçlar 250-500
aras› seyirciye oynanm›ﬂt›.
Geçti¤imiz y›l M›s›r’da yap›lan
U20 Dünya Kupas›’nda tribünler
taraftar süsü verilmiﬂ M›s›r askerleri
taraf›ndan doldurulurken,
Nijerya’daki U17 Dünya
Kupas›’nda da maçlar yer yer boﬂ
tribünlere oynanm›ﬂt›.
Yine de geçti¤imiz y›l yine Güney
Afrika’da yap›lan Konfederasyonlar
Kupas›’n›n ortalama 35 bin
seyirciyle oynand›¤›n› düﬂünürsek
organizatörlerin panik yapmas›na
ﬂimdilik gerek yok, ancak eldeki
stoku eritmenin yollar›n› bulmak
zorundalar.

Japonya
Bu turnuvada çok ﬂans
verilmeyen Japonya, Güney
Afrika öncesi Güney Kore,
‹ngiltere ve Fildiﬂi Sahilleri’yle
haz›rl›k maçlar› yapacak.

Danimarka
Güçlü Avrupa ekiplerinden
Danimarka, Avrupa’da Senegal’le
oynad›ktan sonra hemen kupa
öncesinde Afrika’da Avustralya ile
karﬂ›laﬂacak.

Kamerun
Dört y›l önce kupaya
gelemeyerek hayal k›r›kl›¤›
yaﬂayan Kamerun, bu y›l iddial›.
Ancak Afrika Uluslar Kupas›’nda
iyi bir grafik çizmediler.
Kadrosunda en çok Süper Lig
oyuncusu bulunduracak
ekiplerden biri de “Yenilmez
Aslanlar.”

‹talya
Son ﬂampiyon unvan› ve Marcelo
Lippi'yle kupaya gelen ‹talya’n›n
elinde çok fazla genç oyuncu
alternatifi var. Ancak büyük
ihtimalle yine tecrübeli kadroyla
devam edecekler. Tak›m
Avrupa’da Meksika ve ‹sviçre’yle
iki maç oynay›p Afrika’n›n
yolunu tutacak.

Paraguay
Di¤er Güney Amerika ekiplerinin
aksine ço¤u oyuncusu k›tada
oynayan ve elemelerde de bunun
faydas›n› gören Paraguay,
mücadeleci görüntüsünü
Afrika’ya taﬂ›maya çal›ﬂacak.
Haz›rl›k maçlar› ‹rlanda
Cumhuriyeti, Fildiﬂi Sahilleri ve
Yunanistan’la.

Yeni Zelanda
1982’den beri ilk kez kupaya
kat›lan tak›m, tecrübe eksikli¤ini
dört haz›rl›k maç›yla atmaya
çal›ﬂacak. Rakipler, Avustralya,
S›rbistan, Slovenya ve ﬁili.

Slovakya
‹lk kez bir büyük turnuvada
yer alan ama pek çok oyuncusu
Avrupa’n›n yükselen y›ld›zlar›
aras›nda gösterilen Slovakya;
Kamerun ve Kosta Rika
maçlar›yla kupaya haz›rlanacak.

Brezilya
Her kupan›n favorisi Brezilya’da
Dunga’n›n derdi yine bu kadar
zengin kadrodan kimi seçip
oynataca¤› olacak. Forman›n
kapan›n elinde kald›¤› tak›mda
haz›rl›k süreci yedektekiler için
büyük f›rsat.

Kuzey Kore
Dünyan›n en ilginç ülkesi, y›llar
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sonra futbol arenas›na ç›k›yor.
1966’da oynad›klar› ilk ve tek
kupada çeyrek final gören ülke,
bu kupada da her ﬂeyi yapabilir.
ﬁu anda büyük bölümü
Pyongyang’da bulunan kadronun
kupaya nas›l haz›rland›¤› ise
tabii ki s›r!

Fildiﬂi Sahilleri
Tüm zamanlar›n en yanl›ﬂ
anlaﬂ›lan hocas› Vahid
Halilhodziç’in tak›m oyunundan
pek hoﬂlanmayan ve dere
geçerken hoca de¤iﬂtirerek
tak›m›n baﬂ›na Meksika ve Notts
County facialar› malulü
Sven-Göran Eriksson’u getiren
Fildiﬂi Sahilleri, kupadaki favori
imaj›ndan son dönemde en çok
ﬂey kaybedenlerden.

Portekiz
Y›llard›r hayal k›r›kl›¤›yla dolu
kupalar geçiren Portekiz, bu
kupaya oldukça zor geldi.
Teknik direktör Carlos Queiroz’a
güvenenlerin say›s›, en fazla
Fransa’da Domenech’e
güvenenlerin say›s› kadar. Ama
tak›m güçlü. Üstelik Liedson’un
oynamaya baﬂlamas›yla art›k
golcüleri de var. Bir ar›za
durumunda ligimizin gol
krall›¤›na doludizgin giden
Makukula’ya da güvenebilirler.

‹spanya
Avrupa ﬁampiyonas›’yla büyük
turnuvalardaki baﬂar›s›zl›k serisini
nihayet k›ran ‹spanya,
elemelerdeki mükemmel
performanstan sonra gözünü
kupaya dikti. Avrupa’n›n büyük
futbol ülkeleri aras›nda Dünya
Kupas› finali görmeyen tek ekip
olan ‹spanya, bu durumu
de¤iﬂtirmeye aday.

‹sviçre
Göçmen çocuklar›ndan oluﬂan
müthiﬂ altyap›s›yla her yaﬂ
grubunda parmak ›s›rtan,
U17 seviyesinde dünyan›n
zirvesine ç›kan ‹sviçre, yavaﬂ
yavaﬂ o kaynaktan A tak›m› da
beslemeye baﬂlad›. Her tak›m›
yenebilirler. Haz›rl›k maçlar›
Kosta Rika ve ‹talya’yla.

Honduras
Y›llard›r kupa hasretiyle yan›p
tutuﬂan Honduras, pek çok tak›m
gibi kupaya Avusturya’da
haz›rlanacak ve dört haz›rl›k
maç›yla üst düzey futbol
arenas›na al›ﬂmaya çal›ﬂacak.

ﬁili
Kupaya kendi evinde haz›rlanan
ﬁili, hemen turnuva öncesinde
Güney Afrika’da Yeni Zelanda’yla
bir haz›rl›k maç› oynayacak.

Kuzey Kore

Bir baﬂka dünyan›n futbolu
Ordunun halkın kendisinden bile önemli olduğu, ülkede kıtlık yaşanırken
nükleer silahlara çılgınca yatırım yapılan Kuzey Kore, dünyadaki hiçbir yere
benzemiyor. Durum böyle olunca, Kuzey Kore’nin futbol yapısı da dünyanın
kalanından oldukça farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kapalı rejimin futbol
haberlerinin bile dışarı çıkışına izin vermediği ülkenin futboluyla ilgili ilk veri,
millî takımın 1966 Dünya Kupası’na katılmasıydı. İtalya’yı yenerek çeyrek
final oynayan Kuzey Koreliler, 54 yıl aradan sonra Güney Afrika’da yeniden
Dünya Kupası sahnesine çıkacak. İngiltere’de seyircilerin sevgilisi olan Kuzey
Kore’nin, bu kez Güney Afrika’da kendi emekleriyle yapılan stadyumlarda
arkasına yerel halkı alıp alamayacağını ise önümüzdeki ay göreceğiz.
Dağhan Irak
ünya, kapitalist Bat›’yla komünist
Do¤u aras›ndaki “So¤uk Savaﬂ”› geride
b›rakal› neredeyse yirmi y›ldan fazla
oluyor. Gezegenimizin bir noktas›nda ise bu
savaﬂ›n uzant›s› kesintisiz devam ediyor.
O nokta 38. Kuzey paraleli, yani Kore
Askerden Ar›nd›r›lm›ﬂ Bölgesi (DMZ). ‹ﬂin
ironik taraf›, ismi “askerden ar›nd›r›lm›ﬂ” bu
bölgenin iki taraf›nda yüz binlerce asker ve
bir o kadar mühimmat y›¤›l›. ‹ﬂte bu yüzden
Kuzey ve Güney Kore’nin buluﬂtu¤u çizgiye
“tarihin durdu¤u yer” deniyor. Bu çizginin
güneyinde, kuruluﬂundan itibaren hep
Bat›’yla iç içe olmuﬂ, onun kültürünü kendi
kültürüne kat›k etmiﬂ Güney Kore var. Kuzey
Kore ise “Büyük Lider” Kim Il-Sung ve o¤lu
“Sevgili Lider” Kim Jong-Il’'in önder kültü
etraf›nda kurulu bir yap›. Ülkenin yönetim
biçimi komünizm olarak bilinse de lidere
adeta dini ölçüde ba¤l›l›k, sürekli silahlanma
ve d›ﬂa kapal›l›k üzerine kurulu Kuzey
Kore’ye özgü “Juche” ideolojisini bu
düﬂünce sistemi içinde bir yere oturtmak da
pek mümkün de¤il. Ordunun halk›n
kendisinden bile önemli oldu¤u, ülkede
k›tl›k yaﬂan›rken nükleer silahlara ç›lg›nca
yat›r›m yap›lan Kuzey Kore, dünyadaki
hiçbir yere benzemiyor. Durum böyle
olunca, Kuzey Kore’nin futbol yap›s› da
dünyan›n kalan›ndan oldukça farkl› bir
ﬂekilde karﬂ›m›za ç›k›yor.
Asl›nda Kore, futbol benzeri oyunlar›n
dünyada ilk ortaya ç›kt›¤› bölgelerden biri.
Çin ve Kore’de oynanan “Chuk Guk”un
(Tsu Chu) modern futbolla do¤rudan
ba¤lant›s›n›n oldu¤unu iddia etmek her ne
kadar anlaml› olmasa da topu ayakla havada
tutmak ve voleyle pas vermek üzerine
kurulu bu oyun FIFA taraf›ndan da futbolun
atalar›ndan biri olarak kabul ediliyor.
Günümüzdeki hâliyle futbolun Kore’ye giriﬂi
ise 1880’lerde Britanyal› denizciler kanal›yla
gerçekleﬂmiﬂ. 1920’lerde ise ülkedeki ilk
ulusal futbol ﬂampiyonas› oynanm›ﬂ.
Tabii bu dönemdeki Kore’nin Japonya’n›n
emperyal hükümdarl›¤›nda tek bir toprak
parças› oldu¤unu unutmamak gerekiyor.
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Yani pek çok alanda oldu¤u gibi futbolda da
Kuzey ve Güney Kore’nin tarihi ayn›
noktada baﬂl›yor. Ulusal Joseon
ﬁampiyonas›’nda ilk y›llarda al›nan
sonuçlara bakt›¤›m›zda 1920’lerde ülkenin
hem güneyinin hem de kuzeyinin futbolla
ayn› derecede ilgili oldu¤unu
gözlemleyebiliyoruz. 1921’de ilk kez
düzenlenen ve sonucu hakemlere yap›lan
protestolar nedeniyle belirlenemeyen
ﬂampiyonadan bir y›l sonraki turnuvada,
büyüklerde ﬂampiyonlu¤u güneyden
Hwemoon Lisesi kazan›rken, gençlerde zafer
Kuzey Kore’nin bugünkü baﬂkenti
Pyongyang’a gidiyor. Bu arada 1921’deki
turnuvan›n belirsizlikle sonuçlanmas›n›n
hemen ard›ndan Pyongyang’daki Genç
H›ristiyanlar Birli¤i’nin ﬂehirde ayn› isimle
bir turnuva düzenledi¤ini de belirtelim.
Bu turnuva, günümüzde Kore ﬁampiyonas›
olarak kabul edilmese de Kuzey Kore’de
o günlerde futbol alan›ndaki hareketlili¤i
göstermesi bak›m›ndan oldukça önemli.
Zaten günümüzün görkemli Kim Il-Sung
Stadyumu gibi pek çok tesis de ilk olarak
bu y›llarda inﬂa ediliyor ve pek çok ulusal
ﬂampiyonaya ev sahipli¤i yap›yor.
Kore, So¤uk Savaﬂ’›n ortas›na düﬂüp ikiye
ayr›l›ncaya kadar Pyongyang, Seul’le
beraber ülke futbolunun iki oda¤›ndan biri.

Kore ikiye bölünüyor
‹kinci Dünya Savaﬂ›’nda Japonya’n›n
yenilmesi ve Kore’deki hükümranl›¤›n›n da
sona ermesi, günümüze kadar gelen
bölünmüﬂlü¤ün ilk ad›mlar›n› at›yor. Japon
Ordusu’nun yar›madadan tasfiyesinin
ard›ndan bölgeye hâkim olan iki güç
ABD ve Sovyetlerin liderleri Harry Truman
ile Jozef Stalin, Kore’nin 38. Kuzey
Paraleli’nden bölünmesine karar veriyor ve
kuzeyde Sovyetler, güneyde ise Amerika
Birleﬂik Devletleri yönetimi devral›yor.
Uzun y›llar önce Mançurya’da K›z›l
Ordu’yla beraber savaﬂan, sonras›nda ise
1935’ten itibaren Çin Komünist Partisi’ne

ba¤l› Anti-Japon
Birli¤i’nde yer alan
Kim Il-Sung’un
kuzeyde baﬂa
geçmesi de bu
döneme, yani
1940’lar›n ikinci
yar›s›na rastl›yor.
Bu arada güneyde
meﬂrulu¤u tart›ﬂmal›
olan bir seçimin
yap›lmas› ve
sonras›nda Kore
Cumhuriyeti’nin
(Güney Kore) ortaya
ç›kmas›, kuzeyde de Kore Demokratik Halk
Cumhuriyeti’nin kurulmas›n› tetikliyor.
Takvim yapraklar› 1950’ye do¤ru
savrulurken iki “de-facto” devletin aras›nda
çat›ﬂmaya dönüﬂen gerginlik Birleﬂmiﬂ
Milletlerin arac› oldu¤u bar›ﬂ görüﬂmelerini
geri plana itiyor ve Kuzey’in Güney’i
iﬂgaliyle Kore Savaﬂ› baﬂl›yor. Güney
Kore’nin iﬂgali, Kuzey yönetimi taraf›ndan
günümüzde de baﬂlang›çta oldu¤u gibi
“ülkenin güneyini Amerikan
boyunduru¤undan kurtarmak ve iki halk›
yeniden birleﬂtirmek” amac›yla yap›lm›ﬂ bir
hareket olarak sunuluyor. Hâlihaz›rda
“Kore’nin birleﬂmesi” hem Güney’in hem de
Kuzey’in politik söyleminin önemli bir
parças›. Ancak taraflar›n birleﬂmeden
kast›n›n bar›ﬂç›l bir uzlaﬂma m› yoksa bir
taraf›n di¤erine tahakkümü mü oldu¤u
tamamen dönemin ruhuna göre de¤iﬂiyor.

Tek adam ülkesi
Kuzey Kore’nin Güney’den ayr›lmas› ve
Kim Il-Sung’un da Stalin çizgisinden ayr›lan
Sovyetlerin gölgesinden ç›karak Stalinizm
anlay›ﬂ›n› tamamen kendisini merkez alan
bir lider kültüyle harmanlamas›, hikâyenin
bundan sonraki bölümünü tamamen
de¤iﬂtiriyor. Ba¤›ms›z politika, kendi
kendine yeterli ekonomi ve kendi kendini
savunabilen ordu üçlüsüne dayanan Juche

ideolojisi, bu kopuﬂ
y›llar›nda ortaya ç›k›yor ve
1960’lar›n ikinci yar›s›ndan
itibaren ülkenin resmi
ideolojisi hâlini al›yor. Kim
Il-Sung’un hem
enternasyonalizmi
reddederek sosyalizmden
hem de siyasal olarak
Sovyetler ve Çin’den
kopmas›, Kuzey Kore’nin
giderek yaln›zlaﬂmas›n›n da
kap›lar›n› aç›yor.
Bu yaln›zl›k, ileride kendi
kendine yeterlili¤in iflas›na,
hem son derece bask›c› bir
yönetime hem de k›tl›¤a
varan ekonomik sorunlara
neden olacak geliﬂmelerin
haz›rlay›c›s› oluyor.

Tek veri 66
çeyrek finali
Tamamen devlet merkezli yönetim,
Kuzey Kore’de kendisini her alanda
ve tabii ki futbolda da göstermiﬂti.
Ülkedeki futbol kulüpleri, yeni rejime
göre düzenlendi ve devlet kontrolüne
girdi. Savunma Bakanl›¤›, Silahl›
Kuvvetler gibi Juche ideolojisinin
kalbinde yer alan kuruluﬂlar, hemen
yeni ismiyle “spor topluluklar›”n›n
hamisi hâline geldi. 1960’tan itibaren
lig maçlar› oynan›rken bu liglerin ilk
yirmi beﬂ senesine ait sonuçlar hiçbir
ﬂekilde d›ﬂ dünyan›n bilgisi dâhilinde
de¤il. Kuzey Kore’den yay›n yapan bir
internet sitesi bulunmad›¤› ve
yabanc›lar›n ülkenin arﬂivlerine
girmesi söz konusu bile olmad›¤› için
bu sonuçlar›n ö¤renilebilmesi
tamamen Kuzey Kore yönetiminin
iste¤ine ba¤l›. Dolay›s›yla 1960-1985
y›llar› aras›nda tak›mlar aras›ndaki
güç dengesini bilmek pek mümkün
de¤il. Tabii bu dönemde, Kuzey Kore
futbolu hakk›nda yine de çok önemli
veri sa¤layan bir olay var ki, bu ayn›
zamanda ülke futbolunun tarihteki en
büyük baﬂar›s›; 1966 Dünya Kupas›
çeyrek finali.
1966 Dünya Kupas›, Kuzey Kore’nin
iﬂtirak etti¤i ilk büyük futbol
organizasyonu oldu. Asl›nda millî

tak›m 1964 Tokyo
Olimpiyat›’na
kat›lma hakk› da
kazanm›ﬂt› ancak
bir y›l önce
düzenlenen Yeni
Ç›kan Kuvvetler
Oyunlar›’na kat›lan
sporcular›n
Olimpiyat’tan ihraç
edilmesi üzerine
Kuzey Kore ülke
olarak oyunlardan
çekildi ve futbol
tak›m› da maçlara
kat›lamad›. 1966
Dünya Kupas›
elemelerinde ise
Kuzey Kore,
Güney Kore ve
Avustralya’yla
eﬂleﬂmiﬂti. Maçlar

asl›nda Tokyo’da oynanacakt›, ancak
son anda turnuva o y›llarda So¤uk
Savaﬂ’›n içine dâhil olmaya baﬂlayan
Kamboçya’ya al›n›nca Güney Kore
bu uygulamay› protesto etti ve
elemelerden çekildi. O y›llarda
futbolda fazla bir varl›¤› olmayan
Avustralya’y› iki maçta da ma¤lup
eden Kuzey Kore, tarihinde ilk kez
Dünya Kupas›’n›n yolunu tuttu.
‹ngiltere’de düzenlenen Dünya Kupas›
finalleri, Kuzey Koreli oyuncular için
hayatlar›n›n ilk Avrupa seyahati
demekti. Kuzey Kore d›ﬂ›na bile
nadiren ç›km›ﬂ futbolcular bir anda
kendilerini ülkelerinin diplomatik
iliﬂki bile kurmad›¤› Ada’da bulmuﬂtu.
Kim Il-Sung ve cevval Kuzey Kore
ordusu hakk›nda bestelenen
güzellemeler sayesinde epeyce
palazlanm›ﬂ bulunan resmi
propaganda bestecileri, tak›ma cesaret
vermek için “siz en güçlü tak›m› bile
yenebilirsiniz” kabilinden marﬂlar
bestelemiﬂti.

‹talya’ya Kuzey sürprizi
Pyongyang’tan ayr›lmadan “Büyük
Lider” taraf›ndan da onurland›r›lan
tak›m, ‹ngiltere’de kamp için
Middlesbrough’ya yerleﬂti. Kupada ilk
rakip asl›nda Kuzey Kore için

nispeten daha tan›d›kt›; eskisi kadar
olmasa da dünyada Kuzey Kore’ye
hâlâ en yak›n ülkelerden biri olan
Sovyetler Birli¤i. Sonucun yine de pek
merhametli oldu¤u söylenemezdi,
Sovyetler ekibi maç› 3-0 kazanm›ﬂt›.
ﬁili’yle oynanan ikinci maç da çok
parlak geçmemiﬂ, ancak son
dakikalarda at›lan tek golle al›nan
beraberlik umutlar› devam ettirmiﬂti.
Tak›m›n rakiplerine karﬂ› ciddi bir
fizik dezavantaj› vard›. Ancak bunu
iyi ve h›zl› paslaﬂarak kapatmaya
çal›ﬂ›yorlard›, bir de tabii ki tak›m
oyunuyla. Hayat›n neredeyse askeri
disiplinde yaﬂand›¤› bir ülkenin
tak›m›n›n kolektif oyunda baﬂar›l›
olmas› herhalde anormal de¤ildi.
Koreliler bildikleri gibi oynuyor ve
kupada tutunmaya çal›ﬂ›yordu.
Nitekim tak›m›n oyun karakteri son
maçta ‹talya’ya ters geldi. Ço¤unlu¤u
ordu tak›m› 25 Nisan ve ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› tak›m› Amrokgang’tan gelen
oyuncular›yla Kuzey Kore,
Avrupal›lar›n daha karﬂ›laﬂmad›¤› tür
bir ﬂeyler yapmaya çabal›yordu. Bu
çabalar 42. dakikada Pak Doo-Ik’in
aya¤›ndan gole dönüﬂtü. ‹talya’n›n

cevap veremedi¤i bu gol, yaln›zca
Kuzey Kore’yi bir üst tura ç›karmakla
kalmam›ﬂ, ayn› zamanda Pak’›n
ordudaki rütbesini de yükseltmiﬂti. Bu
arada Middlesbrough’nun Ayresome
Park Stadyumu’nda oynanan bu
maçta, ev sahibi seyircinin Kuzey
Kore’ye verdi¤i destek de enteresand›.
Seyirciler kendi ﬂehirlerinde kamp
yapan ve baﬂ döndürücü h›zda top
çeviren küçük adamlar› sevmiﬂti.
ﬁehrin yerel yönetimi, çeyrek final
için tak›m› Liverpool’a u¤urlarken bir
tören düzenledi ve oyunculara çift
katl› otobüsle ﬂehir turu att›r›ld›.
Kuzey Kore tak›m› Everton’›n stad›
Goodison Park’a Middlesbrough
halk›n›n sürpriz sevgisiyle gidiyordu.

Yar›m kalan destan
Çeyrek final maç›na moralli ç›kan ve
kendilerine daha da fazla güvenmeye
baﬂlayan Koreliler, Eusebio’nun tak›m›
güçlü Portekiz karﬂ›s›nda da maça
f›rt›na girdi. Daha birinci dakikada
Pak Seung-Zin’in ceza sahas›n›n
d›ﬂ›ndan doksana takt›¤› golle öne
geçen tak›m, art›k Liverpool
seyircisinin de gönlünü kazanm›ﬂt›.
‹lk yirmi beﬂ dakikada Kore tak›m›
Portekiz alan›na dalga dalga
geliyordu. Avrupa temsilcisi zamanla

bu futbola uyum sa¤lad›, ama o
zamana kadar Kuzey Kore, Lee
Dong-Woon ve Yang Sung-Kook’la
iki gol daha bulmuﬂtu bile. Ancak
25. dakikadan sonra sahneye büyük
golcü Eusebio ç›kt›. Tüm zamanlar›n
en epik giriﬂlerinden birine yan›t yine
destans› bir performansla gelmiﬂti.
Portekiz, dördü Eusebio’dan gelen beﬂ
golle maç› çevirmeyi baﬂard›. Onlarca
gol pozisyonuyla bu karﬂ›laﬂma
Dünya Kupas› tarihinin unutulmazlar›
aras›na girerken, Kuzey Kore ayakta
alk›ﬂlan›yordu. Bu maç ve Kore
tak›m›n›n Dünya Kupas› maceras›
2002’de Dan Gordon taraf›ndan
filmleﬂtirildi. Belgeselin çekimleri
s›ras›nda tak›m›n hâlâ hayatta olan
yedi üyesi, özel izinle
Middlesbrough’ya getirildi ve çift katl›
otobüsle ﬂehir turu att›lar, t›pk›
1966’daki gibi. ‹ﬂin ilginç taraf› ise
Koreli futbolcular›n bu ﬂehrin
kendilerini neden bu kadar sevdi¤ini
hâlâ bilmiyor olmalar›yd›.

Burada “düﬂman” bayra¤›
dalgalanamaz!
Aradan neredeyse elli y›l geçti ve
ﬂimdi Kuzey Kore yine Dünya
Kupas›’nda. Asl›nda kupaya geliﬂlerini
az kals›n kendi kendilerine
engelliyorlard›. Gruptaki en önemli
rakipleri Güney Kore’yle, “düﬂman”
bayra¤› Pyongyang’da dalgalanmas›n
diye Çin’de oynamaya raz› oldular ve
puan kaybettiler. Ancak zor yoldan da
olsa kupaya kalifiye olmay›
baﬂard›lar. Üstelik bu kez
Güney Kore de orada olacak. Spor
karﬂ›laﬂmalar›n›n, yap›ld›klar› günün
ard›ndan reklam tabelalar› ve rejime
zararl› olabilecek di¤er görüntüler
ay›kland›ktan sonra televizyondan
yay›nland›¤› ülkede, ﬂimdi yönetim
bu kupay› nas›l yay›nlayaca¤›n› kara
kara düﬂünüyor. Ülkeye kaçak giren
ve gizli gizli izlenen Güney Kore
filmlerinin hayli popüler oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, maçlar›n sansürsüz
Güney kopyalar› bu yaz karaborsada
kap›ﬂ kap›ﬂ gidebilir. Tabii hiçbir NBA
maç›n› kaç›rmadan izledi¤i bilinen
basketbol fanati¤i Kim Jong-Il futbola
merhamet gösterip bir aç›l›m
yapmazsa. Bu arada Kuzey Kore’nin
taraftarlar› Güney Afrika’ya ilk ulaﬂan
tak›m oldu¤unu da belirtelim.
Zira bin kadar Kuzey Koreli iﬂçi bu y›l
stadyum inﬂaatlar›nda görev yapt›.
‹ngiltere’de seyircilerin sevgilisi olan
Kuzey Kore’nin, bu kez Güney
Afrika’da kendi emekleriyle yap›lan
stadyumlarda arkas›na yerel halk› al›p
alamayaca¤›n› ise önümüzdeki ay
görece¤iz.
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Futbolu Yöneten Futbolcular

Jorge Valdano

Birçok futbolcu için futbol sahada olup bitenlerden ötesi değildir; yeşil sahanın
dışına çıkıldığı anda futbol da biter. Oysa bazıları bu büyülü oyunun içinde
kalmaya devam eder. Sadece saha kenarına geçmekten, idari görevler almaktan
söz etmiyoruz elbette. Bahsimiz futbol üzerine düşünmekten, futbolun felsefesi,
sosyolojisi, ekonomisi, kültürel kodları üzerine kafa patlatmaktan. Lig ve kupa
şampiyonlukları yanı sıra Dünya Kupası da kaldıran, küçük-büyük takımlar
çalıştıran, idarecilik yapan Jorge Valdano, futbol dünyasında fazla
rastlanmayacak bu tip oyuncular içinde önde gelenlerinden birisi.
Ona “futbolun filozofu” denmesi boşa değil.

Futbolun filozofu
Ekim 1955’te Arjantin’in Santa
Fe eyaletine ba¤l› küçük Las
Parejas ﬂehrinde, ‹spanyol as›ll›
bir ailede do¤an Jorge Alberto
Francisco Valdano Castellanos,
birçok yaﬂ›t› gibi futbola mahalle
aras›nda arkadaﬂlar›yla top
koﬂturarak baﬂlad›. Forvette oynayan
ve yetenekleriyle k›sa sürede dikkat
çeken genç, henüz 16 yaﬂ›ndayken
eyaletin en büyük ﬂehri Rosario’nun
Newell’s Old Boys tak›m›yla
profesyonel sözleﬂme
imzalayarak parlak
kariyerine erkenden
ad›m atm›ﬂ oldu.
Bir yandan hukuk
da okuyan
Valdano, 1973’te
ilk kez bir resmî
maçta Newell’s
formas›n› giydi,
1974’te
ﬂampiyonluk
yaﬂad›¤›
tak›mda
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1975’e kadar 11 gol atmay› baﬂard›.
Ayn› y›l ‹spanya’da Alaves’e transfer
oldu. 63 maçta att›¤› 21 golle
‹spanya ‹kinci Ligi’nde mücadele
eden tak›m›n önemli isimlerinden
birisi haline gelip, 1979’da Birinci
Lig tak›mlar›ndan Real Zaragoza’ya
geçti.
Gerek gol noktalar›ndaki bitiricili¤i
gerek oyun zekâs›yla büyük
tak›mlar›n transfer listesine girmeyi
baﬂaran Valdano, Real Zaragoza’da
1984’e kadar forma giydikten
sonra Real Madrid’e transfer
oldu. 1985’te ‹spanya Lig
Kupas› ve UEFA Kupas›’n›
kazanan (Macaristan’›n
Videoton tak›m›na karﬂ› 3-0,
0-1’lik skorlarla; bir gol
Valdano’dan) tak›mda yer
alan “Filozof”un top
koﬂturdu¤u Real Madrid,
Chendo, Sanchis, Stielike,
Camacho, Michel, Gallego,
Butragueno, Santillana gibi
isimlerle Avrupa’n›n en iyi
tak›mlar›ndan birisi haline
gelmiﬂti. Nitekim bu isimlerin
belkemi¤ini oluﬂturdu¤u
kadro 1986’dan 1990’a
kadar art arta kazand›¤›
beﬂ lig ﬂampiyonlu¤uyla
gücünü eﬂe dosta
göstermiﬂti. 1986’da
UEFA Kupas›’n› Köln’e
karﬂ› bir kez daha
kazanan tak›m›n final
maç› ayaklar›nda
Valdano att›¤› iki
golle yine
sahnedeydi
(5-1, 0-2’lik

skorlarla).
K›saca, Hepatit B kendisini
yakalad›¤›nda Arjantinli tam da
kariyerinin zirvesindeydi! Hastal›¤›n
teﬂhisiyle birlikte hemen tedavi
sürecine baﬂlanmas›na ra¤men bir
türlü tam olarak iyileﬂemeyen
Valdano, Real Madrid’de forma
giydi¤i 85 maçta a¤lara b›rakt›¤›
40 golün ard›ndan 1 Mart 1987’de
son kez sahaya ç›kt›ktan sonra
futbolu b›rakt›.

“Hain evlat”l›ktan
ﬂampiyonluklara…
Kramponlar› ç›kard›ktan sonra bir
süre yorumculuk yapan Valdano,
1991’de Real Madrid Genç
Tak›m›’n›n hocal›¤›n› yapmaya
baﬂlayarak teknik adaml›k kariyerine
ad›m att›. 1992’de Tenerife’nin
baﬂ›na geçerek sezon baﬂ›nda düﬂme
adaylar› içinde say›lan tak›m› ligde
tutmay› baﬂard›. Daha büyük sükseyi
ise ligin son maç›nda, y›llar›n›
verdi¤i Real Madrid’i yenmeyi
baﬂar›p, lig ﬂampiyonlu¤unu
Barcelona’n›n kazanmas›na yol
açarak elde etti. Real aç›s›ndan bir
tür “hain evlat” pozisyonuna
düﬂmüﬂtü. Sonraki sezon
Valdano’nun liderli¤inde baﬂar›l› bir
performans ortaya koyan Tenerife
ligi beﬂinci s›rada bitirerek UEFA
Kupas›’na kat›lmaya hak kazand›.
Kupada ilk on alt› tak›m aras›na
kalmay› da baﬂaran Tenerife,
Juventus’a elenerek veda ediyor,
ancak tarihindeki en büyük
baﬂar›lardan birine imza at›yordu.

Kıvanç Koçak

Yüzy›l›n golünü
a¤lardan ç›karan
adam
aldano’nun kariyeri boyunca
unutamad›¤› maçlar içinde
en önde geleni kuﬂkusuz 1986
Dünya Kupas›’nda oynad›klar›,
Maradona’n›n iki gol att›¤›
(ki biri “Tanr›’n›n eli”ydi, di¤eri
ise FIFA’n›n düzenledi¤i bir
ankette “yüzy›l›n golü” seçildi)
‹ngiltere maç›. Valdano,
o gollerle ilgili ﬂunlar› anlat›yor:
“Maç s›ras›nda olan biteni
görmedim ama tahmin ettim.
10 metre ötedeydim ve
Diego’nun topa kafayla
eriﬂemeyece¤ini biliyordum. Ama
ne Tanr›’n›n elini ne de
Diego’nun elini görebildim.
Maçtan sonra Maradona’yla
konuﬂuyorduk. Her çal›mdan
sonra kafas›n› kald›r›p bana
bakt›¤›n› söyledi. As›l amac› bana
pas atmakm›ﬂ ama benim dolu
oldu¤umu görünce adamlar›
birer birer geçmiﬂ. Yani o gol
Maradona’n›n B plan›ym›ﬂ,
A plan› bana pas atmakm›ﬂ!..
Golün sonunda kalenin içine
girip topu alan bendim. Bunu
bilerek yapt›m. Çünkü o
muhteﬂem an›n karesine ben de
girmek istiyordum. O topu
kaleden ald›m ve böylece büyük
bir sanatç›n›n eserinin son
sahnesine girdim. Art›k o golü
her gösterdiklerinde,
o muhteﬂem an›n parças›
olacakt›m. O golü ondan çok
daha iyi anlatabilece¤ime
eminim. Ama öyle bir golü ben
asla atamam.”

V

Valdano’dan inciler…

“Galacticos projesi tuttu”
“Galacticos projesi”nin baﬂ›ndaki adam olan Valdano’ya göre ak›l almaz
paralar ödeyerek yapt›klar› transferler hedefine ulaﬂt›. 2006’da Alman
Spiegel dergisine verdi¤i bir röportajda durumu ﬂöyle izah ediyordu:
“2000’de kulüpte 40 oyuncu bulunuyordu; maaﬂlar›, y›ll›k bütçenin
%97’sine denk düﬂüyordu. Real’in 300 milyon euro borcu vard›.
Borçlar› kapatmak için kulübün gayrimenkullerini satt›k ve yeni bir
konsepte geçtik: ‘Galacticos.’ Plan, her sene dünya çap›nda y›ld›z
oyuncu sat›n almak, böylece kulübe global bir marka kimli¤i yaratmak
ve ayn› zamanda altyap›m›zdan yetiﬂen genç y›ld›zlar› tak›ma dâhil
etmekti. Bugün maaﬂlar bütçenin sadece %50’sine denk düﬂüyor ve
neredeyse tamam› kulüp ürünlerinin sat›ﬂ›ndan karﬂ›lanabiliyor.
Real Madrid, kural haline gelen bir ﬂeyi mükemmel baﬂard›. Kulübün
bankada 100 milyon eurosu var. Sadece geçen sezon 50 milyon euro
kazand›. Y›ld›zlara ra¤men de¤il, y›ld›zlar yüzünden… Sonuçlar›n,
genellikle gerçekli¤i maskeledi¤ini düﬂünüyorum. ‹nsanlar, tak›m›n mâli
durumu çok iyi olsa da kaybetmenin felâket oldu¤unu düﬂünüyor.
Soruyorum size, tersi olsa, yani bir tak›m kupa üstüne kupa kazansa ama
milyonlarca borca batm›ﬂ olsa, çok daha absürt olmaz m›?”
‹spanya’n›n zay›f tak›mlar›ndan
biriyle gösterdi¤i bu baﬂar› ona
1994’te Real Madrid kap›lar›n› bir
kez daha açt›. Bu sefer tek adam
olarak Bernabéu’ya dönen “Filozof”,
1989-90 sezonundan beri
ﬂampiyonlu¤a hasret kalan tak›m›
göreve baﬂlad›¤› ilk sezonda
ﬂampiyonlu¤a taﬂ›may› baﬂard› (Bu
dönemden günümüzde hâlâ var olan
isim ise Arjantinlinin, Laudrup’un
sakatl›¤› üzerine henüz 17 yaﬂ›nda
A tak›m formas›n› verdi¤i Raul.
Raul de ilk çocu¤una Jorge ad›n›
vererek bir anlamda kendisini
keﬂfeden hocas›na vefa borcunu
ödedi). Ancak Real, 1995-96
sezonunda beklenilen performans›
gösteremeyince Valdano’yla yollar
ayr›ld›.
1996-97 sezonuna Valencia’n›n
baﬂ›nda baﬂlayan Valdano, tak›m›
ligi 10. s›rada bitirince kulübeyi de
b›rakmaya karar verdi.
Spor yorumculu¤una geri dönen,
çeﬂitli gazete ve dergilerde yaz›lar

yazmaya baﬂlayan Valdano,
kendisine “Futbolun Filozofu”
unvan›n› kazand›ran kitaplar› da
ayn› dönemde kaleme almaya
baﬂlad›: Suenos de futbol (Futbol
Rüyalar›), Cuentos de futbol I-II (K›sa
Futbol Öyküleri), Los cuadernos de
Valdano (Valdano’nun Not Defteri),
El miedo escenico y otras hierbas
(Sahne Korkusu ve Benzeri ﬁeyler).

“Galacticos projesi”nin
mimar›

2000’de Florentino Perez’in Real
Madrid Baﬂkanl›¤›n› kazanmas›yla
Valdano’nun kariyerinde yeni bir
sayfa aç›lm›ﬂ oldu. Kulübün sportif
direktörlü¤ü görevine getirilen
Valdano; Figo, Ronaldo, Beckham,
Zidane gibi isimlerin transfer
edilmesinde, bu isimlere 200 milyon
euroya yak›n para harcanmas›nda
baﬂrol oynad›. Zaten bir dünya
markas› halindeki Real Madrid’in
endüstriyel futbolla
entegrasyonunda kilit
kararlar alan Valdano,
tak›m›n›n gerek mâli
gerek idari anlamda
20 yaﬂ›nda ‹spanya’ya transfer olan Valdano,
dönüﬂümünde Baﬂkan
transferinin asl›nda bir tür kaç›ﬂ oldu¤unu
Perez’le birlikte temel
söylüyor: “Arjantin futbolundaki ve ülkenin
karar verici durumunda
tamam›n› tüketen kaostan kaçmak istedim.
görev ald›.
Arjantin, Dünya Kupas›’na ev sahipli¤i
Harcanan paralara
yapma haz›rl›¤›ndayd›. Söylemek gereksiz,
ra¤men “Galacticos”un
bu askeri cunta için büyük f›rsatt›.
bir türlü istikrar›
Yabanc› bir ülke tak›m›na transfer olmak,
yakalayamamas›
Dünya Kupas›’nda oynamaktan vazgeçmek
üzerine 2004 yaz›nda
anlam›na da gelecekti. O zaman milli tak›ma
görevden ayr›lan
seçilmenin k›y›s›ndayd›m, zor bir karard›.
Arjantinli,
Milli tak›m hocas› Menotti’yle konuﬂtum.
2006 Ekim’inden
Bana, ‘Kal, finallerde kesinlikle tak›mda yer
itibaren Real Madrid’le
alacaks›n’ dedi. Ama sonra ekledi:
Madrid Avrupa
‘Fakat gelece¤in ne getirece¤ini kim bilir?
Üniversitesi
Belki de gelecek hafta tak›m› baﬂka birine
(Universidad Europea
verirler.’ Arjantin’de her ﬂey belirsizdi, ülke
de Madrid) iﬂbirli¤iyle
parçalara ayr›lm›ﬂt›.”
kurulan ilk spor

Kaostan kaçmak için transfer

üniversitesinin yöneticili¤i görevini
üstlendi. Spor ve sporla iliﬂkili
yöneticilik, sa¤l›k, halkla iliﬂkiler,
e¤lence gibi alanlarda e¤itim veren
üniversite, sporu kendisine bir iﬂ
alan› olarak seçmek isteyen
ö¤rencilere yönelik olarak, gelece¤in
spor yöneticilerinin bilimsel bir
e¤itimden geçmesini sa¤l›yor.
Bu nispeten akademik hayat içinde
kendini oldukça iyi hisseden,
yaz›p-çizmeye devam eden
Valdano, 2009’da Perez’in bir kez
daha Real Madrid Baﬂkanl›¤›na
seçilmesiyle teoriden prati¤e geçme
ﬂans›n› tekrar yakalad›. Baﬂkan
yard›mc›s› ve genel direktör olarak,
Perez’in sa¤ kolu olan Valdano
ﬂimdi en büyük rakipleri
Barcelona’n›n tüm dünyada kabul
edilen hegemonyas›na bir son verip
Real Madrid’i yeniden dünya
futbolunun bir numaras› yapma
arzusunda. Becerip beceremeyece¤i
ayr› bir mesele elbette ama her
durumda futbol dünyas›n›n bu
ayk›r›, baﬂka türlü bir profil çizen
figürüne sayg› duymak, futbol
kültürüyle yak›ndan ilgilenenler için
bir tür boyun borcu.

➜

Verimlilik mikrobu futbola da
bulaﬂt› ve baz›lar› iyi
oynaman›n neye yarayaca¤›n›
sorma cüretini göstermeye
baﬂlad›. Öyleyse ben de
Borges’e ﬂiirin ne oldu¤unu
sormaya cesaret ettiklerinde
verdi¤i cevaba özeneyim:
Gündo¤umu neye yarar?
Kucaklamak neye yarar?
Kahvenin kokusu neye yarar?
Her soru bir cümle gibidir:
Keyif, his ve yaﬂamak
içindirler…

➜

Futbol, medya taraf›ndan
güzel bir ﬂekilde belgelenen
bir yalan haline gelmeye
baﬂl›yor.

➜

Topla iyi olan her tak›m,
halk›n gözünde de iyidir.

➜

Futbol mutlulu¤umuza bir
bahanedir.

➜

Çok okuyorum. Bu san›r›m
kendimle çok fazla baﬂ baﬂa
kalmamdan kaynaklan›yor.
Konuﬂacak kimseniz yoksa
en iyi arkadaﬂl›¤› iyi bir kitap
yapar.

➜

Kendimi bildim bileli futbolcu
olmak istedi¤imden hiç ﬂüphe
etmedim ve bunun için
elimden gelen bütün çabay›
gösterdim. Baﬂka hiçbir ﬂey
ilgimi çekmedi ya da beni
daha fazla büyülemedi.
Bu yüzden meslek olarak
futbolculuk yapmak
ayr›cal›kl› bir haldi. Futbola
baﬂka birçok ﬂey için de
minnettar›m. Beni dünyayla
ba¤lant›l› hale getirdi; birçok
de¤iﬂik alandan, hayran›
oldu¤um ﬂark›c›larla,
yazarlarla, insanlarla bir
araya getirdi… Yavaﬂ yavaﬂ
futbolla di¤er alanlar aras›nda
bir tür kanal haline geldim.
Fakat bu, oynaman›n verdi¤i
mutluluktan kaynaklan›yordu.

Kupaya katk›
Valdono’nun milli tak›m kariyeri
1975’te tak›ma ilk kez
ça¤r›lmas›yla baﬂlad›. Sonras›ndaki
on y›l boyunca Arjantin forvetinin
de¤iﬂmez isimlerinden olan
Valdano, 1986 Meksika Dünya
Kupas›’nda dört gol atarak
(biri final maç›nda) tak›m›n›n
kupay› kald›rmas›na katk› koyan
isimlerden oldu. Toplamda ise
22 kere giydi¤i milli forma alt›nda
7 gole imza att›.
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Eskiﬂehirspor’da R›za Çal›mbay’›n 19 yaﬂ›nda A tak›ma ç›kart›p ön libero
gibi ustal›k isteyen bir bölgede görev vermesi, onun yeteneklerinin kan›t›
gibi. Çok koﬂuyor, pres yap›yor ve mücadeleden asla kaçm›yor. Yabanc›
say›s›n›n artmas›n›n Türk futbolcular›n önünü kesti¤ini düﬂünse de
profesyonellik anlam›nda onlardan çok ﬂey ö¤rendi¤ini ve ö¤renmeye
devam etti¤ini itiraf ediyor. Hayallerini ise altyap›s›ndan yetiﬂti¤i
Eskiﬂehirspor formas›yla A Milli Tak›m’da oynamak süslüyor.

Alper Potuk

Profesyonelli¤i
yabanc›lardan
ö¤reniyorum
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Babam üzerime çok düştü.
Futbolu çok sevdiği için
futbolla ilgilenmemi teşvik
etti. Ağabeyimle beni taksiyle
alır, Afyonkarahisarspor’un
antrenmanlarına götürürdü.
Şu anda Eskişehirspor’da her
maçımı izlemeye geliyor.
Eskişehir’e tayin olan babam
bizi 2002’de Çiftelerspor’a
yazdırdı. Eskişehirspor’la
oynadığımız maçta gol atınca
hocalarımız beni beğenmiş.
Bunun üzerine Eskişehirspor’a
geçtim. Rıza Çalımbay’ın
göreve gelmesiyle birlikte de
profesyonel oldum.
Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan
babam bize hep maçları
izletirdi. O şekilde bir
Amokachi hayranlığım
başladı. Maçlar için İstanbul’a
gittiğimiz bile olurdu. Hatta
genç takımlarda daha gole
dönük oynadığım için bana
“Amokachi” lakabını
takmışlardı.
Bir ara devamsızlıktan dolayı
sınıfta kalmıştım. Artık
Eskişehirspor’dan
ayrılacaktım. Büyük ihtimalle
futboldan da soğuyacaktım.
Ancak Nihat Atacan ve Emre
Özbayer Hocalarım devreye
girerek beni başka bir okula
yerleştirdi. Futbola bu sayede
devam ettim.
Antrenörlerim benim çok
koşmamı ve pres yapmamı
beğeniyor. Ancak fizik
gücümü geliştirmem
gerektiğini düşünüyorum.
Bir de halen gol atamadım ve
gol atmayı çok istiyorum.
Bu yüzden de son vuruşlarımı
düzeltmek amacındayım.
Bu bölgede oynayan oyuncu
çok koşmalı, sürekli hareket
halinde olmalı. Çevre
kontrolünü iyi yapabilmeli.
Çünkü neredeyse her yönden
ön liberoya baskı geliyor.
Hızlı karar verebilmeli, kendi
sahasından çıkarken garanti
oynamalı.
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Türker Tozar
▼Geçen sezon hem profesyonellikle tan›ﬂt›n hem
de Süper Lig’de ilk maç›na ç›kt›n. Bu y›l ise ilk kez
U19 Milli Tak›m›’na seçildin. Seni biraz daha
yak›ndan tan›mak istiyoruz. Annen, baban ne iﬂ
yap›yor, kaç kardeﬂsisiniz?
▲8 Nisan 1991’de Afyonkarahisar’›n Bolvadin
ilçesinde do¤dum. Babam bir fabrikada iﬂçi olarak
çal›ﬂ›yordu. ﬁimdi emekli oldu. Annem ise
ev han›m›. Bir a¤abeyim, bir de on yaﬂ›nda
k›z kardeﬂim var.
▼Futbolla tan›ﬂman nas›l oldu?
▲Futbola küçükken mahalle aralar›nda oynayarak
baﬂlad›m. O zamanlar da arkadaﬂlar›m yetenekli
oldu¤umu söylerlerdi. Küçüklü¤ümden beri orta
saha oyuncusu olarak oynuyorum. Baﬂka hiçbir
mevkide oynamad›m.
▼Ailen futbolcu olman› nas›l karﬂ›lad›?
▲Zaten en büyük deste¤i onlardan gördüm.
Özellikle babam üzerime çok düﬂtü. Futbolu çok
sevdi¤i için benim futbolla ilgilenmemi teﬂvik etti.
A¤abeyimle beni taksiyle al›r, Afyonspor’un
antrenmanlar›na götürürdü. ﬁu anda
Eskiﬂehirspor’da da her maç›m› izlemeye geliyor.
▼Bolvadinlisin ama 14 yaﬂ›ndan bu yana
Eskiﬂehirspor’da oynuyorsun. Eskiﬂehir’e ve tak›ma
geliﬂin nas›l oldu?
▲Babam›n iﬂi bizi Eskiﬂehir’e getirdi diyebilirim.

Öncelikle babam, bize daha iyi e¤itim ﬂartlar›
sa¤lamak için Afyonkarahisar’dan büyük ﬂehirlere
tayinini istedi. Sonunda Bal›kesir’in Band›rma
ilçesine atand›. Biz orada okul tak›m›n›n maçlar›na
kat›l›yorduk. Yaln›z babam iﬂinde çok yoruluyordu.
Geç saatlere kadar çal›ﬂ›yor ve eve çok yorgun
dönüyordu. Orada yapamad›. Afyonkarahisar’a
dönmek için tayin istedi ama bu kez de Eskiﬂehir’in
Çifteler ilçesine geldik. Babam, orada da
a¤abeyimle benim futboldan kopmam›z› istemedi
ve 2002 y›l›nda ikimizi Çiftelerspor’a yazd›rd›.
Orada y›ld›z tak›mda oynarken Eskiﬂehirspor’la bir
maç yapm›ﬂt›k. Karﬂ›laﬂmay› 4-1 kaybetmiﬂtik ama
tek golü ben atm›ﬂt›m. O maçta hocalar›m›z beni
izleyip be¤enmiﬂler. Bunun üzerine 2004 y›l›nda
Eskiﬂehirspor’a geçtim. 5 y›l kadar altyap›da
oynad›ktan sonra R›za Çal›mbay’›n göreve
gelmesiyle birlikte profesyonel oldum.
▼Futbolla birlikte e¤itimini de
sürdürebiliyor musun?
▲ﬁu anda aç›k liseye devam ediyorum.
Üniversiteye de gitmek istiyorum. Beden E¤itimi ve
Spor Yüksekokulu’nu tercih edece¤im.
▼Neden futbolcu olmay› seçtin? Seni futbola
yönelten motivasyon neydi?
▲Futbolu gönülden sevdim. Daha sabahtan futbol
oynamak için evden ç›kar, ancak akﬂam olunca geri

Altyapıdayken rakibin
hata yapmasını bekler,
daha sonra üzerine
giderdik. A takıma
çıktığım ilk günden beri
hocalar, “Üzerine git,
rakibin hata yapmasını
sağla” diye direktif
veriyor. Bunu bize
altyapıda kimse
söylemediği için
A takımda öğrendik.
Kendi mevkiimde Mustafa
Sarp ve Doğa Kaya’yı
beğeniyorum. Alex’le
bire bir oynadığım için
rahatlıkla söyleyebilirim,
çok mükemmel bir
futbolcu. Hiç çalım
yapmadan, tek pasla
oynuyor, kendisini
unutturup bir anda gol
bölgesine gelebiliyor.
Sekiz yabancı futbolcunun
fazla olduğu
görüşündeyim ama şu
anki sayıya da razıyım.
Yeter ki daha fazla
artmasın. Eğer sayı
artarsa Türk futbolu için
çok kötü olur. Büyük
takımlarda hep yabancı
futbolcular oynar, Türk
futbolcuları zor görev alır.
Yabancı oyuncular çok
profesyonel. Ivesa ve
Nadareviç her sabah
08.00’de kalkar, kahvaltı
ve yürüyüşlerini yapar,
sonra takımın
kahvaltısına katılırlar.
Her gün 2-3 saat fitness
yaparlar. Ivesa
antrenmanlardan önce ve
sonra yoga yapar. Ben de
kendime onları örnek
alıyorum.
Şimdilerde Bolvadin’e
gittiğim zaman sanki
Maradona gelmiş gibi
herkes büyük bir ilgi
gösteriyor bana.
Eskişehir’de de tanınmaya
başladım. Bir lokantaya
yemeğe gittiğimiz zaman
çok nazik ve ilgili
davranıyorlar.

dönerdim. Okulda her teneffüste e¤lencemiz yine
futboldu. Ben de kendimi o dönemlerde
akranlar›mdan daha baﬂar›l› gördü¤üm için ileride iyi
yerlere gelece¤ime inan›yordum. Yaﬂ›m ilerledikçe
profesyonel bir futbolcu olma yolunda ad›mlar att›m
ve ﬂimdi bulundu¤um noktaya geldim.
▼Eskiﬂehir’de ailenden ayr› m› yaﬂ›yorsun?
▲Evet, ailemden ayr› yaﬂ›yorum. Onlar ﬂu anda
Bolvadin’de. 2004 y›l›nda Eskiﬂehirspor’a geldi¤imden
beri tesislerde kal›yorum. ‹lk zamanlar ailemden ayr›
yaﬂamak zor geliyordu ama art›k alt› sene oldu. Al›ﬂt›m
diyebilirim. Tabii aile varken, okuldan ç›k›p eve
geliyorsun, hep beraber ailenle yemek yiyorsun. Güzel
bir ﬂey. Tesislerde olunca onlardan ayr›s›n, yeme¤ini
kendin yiyorsun. Burada da arkadaﬂlar›m var tabii.
▼‹dolün kim?
▲Çok küçükken kendi mevkiimden bir oyuncu
olmamas›na ra¤men Beﬂiktaﬂ’tan Daniel Amokachi’yi
be¤enirdim. S›k› bir Beﬂiktaﬂ taraftar› olan babam bize
hep maçlar› izletirdi. O ﬂekilde bir Amokachi
hayranl›¤›m baﬂlad›. Maçlar için ‹stanbul’a gitti¤imiz
bile olurdu. Hatta genç tak›mlarda daha gole dönük
oynad›¤›m için bana “Amokachi” lakab›n› bile
takm›ﬂlard›.
▼Geliﬂmene katk› sa¤layan teknik adamlar hangileri?
▲Bana en büyük katk›y› Eskiﬂehirspor’da Nihat Atacan
ve Emre Özbayer Hocalar›m yapt›. Her konuda bana
yard›mc› oldular. Hatta bir ara Eskiﬂehirspor’dan
ayr›lmaya karar vermiﬂtim. Nihat ve Emre Hocalar›m
sayesinde kulüpte kald›m. Bir ara devams›zl›ktan
dolay› s›n›fta kalm›ﬂt›m. Art›k Eskiﬂehirspor’dan
ayr›lacakt›m. Büyük ihtimalle futboldan da
so¤uyacakt›m. Ancak hocalar›m devreye girerek beni
baﬂka bir okula yerleﬂtirdi.
▼R›za Çal›mbay da çok koﬂan, çal›ﬂkan bir orta saha
oyuncusuydu. Böyle bir teknik direktörle çal›ﬂmak
sana neler kazand›r›yor?
▲R›za Hoca, maçlarda beni izleyip be¤endi ve
A tak›ma ald›. Beni hep destekledi, güvenip arkamda
durdu. Bana önce haz›rl›k maçlar›nda ﬂans verdi.
Daha sonra, geçen sezonun Gaziantepspor’la yap›lan
son maç›nda 15 dakika oynama imkân› tan›d›.
Bu sezon baﬂ›nda da yedekten girerek birçok maçta
forma giydim. Tam tak›ma ›s›nd›m derken, 10 hafta
süren bir sakatl›k geçirdim. Sakatl›¤›m geçtikten sonra
ilk kez Trabzonspor’la oynanan maça ç›kt›m. Adem
Sar› ile birlikte karﬂ›laﬂman›n ikinci yar›s›nda oyuna
dâhil olduk. Biz girdikten sonra maça denge geldi.
Bir hafta sonra Fenerbahçe ile maç›m›z vard› ve
R›za Hoca bana ilk 11’de ﬂans tan›d›. R›za
Hocama bana bu f›rsat› verdi¤i için çok
teﬂekkür ediyorum. Bende çok büyük
bir eme¤i var.
▼Fenerbahçe maç› nas›ld›?
▲Gerçekten benim için çok iyi bir
deneyimdi. Maç› içeride
oynuyorduk. ‹lk 15 dakika
inan›lmaz heyecanl›yd› ama
60. dakikalara do¤ru o
heyecandan eser kalmad›.
▼R›za Hoca senin hangi
özelliklerini be¤eniyor?
▲Benimle hiç böyle bir
konuﬂma yapmad›. Büyük
ihtimalle çok koﬂmam› ve
pres yapmam› be¤eniyordur.

düﬂünüyorum. Bunu, bazen maçlarda da hissediyorum
zaten. Bir de ligde son maçlara giriyoruz, halen gol
atamad›m. Gol atmay› çok istiyorum. Bu yüzden de
son vuruﬂlar›m› düzeltmek amac›nday›m. Ekstra
çal›ﬂmalara gelirsek, yard›mc› antrenörümüz Orhan
Kaynak benimle bu konuda çok ilgileniyor. Ancak
tesislerimiz ﬂu anda bak›mda oldu¤u için ESK‹
Tesisleri’nde idman yap›yoruz. Antrenman bittikten
sonra ise hemen otobüsle dönüyoruz. ‹lave çal›ﬂma
yapmak için ﬂimdilik uygun ortam yok ama ilk f›rsatta
bunun için çaba sarf edece¤im.
▼Ön libero oyunun kilit noktalar›ndan birisi ve
tecrübe isteyen bir bölge. Burada oynaman›n
zorluklar› neler?
▲Bir kere bu bölgede oynayan oyuncu çok koﬂmal› ve
sürekli hareket halinde olmal›. Ak›ll› olmal› ve iyi
ﬂekilde çevre kontrolü yapabilmeli. Çünkü neredeyse
her yönden ön liberoya bask› geliyor. H›zl› karar
verebilmeli, kendi sahas›ndan ç›karken garanti
oynamal›. Bunlar› yaparken de mümkünse tak›m ata¤a
kalkt›¤›nda katk› sa¤layabilmeli.
▼Tak›mdaki a¤abeylerinle iliﬂkilerin nas›l?
Sana yard›mc› olanlar var m›?
▲A tak›ma ilk ç›kt›¤›mdan beri bütün a¤abeylerim
bana çok yard›mc› oluyor. Hiçbirini di¤erinden
ay›rmak istemiyorum. Hepsiyle aram çok iyi.
Ümit Karan’›n tecrübelerinden gerek saha içinde
gerekse saha d›ﬂ›nda çok faydalan›yoruz.
▼Arda Turan, Türkiye’deki altyap›larda oyuncular›n
çok eksik yetiﬂtirildi¤ini söylemiﬂti. Sen bu konuda ne
düﬂünüyorsun?
▲Öncelikle ﬂu bir gerçek ki,
altyap›n›n ortam› ile
A tak›m›n ortam›
kesinlikle bir olmuyor.
A tak›ma ilk
ç›kt›¤›mda ben de
böyle duygulara
kap›ld›m. Bir örnekle
aç›klayay›m;
altyap›da oynuyorken
biz genellikle rakibin
hata yapmas›n›
bekler, daha sonra
üzerine giderdik.
A tak›ma ç›kt›¤›m ilk
günden beriyse hocalar,
“Sak›n rakibin hata
yapmas›n› bekleme.
Üzerine git, hata
yapmas›n›
sa¤la”

Son vuruﬂlar›m›
düzeltmem gerek
▼Kendinde eksik gördü¤ün, geliﬂtirmen
gereken yönler var m›? Bunun için
ekstra çal›ﬂmalar yap›yor musun?
▲Fizik gücümü geliﬂtirmem gerekti¤ini
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diye direktif veriyor.
Fakat bunu bize
altyap›da kimse
söylemedi¤i için
A tak›mda ö¤rendik.
▼Turkcell Süper
Lig’deki ilk maç›n›
hat›rl›yor musun?
O maça ç›karken
neler hissetmiﬂ ve
müsabaka s›ras›nda
neler yaﬂam›ﬂt›n?
▲Asl›nda 2008-2009
sezonunda
Eskiﬂehir’de
oynad›¤›m›z
Ankaraspor maç›nda
kadroya girmiﬂ,
ancak
oynamam›ﬂt›m.
‹lk kez
Gaziantep-Eskiﬂehir
karﬂ›laﬂmas›n›n son
15 dakikas›nda görev
ald›m. Taraftarlar
beni tribüne ça¤›rd›
ve sevgi
gösterilerinde
bulundu. O zaman
çok duyguland›m.
Heyecandan
ayaklar›m titredi diyebilirim.
Maç 1-1 berabere sonuçland›. Zaten
iki tak›m›n da herhangi bir iddias›n›n
olmad›¤› bir mücadeleydi.
▼Ligimizde be¤endi¤in oyuncular
var m›?
▲Kendi mevkiimden Mustafa Sarp’›
be¤eniyorum. Sezona çok iyi bir
baﬂlang›ç yapm›ﬂt› ama sonras›nda
bir düﬂüﬂ yaﬂad›. Bizim tak›mda
Do¤a Kaya da belli dönemlerde çok
olumlu performans sergiledi. Alex’le
bire bir oynad›¤›m için rahatl›kla
söyleyebilirim, kendisi çok
mükemmel bir futbolcu. Hiç çal›m
yapmadan tek pasla oynuyor.
Bir anda gol bölgesine gelebiliyor,
kendisini unutturabiliyor.
Son vuruﬂlar› çok güzel. Rodrigo
Tabata’ya çok eleﬂtiri yap›ld› ama
yine de ben kendisini be¤eniyorum.
Bence 8 milyon euroluk bonservis
bedeli onun üzerinde büyük bir
bask› unsuru oldu. Bu yüzden
yeterince iyi performans
gösteremedi.
▼Türkiye’deki genç oyunculara
yeterince ﬂans verildi¤ini
düﬂünüyor musun?
▲Bu durum teknik adamlar›n
karakteriyle alâkal›. Mesela R›za
Hoca genç oyunculara büyük önem
veriyor. Onlara sonuna kadar
güveniyor.

8 yabanc›ya da raz›y›m!
▼Ligimizdeki yabanc› oyuncular›n
futbolumuza katk› sa¤lad›¤›
fikrinde misin?
▲Sekiz yabanc› futbolcunun fazla
oldu¤u görüﬂündeyim ama ﬂu anki
say›ya da raz›y›m. Yeter ki daha
fazla artmas›n. E¤er say› artarsa Türk
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futbolu için çok kötü olur. Büyük
tak›mlarda hep yabanc› futbolcular
oynar, Türk futbolcular› zor görev
al›r. Bir de ﬂu gerçek var ki, yabanc›
oyuncular çok profesyonel oluyor.
Bizde de Ivesa ve Nadareviç var
örne¤in. Her gün sabah saat
08.00’de kalk›yorlar. Tak›m›n
kahvalt›s› saat 10.00’da ise daha
önce kahvalt› etmek için hocadan
izin al›yorlar. Ard›ndan yürüyüﬂ
yap›yor ve tak›m›n kahvalt›s›nda
arkadaﬂlar›n› yaln›z b›rakm›yorlar.
Antrenman olan her gün de 2-3 saat
fitness salonunda çal›ﬂma yap›yorlar.
Ivesa ile oda arkadaﬂl›¤› yapt›¤›m
için biliyorum.
Örne¤in, antrenmanlardan iki saat
önce yoga yap›yor, idman bitiyor,
odaya geliyor, bir saat daha yap›yor.
Kendilerine çok iyi bak›yorlar. Türk
oyuncular›m›z maalesef kendilerine
onlar kadar özenli davranm›yor.
Onlardan profesyonellik anlam›nda
ö¤renece¤imiz çok ﬂey var.
Ben de onlar› örnek al›yorum.
Kendime “Onlar 30 yaﬂ›nda,
sense 19. Onlardan daha fazla
çal›ﬂmal›s›n” diyorum.
▼Genç bir oyuncusun ve Süper
Lig’de oynad›¤›n için tan›nmaya da
baﬂlad›n. Bolvadin’e gitti¤inde ya da
Eskiﬂehir’de d›ﬂar› ç›kt›¤›nda
insanlar›n sana olan ilgisinde bir
de¤iﬂme var m›?
▲ﬁimdilerde Bolvadin’e gitti¤im
zaman sanki Maradona gelmiﬂ gibi
herkes büyük bir ilgi gösteriyor bana.
Eskiﬂehir’de de tan›nmaya baﬂlad›m.
Bir lokantaya yeme¤e gitti¤imiz
zaman çok nazik ve ilgili
davran›yorlar.
▼ﬁöhretle birlikte gelen ﬂ›marma
duygusunun önüne nas›l geçmeyi
düﬂünüyorsun?

▲Bize hocalar›m›z›n verdi¤i
nasihatlerin baﬂ›nda da bu geliyor.
“Yükselirken alçalmay› bileceksiniz”
diyorlar. Bu söz hep akl›mda.
Her zaman alçakgönüllü olmaya
çal›ﬂ›yorum. ﬁöhretin yükünü
taﬂ›yabilece¤imi düﬂünüyorum.
▼Geçti¤imiz sezon Sivasspor
ﬂampiyonlu¤u kovalam›ﬂt›, bu sezon
da Bursaspor ayn› konumda.
Geçmiﬂte benzer baﬂar›lar› elde
etmiﬂ Eskiﬂehirspor’un da ayn›
potansiyele sahip oldu¤unu
düﬂünüyor musun?
▲Tak›m›m›z›n bu sezonki hedefi ligi
ilk 5 s›ra içerisinde bitirebilmekti.
Gelecek sezonki hedef ise tak›m›n
kadrosunu bozmadan yap›lacak 2-3
takviyeyle birlikte ﬂampiyonluk için
mücadele etmek. Kulübümüzün
ekonomik durumu, birçok kulüpten
daha iyi seviyede. Gelecek sezon
daha üst s›ralarda olaca¤›m›z›
tahmin ediyorum. Zaten ligimiz de
önceki y›llara göre çok farkl›. Büyük
tak›mlar, Anadolu tak›mlar›n› her
yerde yenemiyor. Eskiﬂehir ve Bursa
büyük tak›mlar için en zorlu
deplasmanlardan iki tanesi.
▼Gelecek için kendine hangi
hedefleri koydun?
▲Öncelikle altyap›s›ndan ç›kt›¤›m
Eskiﬂehirspor’a uzun y›llar hizmet
etmek istiyorum. Mahalle aralar›nda
oynarken beni ald›lar, yetiﬂtirdiler.
Ben de bunlara ter dökerek cevap
vermek amac›n› taﬂ›yorum.
Eskiﬂehirspor’da kaptanl›k yapmak
istiyorum. A Milli Tak›m’a
yükselmek ve bunu
Eskiﬂehirspor’dayken yapmak
istiyorum. Daha sonra da
kulübümün ç›karlar› do¤rultusunda
büyük tak›mlara ya da do¤rudan
Avrupa’dan bir kulübe transfer

olmay›
hedefliyorum.
Hayalimde ‹spanya
Ligi ve Barcelona
var.
▼U19 Milli
Tak›m›’na seçilmek
seni nas›l etkiledi?
▲Ligde iyi
oynad›¤›m›n
fark›ndayd›m.
Eskiﬂehirspor’dan
hocalar›m da
benim izlenmem
için Milli Tak›m
hocalar› ile temasa
geçmiﬂti. Ogün
Temizkano¤lu ve
Soner Tolungüç
Hocalar›n U19
Milli Tak›m›’nda
görev yapt›klar›
dönemde ‹talya ile
oynanan özel maç
için kadroya
ça¤r›ld›m ve o
maçta da oynad›m.
Performans›m›
be¤endiler, hatta
“Keﬂke seni daha
önce ça¤›rsayd›k”
dediler. Daha
sonra Genç Milli Tak›mlarda görev
de¤iﬂikli¤i oldu. Yeni teknik
kadromuzla ilk maç›m›z da
S›rbistan’a karﬂ›yd›. O maç›n ve
daha sonra oynanan Avrupa
ﬁampiyonas› Elit Tur maçlar›n›n
kadrolar›na da ça¤›rd›lar.
Hocalar›ma bana güvendikleri için
teﬂekkür ederim.
▼Avrupa ﬁampiyonas› Elit Tur
maçlar›n› nas›l de¤erlendiriyorsun?
▲Azerbaycan karﬂ›laﬂmas› ilk
maç›m›z oldu¤u için biraz tutuk
baﬂlad›k ama yenece¤imizi
biliyorduk. Soyunma odas›
konuﬂmalar› sonuç verdi ve maç›
2-0 kazand›k. ‹spanya tak›m› ise
U17 seviyesinde ﬂampiyon olmuﬂ bir
kadroya sahipti ve biz çok iyi
oynamalar›n› bekliyorduk. Ancak
kötü bir tak›mla karﬂ›laﬂt›k. Biz
onlardan daha iyiydik ama ﬂanss›z
bir ﬂekilde 3-2 yenildik. Biraz
tecrübesizlik, biraz da ‹spanya’y›
gözümüzde fazla büyütmemiz
nedeniyle böyle oldu. Son maçta
Norveç’i 2-1 yensek de bu ‹spanya
yenilgisi yüzünden tek puanla
finallere gitme f›rsat›n› kaç›rd›k.
▼Futbolun d›ﬂ›nda kalan
zamanlar›nda neler yapars›n?
▲Baﬂkan›m›z Halil Ünal bana bir
araba hediye etti. Arabamla gezmeyi
seviyorum. Tesiste kalan Caner
Celep ve Veysel Sar› ile birlikte
sinemaya gidiyoruz ve yemek
yiyoruz. Genellikle komedi filmlerini
izlemekten hoﬂlan›yorum. Bazen
PlayStation oynuyoruz. Her gün
Caner a¤abeyle mutlaka bilardo
oynuyoruz. ‹zin günlerinde ailemin
yan›na giderim. Piknik yapar›z.
▼Hayatta en çok k›zd›¤›n ﬂey nedir?
▲Yalan söyleyen ve kendini öven,
böbürlenen insanlara çok k›zar›m.

Futbol Ekonomi

Toplu sözleﬂme hakk›m›z

söke söke al›r›z

Avrupa futbolunda kulüpler borç sorunuyla uğraşırken, futbolcular da maaşlarını alamamaktan şikâyetçi.
Kapitalizmin en önemli kalesi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ise futbolcular lig yönetimi ile toplu sözleşme
görüşmeleri yapabilecek güce sahip. 2010-2014 yılları arasını kapsayan beş yıllık bu yeni toplu sözleşmeye göre
lig çapında futbolcuların ücretlerinin her yıl artması garanti altına alınırken, futbolcuların aldığı minimum ücretler
de her yıl büyüyecek. Ayrıca futbolcuların hayat standartları da arttırılacak.
Mustafa Taha
vrupa futbolundaki en
güncel sorunlardan biri
‹spanya’da yaﬂan›yor.
Hükümet Spor Konseyi, Futbol
Federasyonu ve La Liga
yönetimi aras›nda alt liglerde
top koﬂturan futbolcular›n
ödenmeyen ücretleri
konusunda henüz anlaﬂmaya
varamad›. Bu nedenle de baﬂta
La Liga olmak üzere,
profesyonel ilk dört ligde
futbolcular›n greve gitmesi
tart›ﬂ›l›yor. Söz konusu
durumun son 20 y›l içerisindeki
en kötü vaziyet oldu¤u ifade
edilirken, dünya ve Avrupa
futbolunun önemli
merkezlerinden ‹spanya’da iﬂler
yolunda gitmiyor. Buna karﬂ›n
futbolun, ev sahipli¤i yapt›¤›
1994 Dünya Kupas›’ndan sonra
ivme kazand›¤› Amerika
Birleﬂik Devletleri’nde farkl› bir
tart›ﬂma yaﬂand›.
ABD Futbol Ligi’nde (MLS)
sezonun baﬂlamas›n›n
üzerinden bir aydan fazla bir
süre geçti. 25 Mart’ta baﬂlayan
ligin, zaman›nda baﬂlay›p
baﬂlamayaca¤› sezonun aç›l›ﬂ
maç›ndan beﬂ gün öncesinde
belli oldu. Bu durumun nedeni,
“Oyuncular Birli¤i” ile “Lig
Yönetimi” aras›nda süren toplu
sözleﬂme görüﬂmelerinin ancak
sonuçlanabilmesiydi.
Baﬂta Avrupa ve di¤er
k›talardaki liglerden farkl›
olarak iﬂler, MLS’de de di¤er
Kuzey Amerika lig
organizasyonlar›nda oldu¤u
gibi lig yönetimi ile futbolcular
aras›nda imzalanan bir
sözleﬂmenin belirledi¤i kurallar
çerçevesinde yürüyor.

A

Toplu sözleﬂme hakk›
MLS Yönetimi ile Oyuncular
Birli¤i aras›nda imzalanan bu
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toplu iﬂ sözleﬂmesine “CBA”
ismi veriliyor. CBA’in en
önemli özelli¤i, futbolcular›n
ücretlerini belirleyen unsurun,
ligin elde etti¤i toplam gelirden
verilen pay›n yüzdesi olmas›.
Bu yüzdenin artmas›
oyunculara verilen maaﬂlar›n
toplam›n› oluﬂturan ve “Salary
Cap” ad› verilen ücret tavan›n›n
da yükselmesi anlam›na
geliyor. Bu tavan›n yükselmesi
de oyuncular›n daha yüksek
bedelli sözleﬂmeler imzalamas›
demek. Bir önceki CBA,
2005 y›l›nda imzalanm›ﬂt› ve
beﬂ y›ll›k bir süreyi kaps›yordu.
Bu beﬂ y›ll›k süre içerisinde
MLS geliﬂimini sürdürdü.
Lige, Avrupa ve dünya
futbolunda söz sahibi olmuﬂ
isimlerin kat›l›m› h›zland›.
Bununla birlikte ligdeki tak›m
say›s› da kademeli olarak artt›.
2010 sezonunda ligde
mücadele eden tak›m say›s›
16’ya yükseldi.
Ligin geliﬂimine paralel olarak
tribünlere gelen taraftar say›s›
da bir önceki y›la göre her sene
art›ﬂ gösterdi. 2009’da normal
sezonda 15 bin 295 olan maç
baﬂ›na seyirci ortalamas›,
2010 sezonunda ilk ay geride
kal›rken 18 bin 323’e yükselmiﬂ
durumda.
MLS’deki bu geliﬂimin
sonucunun MLS Yönetimi ile
Oyuncular Birli¤i aras›ndaki
yeni toplu sözleﬂmeye
yans›mamas›n›n imkân› yoktu.
Üstelik de baz› konularda
futbolcular bir önceki toplu
sözleﬂmeden ve onun
tan›mad›¤› imkânlardan
rahats›zd›. Örne¤in tak›mlar,
oyunculara herhangi bir ödeme
yapmadan b›rakma hakk›na
sahip olabiliyordu. Bunun yan›
s›ra oynad›klar› kulüp d›ﬂ›nda

MLS yönetimi de futbolcular
üzerinde hak iddia edebilir bir
konuma gelmiﬂti. Futbolcular
bu durumdan rahats›zd›.
Oyuncular Birli¤i imzalanacak
toplu sözleﬂmede bu sorunlu
konular›n gündeme gelmesini
istiyordu. Söz konusu durum
“Fédération Internationale des
Associations de Footballeurs
Professionnels” ya da
k›saltmas›yla FIFPro’yu d›ﬂar›da
b›rak›yordu. Baﬂta London
Donovan ve Kasey Keller gibi
ligin yüzü olan futbolcular,
Avrupa’daki meslektaﬂlar›na
benzer koﬂullar içerisinde
çal›ﬂ›lmas› gerekti¤ine
inan›yordu.
Bu nedenle de en basitinden
Birleﬂik Devletler d›ﬂ›nda bir
tak›ma transferin söz konusu
olmas› durumunda,
görüﬂmelerde yetkili merci
MLS yönetimi de¤il,
futbolcular›n kulübü olmal›yd›.
MLS yönetimi ile Oyuncular
Birli¤i aras›nda yaﬂanan
sorunlara FIFA müdahale
etmeme yolunu seçti. Dünya

futbolunun en tepesindeki
kurumun bu tutumu
tak›nmas›n›n temelinde,
konunun Amerikan Futbol
Federasyonu’nun içiﬂlerine
müdahale anlam›na
gelebilece¤i düﬂüncesi
yat›yordu.
Lig yönetimi ile Oyuncular
Birli¤i aras›nda ortaya ç›kan
uyuﬂmazl›kta tak›m sahipleri
do¤al olarak lig yönetiminin
yan›nda yer al›yordu. Baﬂta
futbol stadyumlar› olmak üzere
yap›lan yat›r›mlar nedeniyle
geçen 10 y›l boyunca zarar
ettiklerini savunan tak›m
sahipleri, art›k daha fazla zarar
etmek istemediklerini, ligin elde
etti¤i gelirlerin bu paralelde
da¤›t›lmas› gerekti¤ini
düﬂünüyordu.
MLS çat›s› alt›nda futbol
oynayan 385 oyuncu
bulunuyor. Oyuncular
Birli¤i’nin gerekirse greve
gidilmesi gerekti¤i konusunda
yap›lan oylamada 385
futbolcudan 383’ü olumlu

yönde oy bildirmiﬂti. Herkes lig
yönetiminin lokavt karar›
almas›n› beklerken, MLS’in
resmi internet sitesinden MLS
Yönetimi ile Oyuncular Birli¤i
aras›nda 2014 tarihine kadar
sürecek yeni toplu sözleﬂme
için anlaﬂma sa¤land›¤›
aç›kland›.

Yeni toplu sözleﬂme
neler içeriyor?
2010-2014 y›llar› aras›n›
kapsayan beﬂ y›ll›k bu yeni
toplu sözleﬂmeye göre lig
çap›nda futbolcular›n
ücretlerinin her y›l artmas›
garanti alt›na al›n›rken,
futbolcular›n ald›¤› minimum
ücretler de her y›l büyüyecek.
Ayr›ca futbolcular›n hayat

standartlar› da artt›r›lacak.
Bu hayat standartlar›; yemek,
otel konaklamas›, takaslar
nedeniyle ﬂehir de¤iﬂtiren
futbolcular›n masraflar›n›n
karﬂ›lanmas› ve futbolcular›n
sezon boyunca oynad›klar›
maçlar›n say›s›n› kaps›yor.
Yeni toplu sözleﬂmeyle
24 yaﬂ›ndan büyük olan ve
en az üç sezondur MLS’de top
koﬂturan bütün futbolcular
garanti kontrat hakk›na sahip
oluyor. Bu garanti kontratlar›n
toplu sözleﬂme boyunca her
sezon devam etmesi de MLS
yönetimi taraf›ndan garanti
alt›na al›n›yor.
Bütün Kuzey Amerika Lig
organizasyonlar›nda önemli
paya sahip olan ücret tavan›,
MLS’de de yeni toplu

sözleﬂmeyle
yeniden tespit
edildi. 2009
y›l›nda ligdeki
her tak›m için
2 milyon 315
bin dolar olarak
belirlenen ücret
tavan›, 2010
sezonu için
yüzde 10.15’lik
bir art›ﬂla
2 milyon 550
bin dolara
yükseltildi. Ayr›ca 2010
sezonundan sonraki her y›l için
ücret tavan›nda yüzde 5’lik bir
art›ﬂ öngörülüyor.
Yine futbolcular için en düﬂük
y›ll›k ücret 2009’da 34 bin
dolarken, 2010 sezonu için
yüzde 17.64’lük bir art›ﬂla
40 bin dolara yükseltildi. 2010
sezonundan sonraki her y›l için
ise ücret tavan›nda oldu¤u gibi
yüzde 5’lik bir art›ﬂ söz konusu.
Yeni toplu sözleﬂmeyle birlikte
kontrat› sona eren ve kulübüyle
anlaﬂamayan futbolcular için
“lige yeniden giriﬂ draft›” ad›
alt›nda üç farkl› opsiyon
sunuluyor. Bu opsiyonlardan
ilki olan “Denenmemiﬂ
seçenek” baﬂl›¤›, 23 yaﬂ›ndan
büyük ve en az üç sezon ligde
forma giyen futbolculara
kulüplerle son ald›¤› ücretten
daha yüksek bir ücret için
görüﬂme olana¤› sa¤l›yor.
“Sözleﬂmenin feshedilmesi”
olarak adland›r›lan ikinci
opsiyon ise 22 yaﬂ›ndan büyük
ve en az bir sezon ligde forma
giyen futbolcular› kaps›yor.
Bu futbolcular maaﬂlar›n›n
düﬂürülmesi halinde
sözleﬂmelerini feshetme
hakk›na sahip. Ayr›ca di¤er
kulüplerle, sözleﬂmenin
feshedildi¤i dönemde ald›¤›
ücretten görüﬂme hakk›
tan›n›yor. Üçüncü ve son
opsiyon ise “Sözleﬂmenin sona
ermesi” baﬂl›¤› alt›nda
de¤erlendiriliyor. Bir futbolcu
30 yaﬂ›ndan büyük ve en az
sekiz sezondur ligde forma

giyiyorsa
sözleﬂmesi
sona
erdi¤inde
kulübü,
futbolcunun
ald›¤› son
maaﬂ›n›n
yüzde 105’i
kadar daha
fazla ücret önermek zorunda.
Kulüp söz konusu teklifi
yapmamas› durumunda
futbolcu, kendisine son
maaﬂ›n›n yüzde 105 daha
fazlas›n› teklif eden kulüplerle
görüﬂme hakk›na sahip.
Yeni toplu sözleﬂmede
belirtilen bir di¤er husus ise
kulüplerin 25 yaﬂ›nda olan ve
en az dört y›l ligde forma giyen
futbolculara iki seçenek
sunabilmesi. Bu kapsam d›ﬂ›nda
kalan futbolculara ise kulüpler
üç seçenek sunma hakk›na
sahip olabiliyor. E¤er y›ll›k
kazanc› 125 bin dolardan az
olan futbolcular bir sezonda
ligdeki maçlar›n toplam›n›n
yüzde 66’s›nda forma
giyiyorsa, maaﬂ›nda ertesi
sezon için yüzde 10’luk bir
art›ﬂa gidilecek. E¤er söz
konusu futbolcu bir sezonda
ligdeki maçlar›n yüzde 75’inde
forma giyiyorsa art›ﬂ›n oran›
yüzde 12.5 olacak.
Toplu sözleﬂme,
futbolcular›n kazand›klar› lig ve
uluslararas› maçlar›n say›s›na,
ligde ve uluslararas› platformda
kazand›klar› karﬂ›laﬂmalar›n
say›s›na ba¤l› olarak prim hakk›
da tan›yor.
MLS Yönetimi ile
Oyuncular Birli¤i aras›nda
imzalanan toplu sözleﬂmede
ayr›ca iki grubun bir araya
gelerek rezerv lig kurulmas› için
çal›ﬂmalarda bulunmas›n›,
kurulacak rezerv ligde de
futbolcular›n en az 31 bin 250
dolar y›ll›k ücret kazanmas›n›
da ﬂart koﬂuyor.
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Güzel oyunun dönüm noktalar›

Bar›ﬂ›n çocu¤u Avrupa
İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle ortaya çıkan barış koşullarında artık Avrupa çapında bir
futbol birliğinin doğuşu kaçınılmaz olmuştu. O yıllarda Avrupa’daki futbol örgütlenmelerinde
en ileri durumda bulunan Fransa bu konuda da öne çıktı. Dünya Kupası’nın doğuşunda
Jules Rimet ile beraber büyük emek harcamış olan Henri Delaunay, Fransa, İtalya, Belçika
Futbol Federasyonları’nı bir araya getirmeyi başarmış ve birliğin temelini atmıştı.
1954’te UEFA doğarken, altı ay kadar sonra Delaunay’in hayatını kaybetmesi ise kaderin
cilvesiydi. Fransız futbol adamının ölümünden sonra başkanlık oğluna geçecek,
1960’ta ilk kez yapılacak Avrupa Şampiyonası’nın kupasına Delaunay’ın adı verilecekti.
Dağhan Irak
irinci Dünya
Savaﬂ›’n›n bitimi,
dünyada
imparatorluk ça¤›n›n
bitiﬂini ve ulus
devletlerden oluﬂan bir
haritan›n ortaya ç›k›ﬂ›n›
kesinleﬂtirmiﬂti.
TamSaha’n›n bundan
önceki say›lar›nda ulus
devletlerin ortaya
ç›k›ﬂ›n›n futbolun
uluslararas› boyutunu
do¤urdu¤undan ve
futboldaki rekabetle
uluslar›n rekabetinin
örtüﬂtü¤ünden
bahsetmiﬂtik.
Ulus devletlerin ve
dolay›s›yla ulusal
tak›mlar›n say›s›n›n
artmas› hem FIFA’n›n
güçlenmesini hem de
Dünya Kupas›’n›n
do¤uﬂunu beraberinde
getirmiﬂti. Jules Rimet
önderli¤indeki FIFA
yönetimi, iki dünya
savaﬂ›n›n aras›ndaki
sanc›l› dönemde dünya
futbolunun en büyük
turnuvas›n› yaratm›ﬂ, ama
sonras›nda bu turnuvan›n
‹kinci Dünya Savaﬂ›
atmosferinden etkilenmesini
durduramam›ﬂt›. Özellikle
1940’lar dünya futbolu için
tam bir duraklama dönemiydi.
‹kinci Dünya Savaﬂ›’n›n sona
ermesi, futbolun özellikle
Avrupa’da yeniden
canlanmas›n› beraberinde
getirdi. FIFA nas›l Birinci
Dünya Savaﬂ›’n›n bitiminin
rüzgâr›n› arkas›na ald›ysa,
UEFA da ‹kinci Dünya
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Savaﬂ›’n›n bitmesinden ayn›
ﬂekilde faydalanacakt›. Her ne
kadar savaﬂ sonras› ilk on y›l
Avrupa ülkeleri için yaralar›
sarma ve dünyadaki dengelerin
yeniden kurulmas›yla geçtiyse
de 1950’lerin ikinci yar›s›ndan
itibaren Avrupa bir refah
toplumuna dönüﬂmeye,
insanlarda bundan sonra savaﬂ
olmayaca¤› inanc› yeﬂermeye
baﬂlad›. ‹nsanlar›n tekrar
hayata tutunmas›, futbol gibi
e¤lencelere daha fazla ilgi
göstermelerini do¤al olarak
beraberinde getirdi. Üstelik
ülkelerin aras›ndaki gerginli¤in

iﬂbirli¤ine
dönüﬂüyor olmas›,
uluslararas›
organizasyonlar›n
ve uluslarüstü
yap›lar›n ortaya
ç›kmas›n› da
kolaylaﬂt›r›yordu.
1940’larda
Avrupa’n›n en
kar›ﬂ›k yeri olan
Fransa-Almanya
s›n›r›, 1950’lerde
Avrupa Birli¤i’nin
atas› olan Avrupa
Kömür ve Çelik
Birli¤i’nin
do¤uﬂuna sahne
oluyordu.
Uluslar›n
aras›ndaki ç›kar
çat›ﬂmalar›
nedeniyle
unutulan Avrupal›l›k nosyonu
yeniden moda olmuﬂtu.
Dönemin ruhu kuﬂkusuz
futbola da yans›yacakt›.
1950’lerin yar›s›na kadar
Avrupa’da uluslararas› bir
futbol birli¤inin varl›¤›ndan
bahsetmek olanaks›zd›. Ancak
futbol tak›mlar›, ekonomik ve
politik kayg›larla ülke
s›n›rlar›n›n d›ﬂ›na ç›kmaya
baﬂlam›ﬂt›. Ekonomik aç›dan
bakt›¤›m›zda, pek çok ülkede
savaﬂ nedeniyle gerileyen
futbolu canland›rmak ve tekrar
para kazand›ran bir sektör
hâline getirmek için güçlü

futbol tak›mlar›n› ülkeye davet
etmek s›kl›kla rastlanan bir
uygulamayd›. Savaﬂ nedeniyle
millî maçlar›n da uzun süre
oynanmad›¤› düﬂünüldü¤ünde,
futbolseverlerin de uluslararas›
maçlara ilgisi büyüktü.
1945’ten itibaren ülkemiz de
dâhil olmak üzere pek çok
ülkede hem Avrupa’dan, hem
de Arjantin ve Brezilya gibi
Güney Amerika’n›n futbol
ülkelerinden tak›mlarla yerel
tak›mlar›n maçlar›
izlenebiliyordu. Politik aç›dan
da uluslararas› maçlar büyük
de¤er taﬂ›yordu. Özellikle
‹ngiltere gibi Bat› taraf›n›n
baﬂ›n› çekenler taraf›ndan
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras›
yaﬂanmaya baﬂlanan
kamplaﬂmada hemen taraf›n›
seçmeyen ülkelere yönelik
olarak futbol diplomasisi
baﬂlat›lm›ﬂt›. Yine ayn› kampta
yer alan ülkeler de birbirleriyle
futbol arac›l›¤›yla
kaynaﬂ›yordu. Örne¤in Avrupa
futbolunun en eski uluslararas›
turnuvas› Mitropa Kupas›, art›k
Do¤u Bloku ülkelerinin büyük
ilgisine mazhar oluyordu. Ayn›
ﬂekilde Türkiye ve Yunanistan
da futbol arac›l›¤›yla savaﬂ
baltalar›n› gömüyordu.
Bu koﬂullarda art›k Avrupa
çap›nda bir futbol birli¤inin
do¤uﬂu kaç›n›lmaz olmuﬂtu.
1953’te FIFA’n›n da k›ta
konfederasyonlar›n›

ﬁampiyonas›...
onaylamas›yla Avrupa’da
böyle bir yap›n›n do¤mas› için
her ﬂey haz›rd›.
O y›llarda k›tadaki futbol
örgütlenmelerinde en ileri
durumda bulunan, FIFA’da da
söz sahibi olan Fransa bu
konuda da öne ç›kt›. Dünya
Kupas›’n›n do¤uﬂunda Jules
Rimet ile beraber büyük emek
harcam›ﬂ olan Henri
Delaunay, Fransa, ‹talya,
Belçika Futbol
Federasyonlar›’n› bir araya
getirmeyi baﬂarm›ﬂ ve birli¤in
temelini atm›ﬂt›.
1954’te UEFA do¤arken, alt›
ay kadar sonra Delaunay’in
hayat›n› kaybetmesi ise
kaderin cilvesiydi. Frans›z
futbol adam›n›n ölümünden
sonra baﬂkanl›k o¤luna
geçecek, 1960’ta ilk kez
yap›lacak Avrupa
ﬁampiyonas›’n›n kupas›na
Delaunay’›n ad› verilecekti.
UEFA’n›n kurulmas›, temelde
uluslararas› kulüp turnuvalar›
düzenleme amac›na
dayan›yordu. Zaten birlik
kurulur kurulmaz Avrupa
ﬁampiyon Kulüpler Kupas›’n›n
temelini att›. Bu arada baﬂ›n›
‹ngiliz Sir Stanley Rous ve
‹sviçrelilerin çekti¤i baﬂka bir
grup da UEFA d›ﬂ›nda Fuar
ﬁehirleri Kupas›’n›n
haz›rl›klar›n› yap›yordu.
Hem politik hem de ticari
atmosferden güç alan futbol,
k›ta çap›nda örgütlenmiﬂti.
Millî tak›mlar›n bu kervana
kat›lmas› biraz daha zaman
ald›. Bunun arkas›nda ise
kulüpleraras› turnuvalar›n
yaratt›¤› ticari f›rsatlar›n millî
tak›mlarda o derece
bulunmamas› yat›yordu.
Sonuçta bir senede millî
tak›mlara oynatabilece¤iniz
maç say›s›, dolay›s›yla da
bu maçlar›n hâs›lat› s›n›rl›yd›.
Ancak millî tak›m baz›ndaki
uluslararas› karﬂ›laﬂmalar›n
tarihi, özellikle Olimpiyat ve
Dünya Kupas› sayesinde daha
köklüydü ve Avrupa çap›nda
bir ﬂampiyona bu alanda da
kaç›n›lmazd›.
1950’lerin sonunda gündeme

gelen Avrupa Uluslar Futbol
ﬁampiyonas›, asl›nda
günümüzdeki gibi geniﬂ çapl›
finallere sahip olan bir
organizasyon olarak
düﬂünülmemiﬂti. O y›llardaki
kulüp ﬂampiyonalar› gibi
eleme usulü oynanan geniﬂ
çapl› bir turnuva olarak
planlanan ﬂampiyona iki y›la
yay›lm›ﬂt›. Günümüzde ilk
Avrupa ﬁampiyonas›’n›n tarihi
olarak 1960 al›n›yor. Ancak
ﬂampiyona asl›nda 1958
Eylül’ünde start alm›ﬂt›.
‹lk ﬂampiyonan›n çok görkemli
oldu¤unu söylemek zordu.
Zira ön eleme turlar› da dâhil
olmak üzere kat›lan tak›m
say›s› 17’ydi. Yani neredeyse
günümüzde finallere kat›lan
tak›m say›s› kadar. Üstelik
‹talya, Bat› Almanya ve
‹ngiltere kupaya kat›lmam›ﬂt›.
Bu durumda ﬂampiyonan›n
öncülü¤ü yine Fransa’ya
düﬂecekti. Dört tak›mla
oynanacak finallerin
ev sahipli¤ini Fransa üstlendi.
Türkiye, Avrupa Uluslar Kupas›
ad›yla düzenlenen ilk
ﬂampiyonaya kat›lan ülkeler
aras›ndayd›. Ay-y›ld›zl› ekip
turnuvadaki ilk maç›na
2 Kas›m 1958 tarihinde
Romanya karﬂ›s›nda Bükreﬂ’in
ünlü 23 A¤ustos Stadyumu’nda
ç›kt›. 67 bin kiﬂi önünde
oynanan karﬂ›laﬂmada ilk
yar›y› golsüz beraberlikle
kapatan millî tak›m, ikinci
yar›da Oaida, Constantin ve
Dinulescu’nun gollerine engel
olamad› ve 3-0’l›k yenilgiyle
evine dezavantajl› döndü.
1959 Nisan’›nda oynanan
rövanﬂ maç›nda Türkiye,
rakibini Lefter’in iki golüyle
yendi ancak o dönemdeki pek
çok turnuvan›n aksine üçüncü
maç uygulamas›n›n olmamas›
Türkiye’nin tur atlama ﬂans›n›
bitirdi. Romanya da bir sonraki
turda Çekoslovakya’ya elendi
ve finallere kalamad›.
Elemelerin en ilginç eﬂleﬂmesi
ise ‹spanya ile Sovyetler Birli¤i
aras›ndayd›. Dönemin en
kuvvetli ekiplerinden Sovyetler
Birli¤i; Almanlar›n ve

Macarlar›n olmad›¤› kupan›n
en büyük favorisiydi. ‹spanya
ise ‹skoçya karﬂ›s›nda ald›¤›
ma¤lubiyetle 1958 Dünya
Kupas›’na dahi kalamam›ﬂt›.
Bu koﬂullarda ‹spanya’n›n
Moskova’da oynayaca¤› ilk
maçtan iyi bir sonuç ç›karmas›
pek mümkün görünmüyordu.
Bu s›rada ilginç bir geliﬂme
yaﬂand› ve ‹spanya kupadan
çekildi. Bu karar›n arkas›ndaki
neden pek çoklar›na göre
ülkesinde komünistlere karﬂ›
av baﬂlatan diktatör
Franco’nun ‹spanya Millî
Tak›m›’n›n komünist Sovyetler
karﬂ›s›nda u¤rayaca¤› bir
hezimetin yarataca¤› etkiden
korkmas›yd›. Zaten bu turnuva
baﬂtan sona Do¤u Bloku’nun
Bat›’ya üstünlü¤ü ﬂeklinde
geçmiﬂti. Dörtlü finale
ev sahibi Fransa d›ﬂ›nda kalan
tüm ekipler Do¤u Bloku’na
mensuptu.
Paris ve Marsilya’n›n
ev sahipli¤i yapt›¤› finaller,
Fransa, Çekoslovakya,
Yugoslavya ve Sovyetler
Birli¤i’nin kat›l›m›yla yap›ld›.
6 Temmuz’da oynanan iki yar›
finalden Marsilya’da
oynanan›nda Sovyetler Birli¤i,
Çekoslovakya’y› zorlanmadan
3-0 yenmeyi baﬂard›.
Paris’in Parc des Princes
Stadyumu ise kupa tarihinin
en keyifli maçlar›ndan biri
olarak hat›rlanacak
Fransa-Yugoslavya maç›na
sahne oldu. ‹ki taraf›n da
zaman zaman maç› almaya
yaklaﬂt›¤› mücadeleyi
Yugoslavya, Drajan
Yerkoviç’in üst üste att›¤› iki
golle 5-4 kazanmay›
baﬂarm›ﬂt›. Yerkoviç, y›llar
sonra H›rvatistan Millî
Tak›m›’n›n ilk teknik direktörü
olarak bir kez daha futbol
tarihine geçti.
Parc des Princes’te oynanan
final, Do¤u’nun en iyi iki
ekibini karﬂ› karﬂ›ya getirirken,
tribünler bu maçta ancak yar›
yar›ya dolmuﬂtu. Fransa’n›n
elenmesinin ard›ndan ev sahibi
seyircinin bu iki tak›m›n
mücadelesine fazla ilgi

gösterdi¤i söylenemezdi.
Ancak maç oldukça heyecanl›
geçti. Doksan dakika Galiç ve
Metreveli’nin karﬂ›l›kl›
golleriyle bitti. 113. dakikada
Rostov tak›m›n›n ünlü golcüsü
Viktor Ponedelnik’in a¤lara
gönderdi¤i top, Sovyetler
Birli¤i’ne ilk ve tek Avrupa
ﬁampiyonlu¤u’nu getirecekti.
Özellikle efsane kaleci Lev
Yaﬂin’le hat›rlanan bu güçlü
ekip, sürpriz bir ﬂekilde iki
sene sonraki Dünya Kupas›’n›n
ikinci turunda ﬁili’ye
elenmekten kurtulamad›.
Yeni kurulan UEFA’n›n
düzenledi¤i bu ilk ﬂampiyona
hem kat›l›m düzeyinde hem
de seyirci düzeyinde beklenen
etkiyi yapmaktan uzakt›.
Ancak özellikle Do¤u
Bloku’nun ilgisiyle karﬂ›laﬂan
bu organizasyon, ilerleyen
y›llarda Bat›’n›n büyük
ekiplerinin de kat›l›m›yla
Avrupa’y› gerçek anlamda
birleﬂtiren bir turnuva hâline
geldi. Yine de millî tak›mlar
düzeyinde Dünya Kupas› gibi
bir organizasyonun olmas›,
Avrupa ﬁampiyonas›’n› her
zaman için ikinci planda tuttu.
Dünya çap›nda eﬂ de¤eri
olmayan kulüpleraras›
organizasyonlar ise UEFA’n›n
güçlü yan› olmaya devam etti.
Günümüzde de ﬁampiyonlar
Ligi, Avrupa
ﬁampiyonas›’ndan daha
popüler bir organizasyon
olmaya devam ediyor.
UEFA’n›n son iki kupadaki
ev sahibi seçimlerinin de
kupan›n popülerli¤ine çok
katk› yapmad›¤› bir gerçek.
Ukrayna-Polonya ev sahipli¤i
pek çoklar›na göre çok iyi bir
tercih de¤il. Bu anlamda
2016 turnuvas›n›n ev sahibi
adaylar›, turnuvan›n ﬂan›n›
kurtarmak ad›na da önemli bir
görev üstlenebilir. Futbolu çok
seven üç ülke olan Fransa,
‹talya ve Türkiye’den
hangisinin organizasyonu
alaca¤›n› zaman gösterecek
ama ülkemizde düzenlenecek
bir turnuvan›n ﬂampiyonaya
renk katabilece¤i aﬂikâr.
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Bank Asya 1. Lig

Karabük’te beyaz günler
Dağların arasına sıkışmış, küçük demir-çelik kentinde bugünlerde bir bayram
havası yaşanıyor. Şehrin takımı Kardemir Demirçelik Karabükspor, 11 yıl ayrı
kaldığı Turkcell Süper Lig’e geri döndü çünkü. 1999’da küme düşen, ardından
2. Lig’in yolunu tutan Karabükspor, Bank Asya 1. Lig’deki ikinci sezonunu
şampiyon tamamlamayı başardı. Sezon başında Yücel İldiz’in
teknik direktörlüğünde yepyeni bir kadro kuran
kırmızı-mavili takım, özellikle sezonun ikinci
yarısında gösterdiği müthiş performansla bitime
4 hafta kala ipi göğüslemeyi başardı.

Gözlerin Turkcell
Süper Lig’deki
müthiﬂ yar›ﬂa
odakland›¤› günlerde ilk ﬂampiyonluk
haberi Bank Asya 1. Lig’den geldi.
11 y›l önce Süper Lig’e veda eden,
o h›zla bir ara 2. Lig’e düﬂen Kardemir
Demirçelik Karabükspor, iki sezon
önce geri döndü¤ü Bank Asya
1. Lig’de fazla kalmad› ve kendini
yeniden Süper Lig’e atmay› baﬂard›.
Hem de ligin bitmesinden haftalar
önce. Sezonun 30. haftas›nda Çaykur
Rizespor’u deplasmanda ma¤lup eden
k›rm›z›-mavili tak›m, 11 y›l süren
Süper Lig hasretine son noktay› koydu.
Karabükspor, bir sezon geçirdi¤i Bank
Asya 1. Lig’de bu sezona büyük bir
de¤iﬂim geçirerek baﬂlad›. Tak›mda
kalan banko oyuncular sadece Bülent
Bal, ﬁenol Ak›n ve Burak Akdiﬂ’ti.
11 yeni transferle tak›m›n iskeleti
baﬂtan kurulmuﬂtu. Ara transferde yeni
isimlere 5 oyuncu daha eklenecekti.
Yeni gelenler aras›nda iki de yabanc›
oyuncu vard›. Ugandal› Hassan
Wasswa ve Nijeryal› Emmanuel
Emenike. Hassan Wasswa sürekli ilk
onbirde yer alamasa da 28 maçta
oynad›. Emenike ise 31 hafta itibar›yle
att›¤› 14 golle ﬂampiyonlu¤a büyük
katk› sa¤lad›. Ama tak›m›n tart›ﬂmas›z
y›ld›z›, sezon baﬂ›nda Altay’dan al›nan
ve 16 gol atmay› baﬂaran Yasin Avc›
oldu. Bülent Ataman, Birol Hikmet,
Ferdi Elmas, Engin Aktürk, Ferhat
Odabaﬂ›, Muhammet Özdin, Ömer
Ateﬂ de geçmiﬂ tecrübelerini
Karabükspor’un ﬂampiyonlu¤una katan
önemli pay sahipleriydi.
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Sezona 3-3’lük Samsunspor
beraberli¤iyle baﬂlayan Karabükspor,
çok gol at›p çok gol yiyen bir tak›m
görüntüsü vermiﬂti. Baﬂlang›çta
Konyaspor ve Becuspor’un domine
etti¤i ligde, Karabükspor da baﬂalt›
tak›m görüntüsündeydi. 7. haftada
lider Konyaspor’a ma¤lup olan
k›rm›z›-mavililer, ilk yenilgilerine
u¤ruyor ve liderle aras›ndaki puan
fark› 5’e ç›k›yordu. 9. haftadaki
Orduspor yenilgisi Karabükspor’u
7. s›raya itmiﬂ ve zirvenin 7 puan
gerisinde b›rakm›ﬂt›.
Ancak 10. haftadaki Bucaspor
galibiyeti, tak›m›n havas›n› de¤iﬂtiriyor
ve seri galibiyetler dönemini
baﬂlat›yordu. Art arda Karﬂ›yaka,
Mersin ‹dmanyurdu, Çaykur Rizespor,
Kocaelispor, Hacettepe galibiyetleriyle
h›zl› bir ç›k›ﬂ yakalayan Yücil ‹ldiz’in
ö¤rencileri, Konyaspor’un da puan
kay›plar›yla araya kapat›yor ve
16. haftada deplasmandaki Boluspor
beraberli¤iyle liderli¤i averajla da olsa
ele geçiriyordu. ‹lk yar›n›n son
haftas›nda Adanaspor’u yenen
k›rm›z›-mavililer, 37 puanla
Konyaspor’la zirveyi paylaﬂ›yor ama
averajla bir ad›m önde duruyordu.
‹lk yar›n›n sonunda ulaﬂt›¤› 40 golle
ligin en golcü tak›m› konumuna
yükselen Karabükspor, sadece 16 gol
yemiﬂti ve bu alanda da sadece
Konyaspor’un bir gol gerisinde
bulunuyordu. Karabükspor’un ilk
yar›daki karnesi bir baﬂar› tablosuydu
ama bu baﬂar› tablosu ikinci yar›daki
müthiﬂ patlaman›n yan›nda oldukça
sönük kal›yor. Bu yaz› yaz›l›rken

sezonun 31. haftas› oynanm›ﬂt›. Yani
Karabükspor ikinci yar›da 14 maça
ç›km›ﬂ ve bu maçlarda tek yenilgiye
bile u¤ramam›ﬂt›. 14 maçta 10
galibiyet, 4 beraberlik al›rken,
37 gol atm›ﬂ, sadece 6 gol yemiﬂti.
Biz yine kronolojik s›raya dönelim ve
ikinci yar›n›n baﬂ›ndan itibaren
Karabükspor’un rotas›n› izleyelim.
Konyaspor’un evinde kaybetti¤i
18. haftada Samsunspor’u ma¤lup
eden Karabükspor, art›k zirveyi
kimseyle paylaﬂm›yordu. 19. haftadaki
Giresunspor beraberli¤i Bucaspor ve
Konyaspor’la aradaki mesafeyi
3 puana indirse de Karabükspor
6 maçl›k bir galibiyet serisi yakal›yor,
Altay, Gaziantep Büyükﬂehir
Belediyespor, Kayseri Erciyesspor,
Dardanelspor, Konyaspor ve Kartal’›
ma¤lup etti¤i maçlar›n ard›ndan
25. haftada puan›n› 59’a ç›kart›yordu.
Bu arada takipçilerini oldukça geride
b›rakm›ﬂt›. En yak›n›ndaki
Bucaspor 49, Altay 45
puandayd› ve Karabükspor
art›k ﬂampiyonluk için gün
saymaya baﬂlam›ﬂt›.
Orduspor beraberli¤inin
peﬂinden 27. haftadaki
rakip Bucaspor’du.
Deplasmanda oynanan
maç› 2-1 kazanan
k›rm›z›-mavililer puan
fark›n› 11’e ç›kart›yor ve
iyice rahatl›yordu. Art arda
gelen Karﬂ›yaka ve Mersin
‹dmanyurdu beraberlikleri
de Yücel ‹ldiz’in tük›m›n›
yolundan çevirecek gibi

de¤ildi. 30. hafta mutlu sonla
kucaklaﬂmak için son durak olabilirdi.
12 Nisan günü Çaykur Rizespor
deplasman›nda elde edilecek bir
galibiyet, Karabükspor’un Süper Lig
hasretini sona erdirecekti. O gün Yeni
Rize Stad›’nda oynanan maçta ﬁenol
Ak›n’›n bir, Yasin Avc›’n›n da iki golü
skor tabelas›na 3-0’l›k galibiyet
skorunu as›yor ve Karabükspor’un
dönüﬂünü tescil ediyordu. 68 puana
ulaﬂan k›rm›z›-mavili tak›m›, üçüncü
s›radaki 54 puanl› Adanaspor’un
yakalamas› art›k imkâns›zd›.
31. haftada Kocaelispor’u 1-0’l›k
skorla geçen Karabükspor
taraftarlar›n›n önünde sadece Süper
Lig’e yükselmeyi de¤il, ﬂampiyonlu¤u
da garanti alt›na almay› baﬂar›yordu.
Hoﬂ geldin Karabükspor…
Dileriz Süper Lig’in kal›c› ve marka
de¤erine katk› sa¤lay›c› tak›mlar›ndan
birisi olursun.

Spor Psikolojisi
3D (duygu, düﬂünce ve
davran›ﬂ) yönetimi do¤ru
yap›ld›¤›nda kuﬂkusuz
baﬂar› kendili¤inden
gelecektir. ‹letiﬂimde karﬂ›
tarafa mesaj› %55 vücut
dili, %38 ses tonu ve %7
söyledi¤imiz sözlerle
veririz. Bir sporcu sessiz
bir ﬂekilde el-kol
hareketleriyle isyan etti¤i
zaman rakibine %55
oran›nda duygular›n›n
olumsuz oldu¤unun
mesaj›n› verir. E¤er bunu
ba¤›rarak ve olumsuz
sözler söyleyerek yaparsa
rakibine %100 oran›nda
duygular›n›n olumsuz
oldu¤unu iletir.

Ömer Ateş / Spor Psikoloğu

Sporcularda
özgüven
geliﬂimi
Özgüven sporcu performansını etkileyen önemli
faktörlerden bir tanesidir. Sporcu mücadele ederken
ya özgüveni vardır ya da yoktur. Özgüveni düşük
olarak mücadele eden sporcunun performansı düşer.
Bunun yanında özgüveni yüksek sporcu daha rahat
mücadele eder. Bu da müsabaka motivasyonu ve
konsantrasyonunu artırır. Maça iyi konsantre ve motive
olmuş sporcu, skora daha rahat ulaşır. O zaman
özgüven başarıya ulaşmamızda anahtar rolü oynayan
en önemli unsurlardan bir tanesidir. Peki, özgüvenimizi
olumlu yönde etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl bir
zihinsel çalışma ile özgüvenimizi arttırabiliriz?
zgüven, kiﬂinin herhangi bir
ﬂeyi yapabilece¤ine olan
inançlar bütünüdür. Baﬂka
bir deyiﬂle özgüven, inançl›,
azimli ve kararl› olmakt›r.
Hepimizin bildi¤i gibi, birçok
sporcu müsabakadan önce yapt›¤›
aç›klamalarda maç› alacaklar›na
olan inanc› dile getirir. Kazan›lan
maçlardan sonra da ilk
duydu¤umuz, “Bu maç› alaca¤›ma
olan inanc›m tamd›” olur.
Maalesef, insanlar›n üçte ikisi
özgüven eksikli¤i yaﬂamaktad›r.
Bundan dolay› bu kiﬂilerin gerçek
performans›na ulaﬂmas› ve hayatta
daha verimli olmas› mümkün
de¤ildir. Sporda baﬂar›l› olabilmek
için fizik, teknik ve taktik
becerilerin yan›nda psikolojik
beceriler de önemli rol
oynamaktad›r. Sporcular›n
performans›n› olumlu veya
olumsuz yönde etkileyen birçok
faktör vard›r. Özgüven bu faktörler
içinde en önemli olanlardan bir
tanesidir. Sporcu mücadele
ederken ya özgüveni vard›r ya da
yoktur. Özgüveni düﬂük olarak
mücadele eden sporcunun
performans› düﬂer. Bunun yan›nda
özgüveni yüksek sporcu daha

Ö
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rahat mücadele eder. Bu da
müsabaka motivasyonu ve
konsantrasyonunu art›r›r. Maça iyi
konsantre ve motive olmuﬂ
sporcu, skora daha rahat ulaﬂ›r.
O zaman özgüven baﬂar›ya
ulaﬂmam›zda anahtar rolü
oynayan en önemli unsurlardan
bir tanesidir. Peki, o halde
özgüvenimizi olumlu yönde
etkileyen faktörler nelerdir?
Nas›l bir zihinsel çal›ﬂma ile
özgüvenimizi artt›rabiliriz?

Olumlu düﬂünce ve
konuﬂmalar
Gerek yurtd›ﬂ›nda gerekse
Türkiye’de sporcularla yapt›¤›m
çal›ﬂmalar sonucunda özgüven
geliﬂimini olumlu yönde etkileyen
faktörlerin baﬂ›nda “olumlu
düﬂünce ve konuﬂmalar›n”
geldi¤ini gördüm. E¤er sporcular
müsabaka öncesi kendi
yeteneklerine, güçlü yönlerine,
kapasitelerine ve bunlar›n
kazanmas›na yard›m edece¤ine
inan›yorsa, bu inanç sporcular›n
özgüveninin yüksek olmas›n›
sa¤lam›ﬂt›r. Bunlar›n aksine baz›

Hedef koyma

sporcular birçok güçlü yönleri
olmas›na ra¤men daha çok zay›f
yönlerine, rakibinin s›ralamadaki
yerine, güçlü oldu¤una ve
kazanman›n zorlu¤una inan›r.
Bu da do¤al olarak sporcular›n
özgüvenini kaybetmesine sebep
olur. Çünkü bu gibi olumsuz
düﬂünceler sporcular›n kayg›, stres
ve korku seviyesinin artmas›na
yol açar. Bir sporcu müsabakaya
aﬂ›r› ﬂekilde kayg›l›, stresli ve
korkmuﬂ bir ﬂekilde ç›karsa,
konsantrasyonunu da kaybetmesi
muhtemeldir. Bu da do¤al olarak
performans› olumsuz yönde
etkileyecektir. Henry Ford’un
dedi¤i gibi “Bir ﬂeyi
yapabilece¤inizi düﬂündü¤ünüzde
de yapamayaca¤›n›z›
düﬂündü¤ünüzde de hakl›s›n›z.”
Baﬂar›y› istemek ve istememek
bizim elimizde olan bir unsurdur.
Maçtan önce ve sonra sporcularla
yapt›¤›m birebir ve grup
toplant›lar›nda onlar›n söyledi¤i
sözler, kurdu¤u cümleler ve vücut

dili bana hep onlar›n özgüven
seviyeleri hakk›nda bilgi vermiﬂtir.
Daha çok rakibinin gücüne
odaklanan, “Umar›m kazan›r›m”
diyen sporcular›n özgüvenlerinin
düﬂük oldu¤unun fark›na vard›m.
Bunun yan›nda kendi gücüne ve
yeteneklerine inanan sporcular›n
özgüvenlerinin daha yüksek
oldu¤unu gözlemledim.
Müsabaka s›ras›nda topla yap›lan
ilk temaslarda hata yapan birçok
sporcu, oyuna kötü baﬂlad›klar›
için “Bugün günümde de¤ilim
gibi” olumsuz düﬂüncelerle
özgüvenlerini kaybeder.
Özgüvenini kaybeden oyuncular
daha çabuk strese girebilir, bu da
konsantrasyonlar›n›n da¤›lmas›na
sebep olabilir.

Vücut dili
Özgüven geliﬂimini olumlu yönde
etkileyen faktörlerden biri de
vücut dilidir. Özgüveni yüksek
sporcu sahada, omuzlar› ve baﬂ›

dik durur, bask› alt›nda sonuna
kadar iyi mücadele etmeye çal›ﬂ›r.
Mücadele s›ras›nda olumsuz
konuﬂmalar, sinirlendi¤ini belli
eden davran›ﬂlar (rakibine sert
müdahaleler, ba¤›rma ve aﬂ›r›
itirazlar) sporcunun performans›n›
olumsuz yönde etkilerken, karﬂ›
taraftaki sporcunun özgüveninin
artmas›na sebep olur. Çünkü karﬂ›
tarafa verilen mesaj ﬂudur:
“Performans›nla beni/bizi zor
durumlara sokuyorsun.”
Bu mesaj› alan sporcu daha
özgüvenli oynamaya baﬂlar ve
rakibini bekledi¤inden daha kolay
bir ﬂekilde yener.
Sahada yaﬂanan psikolojik
savaﬂtan üstün ç›kmak istiyorsan›z
yapman›z gereken, olumsuz
koﬂullarda duygular›n›z› karﬂ›
tarafa belli etmemenizdir.
Duygular›n›z› siz yönlendirmelisiniz.
E¤er duygular›n›z sizi veya
baﬂkalar› sizin duygular›n›z›
yönlendiriyorsa o zaman
performans›n›z aﬂa¤› düﬂecektir.

Özgüven geliﬂimini olumlu
yönde etkileyen
faktörlerden biri de hedef
koymad›r. Sporcular zay›f
yönlerini geliﬂtirmek
amac›yla k›sa, orta ve uzun
süreli gerçekçi performans
hedefleri koyup kendilerini
geliﬂtirdi¤i sürece
özgüvenleri artacakt›r.
Ülkemizde birçok
yetenekli futbolcu erken
yaﬂlarda büyük tak›mlarda
ve Milli Tak›mlarda
oynamas›na ra¤men zay›f
yönlerini geliﬂtirmek için
sistemli bir ﬂekilde hedef
koyarak çal›ﬂma
yapmamaktad›r.
Y›llarca bu tak›mlarda
oynamalar›na ra¤men iyi orta
yapamad›klar›, isabetli ﬂut
atamad›klar› veya tekniklerini
geliﬂtirmediklerini görmekteyiz.
Do¤ru hedef koymak için belirli
stratejileri takip etmemiz gerekir.
Hedefler gerçekçi olmal›, hedeflere
ulaﬂmak için harekete geçmeli ve iyi
planlama yap›lmal›d›r. Belirli
aral›klarla geliﬂme olup olmad›¤›
de¤erlendirmelidir. Elit sporcular,
sporculuk hayatlar› boyunca
devaml› eksik yönlerini özel
antrenmanlarla geliﬂtirmiﬂlerdir.
Bu eksik yönler zihinsel, fiziksel,
teknik ve taktik özelliklerdir.
Sporcular direkt sonuca odaklan›r.
Bu da önemli unsurlar›n gözden
kaçmas›na yol açar. Sonuca
ulaﬂmak isteyen sporcular önce
performans hedefleri koyarak
performanslar›n› art›r›rlarsa sonuç
kendili¤inden gelecektir.
Performans›n geliﬂmesi için, sürecin
etkili bir ﬂekilde iﬂlemesi gerekir.
Do¤ru zihinsel ve fiziksel antrenman
metotlar›, sürecin etkili geçmesini

sa¤layacakt›r.

Zihinde canland›rma
Özgüven geliﬂimini olumlu yönde
etkileyen faktörlerden biri de
zihinde canland›rmad›r. Sporcular
geçmiﬂteki baﬂar›lar›n›, iyi
performans gösterdi¤i müsabakalar›
zihninde canland›rarak
özgüvenlerini artt›rabilir. Maçlarda
ve antrenmanlarda yap›lan olumlu
hareketler ve vuruﬂlar zihinde tekrar
canland›r›lmal›d›r. Çünkü beynimiz
her ﬂeyi kaydetmektedir. Zihnimizi
olumlu imgelerle ve düﬂüncelerle
doldurursak özgüvenimiz artacakt›r.
Zihinde canland›rma yap›l›rken beﬂ
duyu organ›n›n (görme, duyma,
dokunma, tatma ve koklama)
kat›lmas› çok önemlidir. Mesela top
süren oyuncunun rakibini, topun
düﬂtü¤ü yeri, tak›m arkadaﬂlar›n›,
sahay› tüm detaylar›yla görmesi,
topa vururken ç›kan sesi duymas›,
vücut hareketlerini, k›vr›lmalar› ve
topu tuttu¤unu hissetmesi gerekir.
Bunlar yap›ld›¤› zaman etkili bir
zihinde canland›rma
gerçekleﬂtirilebilir. Ayr›ca
sporcularla yapt›¤›m çal›ﬂmalarda
birçok sporcunun olumsuz zihinde
canland›rma yapt›klar›na rastlad›m.
Bu kesinlikle yanl›ﬂt›r. Yap›lan
yanl›ﬂlar bile zihinde do¤ru ﬂekilde
canland›r›lmal›d›r. Birçok
profesyonel futbolcu, yapt›klar›
hatalar› zihninde defalarca
yaﬂayarak bu olumsuz tecrübeleri
zihnine kaydeder; bu da olumsuz bir
etkiye yol açar. Yap›lmas› gereken,
hatalar›n do¤ru olmas› gereken
ﬂekilde zihninde canland›r›lmas›d›r.
Mesela golü kaç›ran bir oyuncunun,
kaç›rd›¤› pozisyonu gol yapt›¤›n›
zihninde canland›rmas› buna güzel
bir örnektir.

Fizik, teknik ve
taktik haz›rl›k
Özgüven geliﬂimini olumlu yönde
etkileyen faktörlerden biri de fizik,
teknik ve taktik haz›rl›kt›r. E¤er
sporcular yukar›daki özellikleri
geliﬂtirirlerse daha donan›ml›
olduklar›n› hissedecekler,
bu da özgüvenlerinin artmas›n›
sa¤layacakt›r. Bir çok sporcu
kondisyon çal›ﬂmas›n› sevmez
ama uzun süren ve çekiﬂmeli
geçen maçlarda zihinsel
faktörlerin yan›nda fiziksel
faktörler de performans› olumlu
yönde etkiler.
Sporcular duygu ve düﬂüncelerini
daha iyi analiz ederlerse do¤ru
tav›rlarda bulunmalar› daha kolay
olur. Duygu ve düﬂüncelerinizden

emin olmak istiyorsan›z, kendinize
ﬂu sorular› sorun: “Hata yap›nca
neler hissederim? Özgüvenimi
hangi durumlarda kaybederim?
Güçlü bir rakip karﬂ›s›nda neler
hissederim? Hangi vuruﬂ ve
teknikleri yaparken korkar›m?
Hangi durumlarda karar vermekte
zorlan›r ve kendimi çaresiz
hissederim? Konsantrasyonumu ne
zaman kaybederim? Hata yap›nca
neler hissederim? Ne zaman ve
hangi durumlarda kendimi yetersiz
bulurum? Ne zaman aﬂ›r›
özgüvenli davran›r›m? Yanl›ﬂl›klar›
nas›l düzeltirim? Zorluklarla nas›l
mücadele ederim? Müsabaka
s›ras›nda özgüvenimi devaml›
koruyabiliyor muyum?”
Bu sorulara içten ve do¤ru bir
ﬂekilde cevap verdi¤imiz zaman
özgüvenimizi olumsuz yönde
etkileyen sebepleri ortaya
ç›kar›r›z. Bu da sorunun
çözülmesini kolaylaﬂt›r›r.

Aﬂ›r› özgüven
Aﬂ›r› özgüven de düﬂük özgüven
gibi sporcular›n performans›n›
olumsuz yönde etkiler. Aﬂ›r›
özgüvenli sporcu rakibine sayg›
duymaz ve onu küçümser. Bundan
dolay› müsabakaya kendini iyi
haz›rlamaz. Bunlar›n sonucunda
maç motivasyonu ve
konsantrasyonu düﬂük olur. Bunun
sonucunda sürprizlerle karﬂ›laﬂ›r.
Dünyada üst düzey elit birçok
sporcu ve tak›m, kendilerinden
çok daha zay›f rakiplerine karﬂ›
yenilerek herkesi ﬂaﬂ›rtm›ﬂt›r.
Çal›ﬂt›¤›m tüm sporculara en iyi
performans›n› kime karﬂ› ve ne
zaman gösterdi¤ini sorar›m.
Bu soruyu sormam›n sebebi
müsabakadan önce ve müsabaka
s›ras›nda psikolojik ve fizyolojik
durumu hakk›nda bilgi almakt›r.
Ne ilginçtir ki, birçok sporcu
en iyi performanslar›n›
kendilerinden çok daha güçlü
rakiplerine karﬂ› gösterdiklerini
söyledi. Bunun sebeplerine
bakt›¤›m zaman, maça son derece
rahat ç›kt›klar›n›, kayg›, korku gibi
olumsuz duygulardan ar›nd›klar›n›
ve performansa odaklan›p iyi
konsantre olduklar›n› belirttiler.
Çünkü kimse kendilerinden maç›
kazanmas›n› beklemiyordu.
Bu yüzden özgüvenleri düﬂük
de¤ildi. Müsabaka s›ras›nda
baﬂar›l› performans göstermeye
baﬂlad›klar› andan itibaren
özgüvenlerinin artt›¤›n› ve
kendilerini ciddiye almayan
rakiplerinin panikledi¤ini ifade
ettiler.
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U19 Elit Tur

Yine ‹spanya’ya çatt›k
U17 Takımımızın
Avrupa
Şampiyonası
finallerine katılma
hakkını elde
etmesinin ardından
bu defa
umutlarımız U19
Takımımızdaydı.
Eskişehir’deki Elit
Tur’da Azerbaycan
ve Norveç’i
yenmeyi başardık
ama iki yıl önce
U17 düzeyinde
kaybettiğimiz
İspanya’ya bir kez
daha takılınca final
hayallerimiz suya
düştü.
17 Milli Tak›m›m›z›n Avrupa
ﬁampiyonas› finallerine
yükselmesinin ard›ndan, benzer
bir baﬂar›y› U19 Milli Tak›m›m›zdan
beklemeye baﬂlam›ﬂt›k. 14-19 Nisan
tarihleri aras›nda Eskiﬂehir’de Milli
Tak›m’›n ev sahipli¤inde oynanan
Elit Tur maçlar›nda Türkiye’nin rakipleri
‹spanya, Norveç ve Azerbaycan’d›.
U19 Milliler, Azerbaycan ve Norveç’i
ma¤lup etmesine ra¤men, ‹spanya
karﬂ›s›nda u¤rad›¤› yenilgi nedeniyle
final vizesini alamad›.
Milli Tak›m, Elit Tur’daki ilk s›nav›n›
14 Nisan’da Azerbaycan karﬂ›s›nda
verdi. Eskiﬂehir Atatürk Stad›’n›n
tribünlerini dolduran 1200 futbolsever
aras›nda Türk bayraklar›n›n yan›nda
Azerbaycan bayraklar›n› da vard›.
Zira Anadolu Üniversitesi’nde okuyan
Azeri ö¤renciler de tak›mlar›n›
desteklemeye gelmiﬂti. Gerek turnuvan›n
ilk maç› olmas›, gerekse de rakibin iyi
savunmas› nedeniyle maça tutuk
baﬂlayan oyuncular›m›z, ilk devrede
fazla etkili olamad›. Azerbaycan da
etkili ataklar geliﬂtiremeyince ilk yar› bir
orta saha mücadelesi ﬂeklinde geçti.
55. dakikada Yasin Yagubzade’nin
‹smail Odabaﬂ›’n› ceza sahas› içinde
düﬂürmesi sonucu verilen penalt›y› Emre
Çolak gole çevirdi ve Türkiye’yi 1-0 öne
geçirdi. Golden üç dakika sonra,
Emre Çolak bir kez daha sahneye ç›kt›
ve skoru 2-0’a getirdi. Tarlan Guliyev,
ikinci yar›n›n y›ld›z› Emre Çolak’a
yapt›¤› sert faul sonras› k›rm›z› kartla
oyun d›ﬂ› kal›nca, Azerbaycan’›n gard›
iyice düﬂtü ve oyunun kontrolü
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tamamen Milli Tak›m›m›za geçti. Kalan
dakikalarda Özgür Çek, Necip Uysal ve
‹smail Odabaﬂ›’n›n gol giriﬂimleri sonuç
vermeyince maç 2-0 Türkiye’nin
üstünlü¤üyle sonuçland›. Ayn› gün
oynanan Norveç-‹spanya maç›n›n
1-1 bitmesi, liderlik hedefleyen Milli
Tak›m›m›z için sevindirici bir geliﬂme
oldu. Norveç’in maç boyunca
savunmada kalmas› ve ilk yar›dan sonra
fizik gücünün ciddi ﬂekilde düﬂmesi,
karﬂ›laﬂman›n dikkat çeken noktalar›yd›.
U19 Milli Tak›m›m›z›n ‹spanya ile
oynayaca¤› ikinci maç merakla
bekleniyordu. Maç günü Atatürk
Stad›’na gelen 3 bin futbolsever, bunun
bir göstergesiydi. Hatta Eskiﬂehirspor’un
o güzel bandosu bile Milli Tak›m›m›za
destek vermek için tribünlerdeydi.
Daha maç›n dördüncü dakikas›nda
Emre Çolak’›n 35 metreden yapt›¤›
vuruﬂu kaleci Alex kurtar›nca,
millilerimiz erken öne geçme ﬂans›n›
kaç›rd›. 5 dakika sonra ise Pacheco’nun
ortas›na sert bir vuruﬂ yapan Keko,
‹spanya’y› 1-0 öne geçirdi. Moralini hiç
bozmayan gençlerimiz, 14. dakikada
Necip’le beraberli¤i yakalad›.
Bu dakikadan sonra iki tak›m da
kontrollü bir oyunu tercih ederken,
U17 yaﬂ seviyesinde ﬂampiyon olan
‹spanyollar, kendilerinden beklenen
futbolu oynamaktan uzakt›. Yine de
Thiago devre bitmeden att›¤› kafa
golüyle ‹spanya’y› 2-1 öne geçirmeyi
baﬂard›. ‹kinci yar›n›n baﬂ›nda oyuna
giren Muhammet Demir, sadece üç
dakika sonra skora eﬂitli¤i getiren golü
att›. Bu golden sonra Milli Tak›m›m›z›n

konsantrasyonunu kaybetti¤i dakikalarda
Oriol kafa vuruﬂuyla durumu 3-2’ye
getirdi. Bu golün ard›ndan her iki tak›m
da etkili bir pozisyon geliﬂtiremedi ve
U19 Milli Tak›m›m›z kritik bir yenilgi
alm›ﬂ oldu. Ayn› gün oynanan ve iki
tak›m›n da birbirine denk performans
sergiledi¤i maçta, Norveç bu kez de
Azerbaycan’la berabere kald›.
Kendilerini finallere sadece Norveç
karﬂ›s›nda al›nacak bir galibiyetin
götürece¤ini bilen Milli Tak›m›m›z,
rakibi karﬂ›s›na bask›l› bir oyunla
baﬂlad›. Maç›n ilk beﬂ dakikas› içinde
Muhammet Demir’in daha üçüncü
dakikada kaleci ile karﬂ› karﬂ›ya kalmas›
ve Emre Çolak’›n 25 metreden çekti¤i
sert ﬂutun üst direkten geri gelmesi
maç›n heyecanl› geçece¤inin bir
göstergesiydi. Daha önce kaleyi sert
ﬂutuyla yoklayan Emre, 16. dakikada
kulland›¤› serbest vuruﬂu do¤rudan
filelere gönderdi ve Milli Tak›m›m›z›
1-0 öne geçirdi.
21. dakikada Stian Ringstad,
savunmada yapt›¤›m›z
hatay› de¤erlendirdi ve
çaprazdan yapt›¤› vuruﬂla
durumu eﬂitledi.
64. dakikada rakip ceza
sahas› önünde yaﬂanan
karambolde Volkan Dikmen
topu a¤lara gönderdi ve
Milli Tak›m›m›z›n 2-1’lik
galibiyete ulaﬂmas›n›
sa¤lad›. Norveç Milli Tak›m›
maç boyunca bariz gol
pozisyonuna giremezken,
U19 Milli Tak›m›m›z

böylelikle hak etti¤i bir galibiyet alm›ﬂ
oldu ve puan›n› 6'ya ç›kard›.
Ancak, Azerbaycan’› etkili bir oyundan
sonra 4-0 ma¤lup eden ‹spanya,
grubu 7 puanla lider bitirmiﬂ ve finallere
gitme hakk›n› elde etmiﬂti.
Grubu Norveç iki puanla üçüncü,
Azerbaycan ise bir puanla dördüncü
s›rada tamamlad›.
U19 Milli Tak›m›m›z oynad›¤›
karﬂ›laﬂmalarda gelecek için umut verici
bir performans sergiledi.
Necip Uysal, Orhan Gülle, Muhammet
Demir ve Emre Çolak oynaklar› futbolla
dikkatleri çekti. Özellikle Necip Uysal,
Beﬂiktaﬂ’ta edindi¤i Süper Lig
tecrübesiyle akranlar› aras›ndan s›yr›ld›.
Emre Çolak da top tekni¤i ve
çevikli¤iyle rakip defanslara zor anlar
yaﬂat›rken, att›¤› gollerle de Milli
Tak›m›m›z› galibiyete taﬂ›yan isim oldu.
Orhan Gülle ise orta sahan›n savaﬂan
ismi olarak ön plana ç›kt›.

Milli Tak›m’da ilk golümü hayal ediyorum
Genç Milli Tak›mlarda att›¤› gollerle çok çarp›c› bir
geliﬂme yaﬂ›yor. Henüz 17 yaﬂ›nda, dedesinin eski
yöneticisi oldu¤u Gençlerbirli¤i’nde oynamaktan
gurur duyuyor. Etkili sol aya¤›, hava toplar›ndaki
hâkimiyeti, patlay›c› sürati ve güçlü fizik yap›s›yla
gelece¤in golcüleri aras›nda gösteriliyor. Kulübünün
A tak›m›nda oynamaya baﬂlad›ktan sonra direkt
Avrupa’ya gitmenin ve A Milli Tak›m’da ataca¤›
ilk golün hayalini kuruyor.

Artun Akçakın
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Milli Takım’da olmak çok büyük bir
tecrübe. Bugün bu duruma geldiysem,
milli maçlarda kazandığım tecrübenin ve
orada öğrendiklerimin çok büyük katkısı
olmuştur. Genelde kendimden büyüklerle
oynadım ve başarılı olduğumu gördükçe
özgüvenim de arttı.
İlk dönemlerimde beni İlhan Mansız’a
benzetirlerdi, şimdi Adriano’ya
benzetiyorlar. Beğendiğim oyuncu
Ibrahimovic. Türkiye’de ise Hakan Şükür
diyorum. Kendi stilimi Bobo’ya
benzetiyorum.

Nihat Özten
▼Genç Milli Tak›mlar ve
Gençlerbirli¤i’nin A2 tak›m›nda
att›¤›n gollerle ismin gelece¤in
y›ld›z adaylar› aras›nda
gösterilmeye baﬂlad›. Biz de seni
daha yak›ndan tan›mak istiyoruz.
▲6 May›s 1993 Ankara
do¤umluyum. Ailemin tek
çocu¤um. Annem ev han›m›,
babam ise muhasebecilik
yap›yor. Futbola babam›n beni
2000 y›l›nda Gençlerbirli¤i
Futbol Okulu’na götürmesiyle
baﬂlad›m. Babam eski bir
voleybolcu. Ama küçükken
futbolla aram oldukça iyiydi.
Babam da bendeki bu sevgiyi
görerek 7 yaﬂ›na geldi¤imde
futbola yönlendirdi. Futbol
okulunda k›sa bir süre
geçirdikten sonra seçmeyle
tak›ma girdim ve zamanla buraya
kadar geldim. Bu arada dedemin
de eski bir Gençlerbirli¤i
yöneticisi oldu¤unu söyleyeyim.
Yani aileden Gençlerbirli¤iliyiz.
Taraftar› oldu¤um kulübün
formas›n› giyiyorum.
▼Futbola baﬂlad›¤›n ilk
dönemde de forvet mi
oynuyordun?
▲Solak oldu¤um için futbola ilk
baﬂlad›¤›m dönemde sol aç›k
oynuyordum. Sonras›nda forvet
arkas› olarak oynad›m bir süre.
Ama fizik gücümün artt›¤›n› ve
son vuruﬂlarda baﬂar›l› oldu¤umu
düﬂünen antrenörlerim son 3-4
sezondur beni santrfor oynat›yor.
ﬁimdiye kadar 42 milli maça ç›kt›m
ve 32 gol att›m. A2 Ligi’nde ise Milli
Tak›m kamplar› nedeniyle çok fazla
oynayam›yorum. Bu sezon 16 maçta
oynay›p 12 gol att›m.
▼Peki, bu durum senin aç›ndan
avantaj m› dezavantaj m›?

Önce sol açık sonra forvet arkası oynadım.
Ama fizik gücümün arttığını ve son
vuruşlarda başarılı olduğumu düşünen
antrenörlerim son 3-4 sezondur beni
santrfor oynatıyor. Şimdiye kadar 42 milli
maça çıktım ve 32 gol attım.

Herkesin durumu kendine özeldir ancak
ben genç oyuncuların kaybolup gitmesinde
baş sorumlunun oyuncunun kendisi
olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncular
kendilerine dikkat etmez, çabuk “oldum”
havasına girerse, bu onların ilerlemesine
engel olabilir.
Top toplayıcılık yaptığım zamanlarda
Mustafa Pektemek ve Kahe’yi özellikle takip
ediyordum. Maçı tribünden değil de saha
kenarından izlemek çok farklı. Kenarda
işimi yaparken santrforlara özellikle dikkat
kesiliyordum.

sonras›nda kendi kendime bir ﬂeylerin karar›n›
verdim ve daha dikkatli davranmaya
çal›ﬂ›yorum. Sonuçta Milli Tak›mlarda
oynuyorsunuz ve üstünüzdeki forman›n
hakk›n› vermeniz gerekiyor.

Beni Adriano’ya benzetiyorlar

▲Milli Tak›m’da olmak, uluslararas›
maç yapmak çok büyük bir tecrübe.
Bugün bu duruma geldiysem, milli
maçlarda kazand›¤›m tecrübenin ve
orada ö¤rendiklerimin çok büyük
katk›s› olmuﬂtur. Milli maçlarda
karﬂ›laﬂt›¤›n›z tak›mlar, o ülkelerin
yaﬂ kategorilerindeki en üst düzey
oyuncular›. Dolay›s›yla bu maçlarda
zorluklarla mücadele etmeye al›ﬂ›yor

ve giderek geliﬂiyorsunuz. Genelde
kendimden büyüklerle oynad›m ve
baﬂar›l› oldu¤umu gördükçe
özgüvenim de artt›.
▼Yaﬂ›na göre oldukça geliﬂmiﬂ bir
fizi¤e sahipsin. Bunu neye borçlu
oldu¤unu düﬂünüyorsun?
▲Beslenme çok önemli tabii. Ayr›ca
çocuklu¤umdan beri uyku düzenim
iyidir. En geç saat 21’de uyurdum.

Annem, babam bazen “O¤lum biraz
daha otur” deseler de düzenimi
bozmazd›m. Ailece bir yerlere
oturmaya gitti¤imizde bile ortamdaki
di¤er çocuklar geç saatlere kadar
otursa da ben saat 21.00’de bir
kenara çekilir, uyurdum.
▼Bu bilinçli bir tercih miydi?
▲O zamanlar küçüktüm, belki böyle
ﬂeyler düﬂünmüyordum ama

▼Futbola baﬂlad›¤›n dönemlerde bir idolün
var m›yd›?
▲‹lk dönemlerimde son vuruﬂlar›mdan ve
stilimden dolay› beni ‹lhan Mans›z’a
benzetirlerdi. Son 1-2 sezondur ise fizik
gücüm ve sert vuruﬂlar›mdan dolay›
Adriano’ya benzetiyorlar.
▼Adriano’nun bir de patlay›c› sürat
özelli¤i var.
▲Evet, ben de öyle bir özelli¤e sahibim.
Patlama yapabiliyorum.
▼Türkiye’de ve dünya futbolunda en
be¤endi¤in oyuncular hangileri?
▲ﬁu anda be¤endi¤im oyuncu olarak
Ibrahimovic’i söyleyebilirim. Türkiye’de ise
futbolu b›rakm›ﬂ olsa bile Hakan ﬁükür

diyorum. Kendi stilimi benzetti¤im oyuncu ise
s›rt› dönük oynama özelli¤i ve son vuruﬂlar›yla
Bobo olabilir.
▼Pivot santrfor oynuyorsun, süratlisin ve gol
vuruﬂlar›n da iyi. ‹ki aya¤›n› da kullanabiliyor
musun?
▲‹ki aya¤›m› da kullan›yorum ama solak
oldu¤um için elbette sol aya¤›m daha iyi.
Kafa toplar›nda da iyi say›l›r›m. Milli Tak›mlar
kariyerimdeki ilk kafa golümü, ilk oynad›¤›m
maçta Belçika’ya karﬂ› atm›ﬂt›m.
▼Bu aﬂamaya gelene kadar çal›ﬂt›¤›n
antrenörlerden sana en fazla katk› yapanlar
hangileri?
▲Bütün hocalar›m›n mutlaka üzerimde eme¤i
vard›r. Ancak 2 sene önce C Genç
kategorisinde Türkiye ﬁampiyonu olmuﬂtuk.
O tak›m› çal›ﬂt›ran Tuncay Mocan Hocam›n
bendeki yeri ayr›d›r. 2 y›l birlikte çal›ﬂt›k.
O dönemde benimle birebir konuﬂmalar›n›n
ve antrenmanlarda üzerime düﬂerek bir ﬂeyler
ö¤retmesinin çok faydas›n› gördüm. Bugün
Milli Tak›m oyuncusu olmamda çok büyük
katk›lar› var.

Şu an sadece A Milli Takım’ın hayalini
kuruyorum. Hep U15 Milli Takımı’nda
attığım o ilk gol ve sonrasında yaşadığım
mutluluk geliyor aklıma. Bir de bunu
A Milli Takım’da yaptığımı düşünüyorum.
Hayalini kurmak bile beni inanılmaz
heyecanlandırıyor.

Uzun bir yolum oldu¤unun fark›nday›m
▼Genç tak›mlarda çok yetenekli oyuncu var ama bu
oyuncular genellikle beklenen s›çramay› yapam›yor.
Bu konu hakk›nda ne düﬂünüyorsun?
▲ﬁu anda etraf›mdaki herkes bu konuyu konuﬂuyor.
Bana yap›lan telkinler de “Milli Tak›mlara gidiyorsun
ama daha yolun çok baﬂ›ndas›n. Kat etmen gereken çok
yol var. Ayaklar›n asla yerden kesilmesin ve çal›ﬂmalar›n
yo¤unlaﬂt›r” ﬂeklinde. Tabii bu tarz baﬂar›s›zl›k
hikâyelerini çok duyuyoruz. Herkesin durumu kendine
özeldir ancak ben bu olay›n baﬂ nedeninin oyuncunun
kendisi oldu¤unu düﬂünüyorum. Genç oyuncular
kendilerine dikkat etmez, çabuk “oldum” havas›na
girerse, bu onlar›n ilerlemesine engel olabilir. Kendi
aç›mdan bakt›¤›mda, Milli Tak›m oyuncusu olsam da
henüz yolun çok baﬂ›nda oldu¤umun bilincindeyim.
Daha çok uzun bir yol kat etmem ve çok çal›ﬂmam
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gerekti¤ini biliyorum.
▼Ligimizde genç oyunculara
yeterince ﬂans verildi¤ini
düﬂünüyor musun?
▲Hay›r. Gençlere ﬂans tan›yan baz›
antrenörler var ama geneli için bunu
söyleyemeyiz. Yabanc› oyunculara
tan›nan tolerans daha fazla. Gençlere
biraz tahammül etseler, onlara biraz
daha destek olsalar, ligimizde
oynayan gençlerin say›s› çok daha
fazla olabilir.
▼Gençlerbirli¤i san›r›m bu konuda
biraz daha ﬂansl› bir kulüp.
▲Evet, bizim tak›mdaki gençlerin
oran› di¤er tak›mlara göre oldukça
yüksek. A tak›mda altyap›dan yetiﬂmiﬂ
birçok oyuncumuz var. Thomas Doll
gençlere önem ve ﬂans veren bir
antrenör. Onun gibi birisinin tak›m›n
baﬂ›nda olmas› elbette biz genç
oyuncular için ﬂans.
▼Peki, Thomas Doll seninle
ilgileniyor mu?
▲Henüz birebir konuﬂmam›z olmad›
ama altyap›daki hocalar›m›zdan bilgi
ald›¤›n›, sürekli diyalog halinde
oldu¤unu biliyorum. Henüz A tak›mla
antrenmana ç›kma ﬂans› bulamad›m.
Aç›kças› bunu sürekli düﬂünüyorum.
Ancak benim düﬂünmem pek bir ﬂey
de¤iﬂtirmiyor. Bana düﬂen, elimden
gelen her ﬂeyi yaparak oraya
ç›kaca¤›m günü beklemek.
▼Y›ld›z oyuncularla yapt›¤›m›z
röportajlarda, arkadaﬂlar›ndan daha
fazla çal›ﬂt›klar› ve özel antrenmanlar
yapt›klar› gerçe¤iyle karﬂ›laﬂt›k. Senin
de bu tarz çal›ﬂmalar›n var m›?
▲Mutlaka var. Bu tarz çal›ﬂmalar›
hem kulüpte hem de Milli Tak›mlarda
yap›yoruz. Bu asl›nda çok da kolay
de¤il. Ama e¤er antrenmandan sonra
kendimi dinç hissediyorsam ekstra
çal›ﬂmalar yapar›m. Özellikle s›k s›k
dayan›kl›l›k ve ﬂut çal›ﬂmas› yapmaya
gayret ediyorum. E¤er tak›m›n
antrenman› akﬂamsa, sabahlar›
mutlaka kendi özel antrenman›m›
yap›yorum. Bu çal›ﬂmalar›n faydas›n›
da çok net biçimde görebiliyorum.
▼Bu antrenmanlar› yapman için seni
yönlendiren, program haz›rlayan
birisi var m›?
▲ﬁu anda A2 tak›m›nda birlikte
çal›ﬂt›¤›m›z Tansel Hocam bu konuda
bize çok yard›mc› oluyor. Tak›m
antrenmanlar› saat 17.00’de yap›l›yor.
Ama ayr›ca çal›ﬂmak isteyen
arkadaﬂlar için hocam›z sabah
saatlerinde gelerek bize antrenman
yapt›r›yor. A2’ye geçti¤imden beri bu
tarz çal›ﬂma yapma imkân›n› daha
çok buldum.

‹nternet baﬂ›nda
ismimi bekledim
▼‹ki y›l› aﬂk›n bir süredir Milli
Tak›mlar›n formas›n› giyiyorsun.
Milli Tak›m oyuncusu olmak sana
ne hissettiriyor?
▲2008 y›l›ndan beri Milli Tak›mlarda
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oynuyorum. Bu formay› giymek çok
büyük bir onur. Tarif edilmesi zor
hisler. ‹lk ça¤r›ld›¤›m dönemi ise hiç
unutmuyorum. Ankara’da ‹ç Anadolu
Karmas› oluﬂturulmuﬂtu. Ben de o
karman›n bir oyuncusuydum ve di¤er
bölgelerden belirlenen tak›mlarla
maçlar yapt›k. Bu maçlarda seçilen
oyuncularla 40 kiﬂilik bir U15
kamp›na girdik. Bu kamptan sonra
‹rlanda’da düzenlenecek özel
turnuvaya kat›lacak kadro
belirlenecekti. O dönemde kadroya
ça¤›r›l›p ça¤›r›lmayaca¤›m merak›yla
boﬂ zamanlar›m›n tamam›n› TFF’nin
internet sitesini takip ederek
geçiriyordum. Kadro aç›kland›¤›nda
ismimi gördü¤üm zaman nas›l mutlu
oldu¤umu anlatamam.
▼Milli Tak›mlardaki ilk maç›n›
hat›rl›yor musun?
▲‹lk milli maç›m› ‹rlanda’daki
turnuvada Belçika’ya karﬂ›
oynam›ﬂt›m. Zaten o turnuvay›
ﬂampiyon olarak tamamlam›ﬂt›k.
Ben de ilk maça ilk 11’de ç›kt›m ve
duran toptan gelen bir orta sonras›
kafayla gol att›m. Golü att›ktan sonra
dünya durdu sanki. Herkes bana
bak›yordu. ‹nan›lmaz bir duyguydu.
▼U17 Tak›m›ndaki yeni
antrenörünüz Abdullah Ercan.
Yak›n geçmiﬂin y›ld›z oyuncular›ndan
birisiyle çal›ﬂmak seni nas›l etkiliyor?
▲Tak›m olarak ne kadar baﬂar› olmak
istiyorsak, Abdullah Hocan›n bunu
bizden çok daha fazla istedi¤ini
görüyoruz, hissediyoruz. Bu duygu
bizi olumlu etkiliyor. ‹dmandaki
duruﬂu, bizimle tak›m halinde ve
birebir yapt›¤› konuﬂmalar çok güzel.
Kendisi de y›llar önce bizim ﬂu an
yaﬂad›klar›m›z› yaﬂam›ﬂ. O dönemde
kazand›¤› tecrübeleri bize aktar›yor.
Bizim ne hissetti¤imizi anl›yor,
ne düﬂündü¤ümüzü tahmin ediyor ve
ona göre yönlendiriyor. Kendisiyle
çok rahat iletiﬂim kurabiliyoruz.
▼Kariyer planlamana gelirsek, k›sa ve
uzun vadede hangi noktalara ulaﬂmak
istiyorsun?
▲‹lk hedefim Gençlerbirli¤i
A tak›m›na ç›kmak. Orada bir ﬂeyleri
gösterdikten sonra yurtd›ﬂ›nda futbol
oynamak istiyorum.
▼‹stanbul’a u¤ramadan direkt
yurtd›ﬂ› m›?
▲O düzeyde bir oyuncu olabilirsem
direkt Avrupa’ya gitmek isterim.
▼Hayalini kurdu¤un bir lig, bir tak›m
var m›?
▲‹ngiltere ya da ‹spanya’da oynamak
isterim. ‹ngiltere’de Manchester
United, ‹spanya’da ise Barcelona.
▼Yurtd›ﬂ›na giden birçok
oyuncumuzun k›sa sürede geri
döndü¤ünü gördük. San›r›m bu biraz
da beyin olarak haz›rl›ks›z olmaktan
ve lisan bilmemekten
kaynaklan›yordu. Sen bu anlamda
kendini haz›r hissediyor musun?
▲ﬁu anda haz›r oldu¤umu
söyleyemem. Ama kariyer planlamam›

hayata geçirmeye
baﬂlad›¤›m anda bunun da
çal›ﬂmalar›n›
h›zland›raca¤›m. Dedi¤iniz
gibi yabanc› dil çok
önemli. Ö¤renmeyi de
istiyorum ve bununla ilgili
çal›ﬂmalara baﬂlad›m.
▼Genç Milli Tak›m
kamplar›nda oyunculara
‹ngilizce kurslar› da
veriliyor. Bu kurslar›n
faydas›n› görüyor
musunuz?
▲Evet, mükemmel bir
uygulama. Maç içerisinde
hakemlerle, rakip
oyuncularla girece¤imiz
diyaloglara yönelik ders
al›yoruz.
▼Peki, dil problemini
hallettin diyelim. 1-2 y›l
içinde böyle de bir teklif
geldi. Tek baﬂ›na oralarda ayakta
durabilecek kiﬂilik özelli¤in oldu¤unu
düﬂünüyor musun?
▲Tek baﬂ›ma yabanc› bir ülkede
yaﬂayabilecek gücü kendimde
görüyorum. Pek s›k›nt› çekece¤imi
düﬂünmüyorum.
▼Bir yandan futbol oynarken
e¤itimini de sürdürüyor musun?
▲E¤itimim devam ediyor. ﬁu anda lise
3. s›n›fa gidiyorum. Futbolla okulu bir
arada götürmek pek kolay olmuyor.
Mesela ﬂimdi okulda olmam lâz›m
ama Milli Tak›m kamp›nday›m.
Ancak e¤itimimi sürdürme konusunda
kararl›y›m. Üniversitede okumak
istiyorum. Milli Tak›m oyuncusu
oldu¤um için BESYO’lara giriﬂimizde
sa¤lanan kolayl›ktan faydalanmak
amac›nday›m.
▼ﬁu anda tak›m›n kaptan›s›n.
Kaptanl›k ne gibi özellikler
gerektiriyor?
▲Kaptan olmak en baﬂta her ﬂeyinizle
tak›m arkadaﬂlar›n›za örnek olmay›
gerektiriyor. Di¤er oyuncular kaptana
bakt›¤›nda, “O çal›ﬂ›yor, benim de
çal›ﬂmam lâz›m, kaptan ﬂöyle
davran›yor, benim de öyle
davranmam lâz›m” demeli. Kaptanl›k
cidden sorumluluk isteyen ve örnek
davran›ﬂlar sergilemenizi gerektiren
bir iﬂ. Bu arada Milli Tak›mda kaptan
olmak insana mutluluk ve gurur
veriyor.

Top toplarken golcüleri
izliyordum
▼Genç Milli Tak›mlarda oynayan üst
gruplara bakt›¤›nda hangi golcülerin
s›çrama yapabilece¤ini
düﬂünüyorsun?
▲U19 Milli Tak›m›’ndan Bursasporlu
Muhammet Demir’i be¤eniyorum.
Son vuruﬂlar› çok baﬂar›l›. Ümit Milli
Tak›m’da bizim kulüpten Mustafa
Pektemek a¤abey var. Zaten top
toplay›c›l›k yapt›¤›m zamanlarda onu

ve Kahe’yi özellikle takip ediyordum.
Top toplay›c› olarak kenarda maç›
izlemek, baz› ﬂeyleri görmek ve
ö¤renmek aç›s›ndan çok yararl›
oluyordu. Maç› tribünden izlemekten
çok farkl›. Kenarda iﬂimi yaparken
santrforlara özellikle dikkat
kesiliyordum. Mesela Kahe, s›rt›
dönük oynayan bir oyuncu oldu¤u
için kuvveti ön plana ç›k›yor. Topu
saklamas›n› iyi biliyor. Onu izleyerek
bu özelliklerini gözlemliyor ve daha
sonra gördüklerimi uygulamaya
çal›ﬂ›yorum. Mustafa a¤abey ise
Kahe’ye göre daha hareketli ve
mücadele gücü yüksek. Onun da bu
özelliklerini nas›l kulland›¤›n›
gözlemleyerek kendimi geliﬂtirmeye
u¤raﬂ›yorum.
▼A Milli Tak›m’da oynamay› hayal
ediyor musun?
▲ﬁu an hayalini kurdu¤um tek ﬂey o
zaten. Hep U15 Milli Tak›m›’nda
att›¤›m o ilk gol ve sonras›nda
yaﬂad›¤›m mutluluk geliyor akl›ma.
Bir de bunu A Milli Tak›m’da
yapt›¤›m› düﬂünüyorum. O taraftar›n
önünde oynay›p gol atman›n hayalini
kurmak bile beni inan›lmaz
heyecanland›r›yor.
▼Bu sezon baﬂ›nda profesyonel
sözleﬂme imzalad›n ve para
kazanmaya da baﬂlad›n. Kazand›¤›n
parayla ailene bir katk›n oldu mu?
▲Öyle çok para kazand›¤›m
söylenemez. Aileme ise henüz pek
katk›m olmad› ama ileride onlar için
yapmak istedi¤im çok ﬂey var.
▼Okul ve futbol d›ﬂ›ndaki hayat›nda
neler var?
▲Boﬂ zamanlar›m› genelde dinlenerek
geçiriyorum. Müzikle aram iyidir.
Sinemaya giderim ve al›ﬂveriﬂ
yapmay› severim. Özellikle al›ﬂveriﬂ
iﬂi biraz hastal›k gibi oldu bende.
▼Kitaplarla aran nas›l?
▲Son zamanlarda kitap okumaya
biraz daha e¤ildi¤imi söyleyebilirim.
Polisiye ve sürükleyici kitaplar
okuyorum.

Hukuk
Av. Murat Aygörmez

ﬁike ve teﬂvik primi
suçlar›n›n takip usulü
ukuk ve hukukun kapsad›¤›
olaylar ve bu çerçevede
oluﬂturulan düzenlemeler,
toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde
ﬂekillenerek yaz›l› hukuk kural›
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Yaz›l› hukuk kurallar›n›n
belirlenmesindeki toplumsal
ihtiyaçlar› belirleyen temel
unsurlardan birisi de bilimsel
geliﬂmeler ve bu do¤rultuda ortaya
ç›kan ihtiyaçlard›r. Söz konusu
geliﬂmeler aç›s›ndan spor alan›
özelinde düzenlemelere
bakt›¤›m›zda; geçmiﬂ y›llarda
ülkelerin belirlenmiﬂ (net olarak
çizilmiﬂ) s›n›rlar› dahilinde,
uluslararas› hukuk çerçevesinde
ihlallerin ortadan kald›r›lmas› ile
birlikte devletlerin ve insanlar›n
spora olan ilgisi artm›ﬂ ve sosyal
yaﬂamlar›nda spora daha fazla
yer ay›rmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Bu geliﬂmelerle birlikte spor
alan›n›n gerek ulusal gerekse de
uluslararas› planda ayr›nt›l› hukuk
kurallar› ile düzenlenme ihtiyac›
ortaya ç›km›ﬂt›r.
Belirtilen geliﬂmeler aç›s›ndan
konu özelinde müsabaka
sonucunu etkilemek ﬂeklinde
özetlenebilecek ﬂike ve teﬂvik
primi fiilleri çerçevesinde
geliﬂmelere bakt›¤›m›zda, genel
hukuk düzenlemelerinin bu fiilleri
düzenlemeye iliﬂkin ihtiyac›
günümüze kadar henüz
gideremedi¤i, bu konudaki h›zl›
geliﬂmeleri henüz
yakalayamad›¤›n› görmekteyiz.
Hukuka, dolay›s›yla toplumsal
düzene karﬂ› gerçekleﬂtirilen
fiillerin suç kabul edilmesi ve
bu do¤rultuda cezaland›r›lmas›;
Anayasam›z›n 38. maddesinde ve
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 2.
maddesinde ifade edilen ilkelerden
“suç ve cezada kanunilik” ilkesi
çerçevesinde; TCK veya sair
kanunlar›n içerisinde suç ve
cezalar›n ayr›nt›l› olarak
tan›mlanmas› gerekmektedir. Aksi
takdirde kanunlarda suç olarak
tan›mlanmam›ﬂ fiillerin yorum
yoluyla, suç olarak tan›ml› bir fiile
benzetilerek cezaland›r›lmaya
çal›ﬂ›lmas›; baﬂka bir ifade ile suç
olarak tan›mlanm›ﬂ fiillerin geniﬂ
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yorumlanarak, suç olarak
tan›mlanmam›ﬂ baﬂka fiilleri de
kapsar hale getirilmesi, ideal
(olmas› gereken) hukuk aç›s›ndan
kabul edilemeyece¤i gibi, “hukuk
devleti ilkesi” ve bu ilkenin
getirdi¤i sonuçlardan biri olan
“kiﬂilere tan›nan hukuki güvence”
ve TCK 2. maddesinde ifade edilen
“suç ve ceza içeren hükümlerin
k›yasa yol açabilecek biçimde
geniﬂ yorumlanamayaca¤›” hükmü
ile de ba¤daﬂmamaktad›r.
Mevcut durumda müsabaka
sonucunu etkileme ﬂeklinde
gerçekleﬂen ﬂike ve teﬂvik primi
fiillerinin, kanunlarda
cezaland›r›labilir bir eylem (suç)
olarak tan›mlanmamas› ve bu
nedenle de TCK 157. maddesinde
ifade edilen “Doland›r›c›l›k” ve
158. maddesinde ifade edilen
“Nitelikli Doland›r›c›l›k” suçlar›
kapsam›na dahil edilerek
soruﬂturulmas› ve kovuﬂturulmas›;
mevzuat aç›s›ndan ve toplumsal
düzeni bozan eylemlerin
cezaland›r›lmas› gerekmesi
ba¤lam›nda kabul edilebilse dahi
ideal hukuk mant›¤› ile
ba¤daﬂmamaktad›r. Bu denli
önemli bir konunun kanunda
ayr›nt›l› olarak düzenlenmesi
gerekmektedir. Zira müsabaka
sonucunu etkilemek fiilleri
Türk Ceza Kanunu’nda tan›ml›
doland›r›c›l›k suçu ile, “hileli
davran›ﬂlarla bir kimseyi aldat›p,
onun veya baﬂkas›n›n zarar›na
olarak, kendisine veya baﬂkas›na
bir yarar sa¤lamak” ﬂeklinde ifade
edilemeyecek kadar karmaﬂ›k bir
yap› arz etmektedir. Bu nedenle de
ﬂike ve teﬂvik primi fiilleri hukuka
ayk›r› eylemler olarak ayr›nt›l› bir
ﬂekilde tan›mlanmad›¤› takdirde,
öngörülecek cezalar yukar›da ifade
edilen ilkelere ayk›r›l›k
oluﬂturaca¤› gibi; benzer nitelikte
toplumsal düzeni sars›c›
eylemlerin baz›lar›n›n
cezaland›r›lmamas› veya toplumsal
düzeni sarsmayan ve
cezaland›r›lmamas› gereken baz›
eylemlerin cezaland›r›lmas›
sonucunu do¤uracakt›r.
ﬁike, müsabaka sonucunu
etkilemek amac›yla hakeme,

gözlemciye, temsilciye, oyuncuya,
kulüp yöneticisi veya yetkilisine,
antrenöre, teknik direktöre veya
spor müsabakas›n›n
gerçekleﬂtirilmesi ya da
yürütülmesi ile ilgili görev icra
eden di¤er bir kiﬂiye veya bu
kiﬂilerden birinin iradesi dahilinde
üçüncü bir kiﬂiye herhangi bir
menfaat sa¤lanmas› ﬂeklinde
gerçekleﬂtirilebilir. Burada
sa¤lanan menfaat do¤rudan
veya dolayl› olarak
gerçekleﬂtirilebilece¤i gibi maddi
veya manevi ﬂekilde de olabilir.
Teﬂvik primi, kiﬂilerin kendi veya
mensubu ya da taraftar› bulundu¤u
kulübün ç›kar›na, ayn› veya
ba¤lant›l› bir organizasyonda
yar›ﬂan kiﬂi ya da kulübün
müsabakadan aleyhine sonuç
ç›kmas› amac›yla, rakip spor
kulübü veya sporcusu ile spor
müsabakas›n›n gerçekleﬂtirilmesi
veya yürütülmesi ilgili görev icra
eden di¤er kiﬂiye veya bu
kiﬂilerden birinin iradesi ile
üçüncü bir kiﬂiye herhangi bir
menfaat sa¤lanmas› ﬂeklinde
gerçekleﬂtirilebilir. ﬁike fiili
aç›s›ndan belirtildi¤i gibi burada
da sa¤lanan menfaat do¤rudan
veya dolayl› olarak
gerçekleﬂtirilebilece¤i gibi maddi
veya manevi ﬂekilde de olabilir.
Teﬂvik primi fiilinde ayr›k olarak
tutulmas› gereken (toplumsal
düzeni sarsmayan) fiillerin ise
cezaland›r›lmamas› gereken
eylemler oldu¤unu da belirtmek
gerekir. Bunlar ise milli tak›mlar›n
mensuplar›na uluslararas›
müsabaka nedeniyle temin edilen
ve kulüplerin mensubu bulunan
sporcu ve teknik elemanlar›na
temin ettikleri baﬂar› primi veya
menfaatlerdir.
Müsabaka sonucunu etkileme
fiillerinin TFF kurullar› aç›s›ndan
takibi ve ilgili kiﬂilere ceza
verilmesi aç›s›ndan yani disiplin
yarg›lamas› aç›s›ndan ise;
inceleme ve karar organlar› olarak
karﬂ›m›za, TFF Yönetim Kurulu,
Etik Kurulu, Disiplin Kurullar› ve
Tahkim Kurulu ç›kmaktad›r.
Futbol Disiplin Talimat›’n›n (FDT)
15. maddesinde müsabaka

sonucunu etkileme fiilinin a¤›rl›¤›
nedeniyle soruﬂturma zamanaﬂ›m›
di¤er disiplin ihlalleri için
öngörülen soruﬂturma
zamanaﬂ›m›ndan (sahada ve
sahay› çevreleyen alanda
gerçekleﬂtirilen ihlallerde 1 y›ll›k,
doping ihlallerinde 8 y›ll›k ve
di¤er ihlallerde ise 5 y›ll›k
sürelerden) farkl› olarak 20 y›ll›k
bir soruﬂturma zamanaﬂ›m›
öngörülmüﬂtür. Müsabaka
sonucunu etkilemek fiilinin
gerçekleﬂtirildi¤inin sabit
bulunmas› halinde Profesyonel
Futbol Disiplin Kurulu’nun
verebilece¤i cezalara (FDT 55.
maddesine) bakt›¤›m›zda
kiﬂilere 1 y›ldan 3 y›la kadar
müsabakalardan men veya hak
mahrumiyeti cezas› verilebilece¤i;
kulüplere ise küme düﬂürme cezas›
verilmesinin yan› s›ra ihlalin
a¤›rl›¤›na göre ek olarak puan
indirme cezas› verilebilece¤i;
ayr›ca ihlalde sorumlulu¤u
bulunan kiﬂi ve kulüplere para
cezas› verilebilece¤i; hakemlere
ise sürekli hak mahrumiyeti cezas›
verilebilece¤i öngörülmüﬂtür.
ﬁike ve teﬂvik primi fiillerinin
incelenmesi usulünde ise; (a) ihbar
ya da re’sen TFF Yönetim Kurulu
taraf›ndan ö¤renilen ve ciddi
bulunan ﬂike ve teﬂvik primi
iddialar›n›n incelenmesi için Etik
Kurulu’na intikal ettirilece¤i,
(b) Etik Kurulu’nun inceleme ve
araﬂt›rmalar› sonucunda
düzenleyece¤i raporu TFF Yönetim
Kurulunca gerekli karar›n
verilmesini teminen TFF
Baﬂkanl›¤›na sunaca¤›, Etik Kurulu
raporunun TFF Yönetim Kurulu
aç›s›ndan mütalaa niteli¤inde
oldu¤u, (c) bir müsabakada ﬂike
yap›ld›¤› veya teﬂvik primi verildi¤i
hususundaki nihai karar› delillere
ve vicdani kanaatine göre TFF
Yönetim Kurulu’nun verece¤i ve
(d) Etik Kurulu raporuna karﬂ›
ancak TFF Yönetim Kurulu’nun
konuya iliﬂkin karar› ile birlikte
Tahkim Kurulu nezdinde itiraz
edilebilece¤i Etik Kurulu
Talimat›’n›n 7. maddesinde
düzenlenmiﬂtir.

TFF Gündemi
MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan, hem hakemleri hem de kurulunu savundu

250 y›ll›k birikimimiz var
HK Baﬂkan› O¤uz Sarvan,
TFF’nin ‹stinye’deki
merkezinde kamuoyu
bilgilendirme toplant›s› düzenledi.
Sarvan, hakemlerin geçen sezona
oranla baﬂar›l› oldu¤unu
savunarak, “Hakem notlar›n›
karﬂ›laﬂt›rd›k; bu sene az da olsa
bir ilerleme oldu¤u görülüyor.
Hakemleri geçen y›la oranla
baﬂar›l› buluyoruz. Çünkü geçen
seneki kadro bu sene de görev
yap›yor. 12 maç daha fazla
yönettiler, e¤itimleri de geçen
seneye göre daha fazla”
ifadelerini kulland›. Sarvan,
hakem hatalar›n›n dünyan›n her
yerinde olabilece¤ini belirterek,
“Hakem komitelerinin bak›ﬂ aç›s›
farkl›. Hakemi sadece tek hatayla
de¤erlendirmiyorlar. Bunlar› insan
hatas› olarak kabul etmek ve her
hatan›n arkas›nda art niyet
aramamak gerekir. Hakemlerimiz
geçen seneye oranla daha iyi,
ama henüz istedi¤imiz düzeyde
de¤iller. Daha iyi seviyelere
gelmek için yo¤un bir ﬂekilde
çal›ﬂ›yoruz ve kendilerine
güveniyoruz” ﬂeklinde konuﬂtu.
26 y›l faal olarak futbol hakemli¤i
yapt›¤›n› ifade eden MHK Baﬂkan›
Sarvan, “Daha sonra 10 y›l çeﬂitli
görevlerde bulundum.
Arkadaﬂlar›m›n da ayn› ﬂekilde bu
camiada yo¤un hizmetleri var.
MHK 9 kiﬂiden oluﬂuyor, toplam
görev süreleri 250 y›l. Böyle bir
birikime sahibiz. Bir tak›m
kiﬂilerin kalk›p, ‘Bunlar bilmiyor’
demesi bizi üzüyor. Bu haks›z ve
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insafs›z. Hakemlere
e¤itim verilmedi¤i iddia
ediliyor. Sezon baﬂ›nda
10 günlük kamp dönemi
geçirdik. Sürekli hakem
kamplar› yap›ld›. Maça
ç›kacak hakemlerin dinç
kafayla maça ç›kmas›
sa¤land›” ifadelerini
kulland›.

En üst düzeyde
e¤itim veriliyor
UEFA’n›n en üst düzey
e¤itimcisinin 10 kez Türkiye’ye
geldi¤ini, 6 hakemi bizzat maç›na
giderek izledi¤ini kaydeden
Sarvan, önümüzdeki sezon da
yard›mc› hakemler için
yurtd›ﬂ›ndan e¤itimci gelece¤ini
anlatt›. “36 y›ld›r bu iﬂin içinde
birisi olarak, gönül rahatl›¤› ile
ﬂunu söylüyorum; üst düzey
hakemler için yap›lan e¤itim,
en üst düzeydeki Avrupa
ülkesinden az de¤il” diyen
Sarvan, e¤itim konusuna çok
önem verdiklerini söyledi.
Ligin son döneminde
spekülasyonlar oldu¤unu ve kaos
ortam› yarat›lmak istendi¤ini
savunan Sarvan, “36 y›ld›r
hakemli¤in içindeyim. Babam da
82 yaﬂ›nda ve hakemlik
yap›yordu. Onun zaman›nda
yaﬂananlar hâlâ yaﬂan›yor. Bunun
ad› hakem etkileme sanat›...
Aﬂamalar› vard›r. Birinci aﬂama
maç öncesi. Bir hakem atand›ktan

Andreas Schluchter, hakem kamp›na kat›ld›

sonra ‘Biz bu hakemi istemiyoruz’
diye beyanat verilir. Amac› o
hakem gelmesin ama
aç›klanm›ﬂsa da etki alt›na al›ns›n.
Ayr›ca hakem stada girerken
etkileme yöntemi; maç esnas›nda
etkileme davran›ﬂlar›, devre
aras›nda yap›lanlar ve son olarak
da maç sonunda yap›lan
davran›ﬂlar. Bunlar geleneksel
yöntemler. MHK olarak bunlar›n
fark›nday›z ve bunlara karﬂ›
tedbirlerimizi bilimsel olarak
al›yoruz” dedi.

Eski al›ﬂkanl›klar
ortadan kalkmal›
O¤uz Sarvan, kulüp baﬂkanlar› ile
biten maç sonras› görüﬂmeme
konusuna da de¤inerek,
“Kaybedilen maçtan sonra, o sinir
bozuklu¤u ve atmosferde bir
kulüp baﬂkan› ile MHK
Baﬂkan›n›n görüﬂmesinin kime

UEFA Gözlemcisi, E¤itimcisi, ‹sviçre Merkez Hakem Kurulu üyesi Andreas Schluchter, hakem kamp›n›
ziyaret ederek e¤itim çal›ﬂmas› yapt›. MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan, FIFA hakemlerimiz Hüseyin Göçek ve
Serkan Gençerler’in de mentörü olan Schluchter’e, iki hakeme katk›lar›ndan dolay› plaket verdi.
Fenerbahçe-Beﬂiktaﬂ derbisini Hakem ‹ﬂleri Müdürü Dr. Sürhat Müniro¤lu ile birlikte izleyen Schluchter,
ertesi gün hakemlerle bir araya gelerek maç›n analizini yapt›.
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nas›l bir faydas› olabilir?” dedi.
“Çok sakin bir konuﬂma geçti¤ini
varsayal›m” diyen Sarvan,
“Bir taraf ﬂikâyet edecek, MHK ise
teselli edici cümleler kullanacak.
Sonra da bu, kulüpler taraf›ndan
‘telafi edilecek’ ﬂeklinde
alg›lan›yor. Maç›n üzerinden
birkaç gün geçtikten sonra
medeni bir ﬂekilde konuﬂulur.
Eski al›ﬂkanl›klar›n ortadan
kalkmas› gerekir. Bunlar eski
dönemlerden kalan al›ﬂkanl›klar”
ifadelerini kulland›.
Sarvan, maçlar›n devre aras›nda
hakemlerin telefonla görüﬂtükleri
yönündeki iddialara da ﬂöyle
cevap verdi:
“Göreve geldi¤imizde hakemlere
ﬂunu söyledik, ‘Devre aras›nda
telefonunuz kazayla da olsa
aç›ksa, b›rak›n gidin. Ya da maç›n
yar›da b›rak›lmas›na karar
verirken telefon aç›p bize
sorarsan›z, b›rak›n bu iﬂi. Bütün
kararlar› sizin vermeniz gerekir.’
Bunu ilk toplant›m›zda da
söyledik, devre aras›nda da.”
Hiçbir hakeme karﬂ› ön
yarg›lar›n›n bulunmad›¤›n› anlatan
MHK Baﬂkan› O¤uz Sarvan,
“Kuddusi Müftüo¤lu geçen sene
b›rak›yordu. Hatta Antalya’ya
gitti¤imde ‘B›rak gel aram›za’
diyecektim ama konuﬂamad›k.
ﬁimdi sezonun en iyi hakemi.
Kimseye karﬂ› bir peﬂin
hükmümüz yok” dedi.
Sarvan, Avrupa’daki üst liglerde
20 hakemin görev yapt›¤›n›
belirterek, “Bizde 25 hakem var.
Biz bunu 22, sonra da 20’ye
indirmek istiyoruz. Bunlar›n 18’i
de her maça ç›kabilmeli.
25 hakemimiz var ama her maça
ç›kabilecek 10-11 hakeme
sahibiz” ﬂeklinde konuﬂtu.
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Milli Tak›m ABD Turnesi’ne ç›k›yor
Milli Tak›m›m›z›n May›s
ay›nda Amerika Birleﬂik
Devletleri’nde yapaca¤›
haz›rl›k kamp›n›n seyahat ve maç
program› belirlendi. 18 May›s’ta
‹stanbul’da toplanacak olan A Milli
Tak›m kadrosu, 19 May›s’ta New
York’a hareket edecek. 19-24 May›s
tarihleri aras›nda New Jersey’nin
Hoboken kentinde kalacak Milli
Tak›m, 25 May›s sabah› otobüsle
Connecticut eyaletinin Hartford
kentine geçecek. Milli Tak›m,
26 May›s’ta uçakla Philadelphia’ya
gidecek ve 29 May›s akﬂam› ABD
turunu tamamlayarak Türkiye’ye
dönecek. ABD turnesi boyunca üç

A

Coca-Cola’n›n U15 ﬂampiyonu Ankaraspor

haz›rl›k maç› yapacak olan Milli
Tak›m›m›z, ilk müsabakas›nda
22 May›s günü Çek Cumhuriyeti ile
karﬂ› karﬂ›ya gelecek. New
Jersey’deki Red Bull Arena’da
oynanacak maç TS‹ 19.30’da
baﬂlayacak.
Milli Tak›m›m›z, ikinci maç›n› ise
26 May›s’ta Connecticut’ta Kuzey
‹rlanda ile oynayacak. Veterans
Stadium’daki maç›n baﬂlama saati
20.30.
Ay-y›ld›zl›lar›n 29 May›s’taki rakibi
ise ev sahibi ABD olacak.
Philedelphia’daki Lincon Financial
Field’da oynanacak son maç saat
21.00’de baﬂlayacak.

T

Futsal Milli Tak›m›m›z ﬂampiyon oldu
Teknik Direktör Ömer Kaner yönetiminde Futsal A Milli Tak›m›m›z,
‹ngiltere’de düzenlenen özel Dörtlü Turnuva finalinde ev sahibi
‹ngiltere’yi 4-3 yenerek ﬂampiyon oldu. Orchard Spor Salonu’nda
oynanan karﬂ›laﬂmada gollerimizi 8. dakikada Cihan Özcan,
9. dakikada Cem Keskin, 36. dakikada Serhat Çiçek ve 39. dakikada
Nedim Burak Y›ld›r›m kaydetti. Milli Tak›m›m›z, ilk maç›nda da
Finlandiya’y› 19. dakikada Cihan Özcan, 21. dakikada Cem Keskin
ve 38. dakikada Mustafa Kurtay’›n golleriyle 3-2 ma¤lup etmiﬂti.
Futsal A Milli Tak›m› kadrosunda ﬂu oyuncular bulunuyordu:
Hüseyin Y›ld›z, Mahmut Akbaﬂ, Aﬂk›n Özeken, Aziz Sa¤lam,
Cihan Özcan, Yasin Erdal, Kaan Özcan, U¤ur Kaplandar,
Nedim Burak Y›ld›r›m, Emrah Köprek, Cem Keskin, ﬁakir Bozlar,
Mustafa Kurtay, Serhat Çiçek.

Bayanlar
5 att›
5 yedi
Bayan Milli Tak›mlar Sorumlusu
Hamdi Aslan yönetimindeki
A Bayan Milli Tak›m›m›z, 2011
Bayanlar Dünya Kupas› Avrupa
Elemeleri 5. Grup’taki dördüncü
maç›nda ‹spanya’ya 5-1
yenilirken, beﬂinci maç›nda
Malta’y› ayn› skorla ma¤lup etti.
Deplasmanda oynanan ‹spanya
maç›nda tek golümüzü
55. dakikada Eylül Elgalp att›.
Bu maç›n ard›ndan Trabzon’daki
Hüseyin Avni Aker Stad›’nda
oynanan Malta müsabakas› ise
Bayan Milli Tak›m›m›z›n 5-1’lik
galibiyetiyle sona erdi.
Bu maçtaki gollerimizi 7 ve
41. dakikalarda Cansu Ya¤, 39 ve
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Nike Premier Cup’ta zafer Bucaspor’un
2009-2010 sezonu Nike Premier Cup U15
Türkiye ﬁampiyonas› 18 Nisan 2010 Pazar günü
Recep Tayyip Erdo¤an Stad›’nda oynanan final
müsabakalar›yla sonuçland›. Final maç›nda
Bursaspor’u uzatmalarda 2-1 yenen Bucaspor
ﬂampiyon oldu. Kas›mpaﬂa ile üçüncülük maç›
oynayan Beﬂiktaﬂ ise rakibini 5-3 yenerek ﬂampiyonay› üçüncü tamamlad›.
ﬁampiyon Bucaspor’un kupas›n› TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve TASKK
Genel Baﬂkan› Mehmet Baykan, Bursaspor Baﬂkan› ‹brahim Yaz›c› ve
Nike Türkiye Pazarlama Müdürü Tunç Saral verdi. ﬁampiyon Bucaspor,
Danimarka’da düzenlenecek olan Nike Premier Cup Avrupa ﬁampiyonas›’nda
Türkiye’yi temsil edecek.

Nike Hal› Saha Ligi baﬂlad›

61. dakikalarda Ya¤mur Uraz ile
45+2. dakikada Bilgin Defterli
kaydetti.
41 tak›m›n, 8 grupta mücadele
etti¤i, 2011 FIFA Bayanlar Dünya
Kupas› elemelerinde, gruplar›n›
birinci bitiren tak›mlar çift maçl›
play-off müsabakalar›na kat›lmaya
hak kazanacak. Grupta ‹spanya
6 maçta 15 puanla lider durumda
bulunuyor. ‹ngiltere ise 4 maçta
12 puanla ikinci s›rada yer al›yor.
Bayanlar›m›z›n 5 maçta 6 puanla
üçüncü basamakta yer ald›¤›
grupta Avusturya 4 maçta
3 puanla dördüncü, Malta ise
5 maçta puans›z olarak beﬂinci
s›rada bulunuyor.

ürkiye Futbol
Federasyonu
taraf›ndan Coca-Cola
sponsorlu¤unda
düzenlenen Coca-Cola
Akademi U15 Ligi’nde
Ankaraspor ﬂampiyon
oldu. Antalya Mardan
Stadyumu’nda
Ankaraspor-Beﬂiktaﬂ
aras›nda oynanan
ﬂampiyonluk maç›nda,
seri penalt› vuruﬂlar›
sonucunda 3-2’lik skor
üstünlük sa¤layan
Ankaraspor mutlu sona
ulaﬂt›. TFF Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal ve
Ümit Milli Tak›m Teknik
Direktörü Raﬂit Çetiner’in
de izledi¤i final maç›n›
Kuddusi Müftüo¤lu
yönetti. Üçüncülü¤ü
Bursaspor’u 2-0 yenen
Bucaspor’un ald›¤›
turnuvada, ikinci olan
Beﬂiktaﬂ tak›m›na kupa ve
madalyalar›n› Coca-Cola
Pazarlama Direktörü
Beyza Ergen, ﬂampiyon
Ankaraspor’a ise ödülünü
TFF Futbol Genel
Direktörü Ersun Yanal
verdi.
Yanal, Coca-Cola
Akademi Ligi ve benzeri
liglerin futbol için
öneminin büyük oldu¤unu
belirterek “Bu ligler
profesyonel liglerin

U19 Bayanlar finallere kalamad›
U19 Bayan Milli Tak›m›m›z, 2009-2010 Avrupa ﬁampiyonas› Elit Tur
1. Grup’taki maçlar›n› üç yenilgiyle tamamlad› ve finallere kat›lma
hakk›n› kaybetti. ‹sveç’te düzenlenen Elit Tur’daki ilk maç›nda
ev sahibi tak›mla karﬂ›laﬂan genç k›zlar›m›z, sahadan 3-0 yenik
ayr›ld›. Di¤er maçta ise ‹ngiltere, ‹rlanda Cumhuriyeti’ni 3-0 yendi.
‹kinci maç›nda ‹rlanda Cumhuriyeti karﬂ›s›na ç›kan U19 Tak›m›m›z,
bu maç› da 3-2 kaybetti. Millilerimizin ‹rlanda maç›ndaki gollerini
42. dakikada Fatma Kara ve 80. dakikada Melisa Dilber Ertürk
kaydetti. Di¤er maçta da ‹ngiltere, ‹sveç’i 3-2 yendi. Son maç›nda
‹ngiltere karﬂ›s›na ç›kan k›zlar›m›z, bu maçtan da 3-0 ma¤lup ayr›ld›.
‹ngiltere’nin lider tamamlad›¤› grupta ikincili¤i, son gün maç›nda
‹rlanda Cumhuriyeti’ni 4-0 yenen ev sahibi ‹sveç elde etti.

Nike Hal› Saha Ligi, 56 merkezde bulunan 86 hal› sahada
oynanan ve büyük heyecana sahne olan maçlarla baﬂlad›.
Türkiye’de düzenlenmiﬂ en büyük hal› saha ligi
organizasyonu olan Nike Hal› Saha Ligi’nde 15-19 ve
20-35 yaﬂ kategorilerinde, yaklaﬂ›k 5 bin 100 tak›m ve
41 bin oyuncu mücadele ediyor. 9 May›s tarihine kadar
devam edecek grup maçlar›n›n ard›ndan gruplar›nda birinci olan tak›mlar eleme
turlar›na kat›lmaya hak kazanacak.
‹llerdeki saha finallerinin ard›ndan 23 May›s’ta bölge finalleri oynanacak. Daha sonra
30 May›s tarihinde 14 bölge ﬂampiyonun mücadele edece¤i Süper Bölge Finalleri
düzenlenecek. Nike Hal› Saha Ligi ﬂampiyonunun belli olaca¤› Türkiye final maçlar› ise
5-6 Haziran’da ‹stanbul’da gerçekleﬂecek. Finale kalan 8 tak›m, final günü öncesi
Türkiye Futbol Federasyonu antrenörlerinin yönetiminde özel bir kampa girecek.
Nike Hal› Saha Ligi 6 Haziran’da sona erecek. Öte yandan Nike Hal› Saha Ligi özel
aç›l›ﬂ müsabakas›nda Meclis Spor ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
(TASKK) Karmas›, Ankara’daki Sporland Hal› Sahas›nda özel bir maç yapt›. Bilecik
Milletvekili Fahrettin Poyraz, Erzurum Milletvekili Sadettin Ayd›n, Samsun Milletvekili
Fatih Öztürk, Giresun Milletvekili Adem Tatlu, Ordu Milletvekili Enver Y›lmaz,
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Hatay Milletvekili Fevzi ﬁanverdi’den oluﬂan
Meclis Spor ile kadrosunda TFF Yönetim Kurulu üyesi ve TASKK Genel Baﬂkan›
Mehmet Baykan’›n da bulundu¤u TASKK karmas› aras›ndaki maç büyük çekiﬂmeye
sahne oldu. Antalya milletvekili Abdurrahman Ar›c›’n›n yönetti¤i karﬂ›laﬂma TASKK
karmas›n›n 7-4 galibiyetiyle sonuçland›.

kaynaklar›d›r” dedi.
Bucaspor’a üçüncülük
ödülünü takdim eden
TFF Futbol Geliﬂtirme
Merkezi Direktör
Yard›mc›s› ve Ulusal
Futbol Geliﬂim Akademisi
Teknik Direktörü Cezmi
Turhan ise “Bu liglerde
sporcular›m›z› sadece spor
teknikleriyle ilgili de¤il,
ayn› zamanda kültürel ve
mental olarak da
geliﬂtirmeye çok önem
veriyoruz” diye konuﬂtu.
Coca-Cola Pazarlama
Direktörü Beyza Ergen,
“Coca-Cola için futbol
platformu çok önemli.
Türkiye Futbol
Federasyonu’nun ana
sponsorlar›ndan biri olarak
Türkiye’de futbolun
geliﬂimine katk› sa¤layan
her türlü giriﬂimin
destekçisiyiz. ‘‹yi birey,
iyi vatandaﬂ, iyi futbolcu’
slogan›yla sadece futbolcu
de¤il, duygusal, kültürel
ve sosyal geliﬂimlerine de
önem veren bir e¤itim
tarz› ile sporcu
yetiﬂtiren bu lige çok
inan›yoruz. Bu ligde top
koﬂturan gençlerimizin
önümüzdeki y›llarda
uluslararas› platformlarda
ülkemizi temsil
edece¤ini düﬂünüyoruz”
dedi.

U14’te son gülen Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu taraf›ndan Coca-Cola
sponsorlu¤unda düzenlenen Coca-Cola Akademi U14 Ligi’nde
ﬂampiyonlu¤u Fenerbahçe elde etti. Antalya’daki Mardan Spor
Kompleksi’nde oynanan final maç›nda Fenerbahçe ile
Bucaspor karﬂ› karﬂ›ya geldi. Normal süresi 2-2 biten
karﬂ›laﬂma sonunda yap›lan penalt› at›ﬂlar›nda Fenerbahçe,
Bucaspor’a 5-3 üstünlük sa¤layarak ﬂampiyon oldu.
Gençlerbirli¤i’ni 3-0 yenen Beﬂiktaﬂ da üçüncülü¤ü elde etti.
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Kuﬂadas› Kupas›’nda
ﬂampiyon Chelsea
Türkiye Futbol Federasyonu’nun
HERKESiçinFUTBOL projesi
kapsam›nda Kuﬂadas› Belediyesi
taraf›ndan 1. Uluslararas› Kuﬂadas›
Kupas› düzenlendi. Turnuvan›n
elit kategorisinde, 1-1 biten final
maç›nda Beﬂiktaﬂ’› penalt›larla
5-4 ma¤lup eden Chelsea
ﬂampiyon oldu. Turnuvan›n
üçüncüsü ise Turgutluspor’u
ma¤lup eden Fenerbahçe oldu.
Chelsea, Middlesbrough, Porto,
PSV Eindhoven, Fenerbahçe,
Beﬂiktaﬂ ve Trabzonspor gibi
dünya kulüplerinin genç
tak›mlar›n›n kat›ld›¤› futbol
turnuvas›nda gelece¤in y›ld›zlar›
karﬂ›laﬂt›. Avrupa’n›n ve

Türkiye’nin minik devlerinin
kat›ld›¤› 4 günlük turnuvada,
7 farkl› ülkeden 64 tak›mda
yer alan gelece¤in y›ld›zlar›,
birbirinden güzel ve heyecanl›
karﬂ›laﬂmalar oynad›.
Sporcular›n do¤um tarihlerine göre
“Elit” ve “Premier” olmak üzere iki
ayr› kategoride maçlar›n yap›ld›¤›
kupada, 1997 do¤umlu
sporculardan oluﬂan tak›mlar›n
mücadele etti¤i “Elit” kategorisine
24 tak›m kat›ld›.
Bu kategoride Beﬂiktaﬂ’› ma¤lup
eden Chelsea ﬂampiyon oldu.
1998-1999 do¤umlu sporculardan
oluﬂan 8 kiﬂilik tak›mlar›n karﬂ›
karﬂ›ya geldi¤i “Premier”
kategorisinde ise 40 tak›m
mücadele etti. 12 yaﬂ alt›
futbolcular›n kat›ld›¤› bu
kategoride s›ralama yap›lmad›.
1. Uluslararas› Kuﬂadas›

Rize FTEM’e
Gürcü
ziyaretçi
TFF C Kurslar›
devam ediyor
‹lki Mart ay›nda Sakarya’da aç›lan
TFF C Kurslar›, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
ve Bursa’da düzenlenen kurslarla
sürdü. Kurslar 5-16 Nisan tarihleri
aras›nda gerçekleﬂtirildi. TFF antrenör
e¤itmenleri eﬂli¤inde düzenlenen
TFF C Kursu’nun ard›ndan “TFF C”
lisans› almaya hak kazanan
antrenörler, her yaﬂ grubundaki amatör
futbol faaliyetlerinde ve bayan futbolu
tak›mlar›nda teknik sorumlu olarak
görev yapabilecek.
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Statlara
naklen
yay›n
ziyareti

Kupas›’n›n ödül ve kapan›ﬂ töreni
ise Kuﬂadas› Belediyesi ‹smail Cem
Bar›ﬂ ve Dostluk Meydan›’nda
gerçekleﬂti. Tüm tak›mlar›n
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen kapan›ﬂ
töreni yerli ve yabanc› turistler
taraf›ndan ilgiyle izlendi. Premier
kategorisinde “Oyuna Sayg›”
ödülünü Buca Genç Futbol
Akademisi ve Samsunspor
tak›mlar› kazan›rken, Elit
kategorideki “Oyuna Sayg›” ödülü
ise Middlesbrough tak›m›na
verildi. Turnuvada umut vaat eden
kaleci ödülünü PSV Eindoven’dan
Yannick Van Osch kazan›rken,
gelecek vaat eden tak›m ödülünü
ise Azerbaycan Gebele tak›m›
kazand›. Turnuvan›n gol kral›
Chelsea’den Jeremy Boca olurken,
Porto tak›m›ndan Rogerio Silva
turnuvan›n parlayan y›ld›z›
ödülünü ald›.

Gürcistan’›n Tiflis tak›m›, Rize Futbol Teknik E¤itim Merkezi’ni (FTEM)
ziyaret etti. Ziyaret nedeniyle gerçekleﬂtirilen etkinlikte önce merkezde
e¤itim gören futbolcularla Tiflis tak›m› aras›nda ve ard›ndan k›z ö¤renciler
aras›nda gösteri maçlar› yap›ld›. Etkinlik sonunda Rize Amatör Spor
Kulüpleri Federasyonu, Gürcistan’dan gelen kafileye yemek verdi.
Misafir tak›m idarecileri de Rize FTEM’i Gürcistan’a davet etti.
Türkiye genelinde 50 il ve ilçede faaliyetlerine baﬂlayan ve her y›l say›s›n›n
art›r›lmas› ile tüm yurda yayg›nlaﬂt›r›lmas›na
çal›ﬂ›lan Futbol Teknik E¤itim Merkezleri’nde,
10-12 yaﬂ aras›ndaki yetenekli çocuklar›n belirli
standart ve kalitede teknik futbol e¤itimi almas›
amaçlan›yor. 35 erkek, 12 k›z futbolcunun
e¤itim gördü¤ü Rize Futbol Teknik E¤itim
Merkezi’nde futbol e¤itimi alan futbolculara ve
ailelerine yönelik de¤iﬂik etkinlik ve e¤itimler
düzenleniyor. Rize FTEM’de futbolcular için
Dr. Esra Alemdero¤lu taraf›ndan ö¤rencilere
psikoloji ve beslenme dersleri de veriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Lig TV,
statlarda 2010-2011 sezonundan itibaren
naklen yay›nlarda uygulanacak yeni
düzenlemelerle ilgili çal›ﬂmalar›na
devam ediyor. Bu kapsamda, yetkililer
Sivas 4 Eylül, Kayseri Büyükﬂehir Belediyesi
Kadir Has, Ankara 19 May›s ve Yenikent
ASAﬁ Stadyumlar›nda çeﬂitli incelemelerde
bulundu.
Kulüp ve stat yetkililerinin de kat›ld›¤›
inceleme gezilerinde; canl› anlat›m yerleri,
röportaj alanlar›, kamera pozisyonlar› ve
yay›n araçlar›n›n konuﬂlanmas› gereken
en uygun yerler tespit edildi. Yap›lan
çal›ﬂmalar sonucunda, yeni sezonda Süper
Lig’de yer alacak tüm tak›mlar›n oynayaca¤› stadyumlarda standardizasyon sa¤lanmas›
amaçlan›yor. Heyet daha önce de Beﬂiktaﬂ ‹nönü ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda
incelemelerde bulunmuﬂtu.

Futbol Okullar› Talimat›
yürürlü¤e girdi
TFF Yönetim Kurulu’nun onaylad›¤› Futbol
Okullar› Talimat›, resmi internet sitesi
www.tff.org’da yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Futbol Okullar› Talimat› ile ülkemizdeki
futbol e¤itiminin önemli bir parças›n›
oluﬂturan futbol okullar›nda verilen e¤itim
içeri¤ine, görev alan e¤itimcilere ve fiziki
altyap› koﬂullar›na iliﬂkin standartlar›n
yükseltilmesi hedefleniyor. Talimat uyar›nca,
dönemsel olarak faaliyet gösteren futbol
okullar› y›lda 1 defa, y›l boyunca faaliyet
gösteren futbol okullar› ise 2 defa talimat
ekinde yer alan kriterler uyar›nca
denetlenecek.

Amatör ‹ﬂler Kurulu
Ankara’da topland›
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör ‹ﬂler
Kurulu, Ankara’da topland›. ASKF
baﬂkanlar›n›n yer ald›¤› 29 kiﬂiden oluﬂan
Amatör ‹ﬂler Kurulu’nun toplant›s› 16-17
Nisan tarihlerinde Ankara Crowne Plaza
Oteli’nde gerçekleﬂti. TFF Yönetim Kurulu
üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu Genel Baﬂkan› Mehmet
Baykan’›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤› iki gün süren
toplant›da, 2010-11 sezonunda TFF 3. Lig’e
yükselecek 5 amatör tak›m›n belli olaca¤›
maçlar›n organizasyonu ve statüleri karara
ba¤land›.

3. Lig’e yükselme müsabakalar›
5 May›s’ta baﬂl›yor
2009-2010 sezonu TFF 3. Lig’e Yükselme
1. Kademe müsabakalar› 5 May›s-16 May›s
2010 tarihleri aras›nda oynanacak. Toplam
152 tak›m›n mücadele edece¤i TFF 3. Lig’e
yükselme müsabakalar› sonunda 5 tak›m
TFF 3. Lig’e ç›kamaya hak kazanacak.
1. Kademe müsabakalar› 8’er tak›ml› 12 ve
7’ﬂer tak›ml› 8 gruptan oluﬂan 5 bölgede,
toplam 20 grup merkezinde oynanacak.
1. Kademe müsabakalar›n›n sonunda grup
birincisi olan tak›mlar kendi bölgesindeki
di¤er grup birincileriyle 2. Kademe
müsabakalar› oynayacak. Bu sezon son kez
yap›lacak olan TFF 3. Lig’e yükselme
müsabakalar›, bundan sonraki sezonlarda
81 ilin tak›mlar›n›n kat›laca¤› Deplasmanl›
Lig statüsünde oynat›lacak.

Alper Balaban’› kaybettik
Ümit Milli Tak›m formas› da giymiﬂ olan
genç futbolcu Alper Balaban, Almanya’da
geçirdi¤i trafik kazas› sonucu hayat›n›
kaybetti. 1987 do¤umlu olan Balaban,
ülkemizde Fenerbahçe, Kocaelispor,
Bucaspor, ‹negölspor, Eskiﬂehirspor ve TK‹
Tavﬂanl› Linyitspor tak›mlar›nda da forma
giymiﬂti. Alper Balaban’a Allah’tan rahmet,
ailesi ve yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

Herkes ‹çin “Futbol”
Herkes ‹çin “Foto¤raf”
ürkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliﬂtirme
Merkezi, HERKESiçinFUTBOL kapsam›nda
düzenlendi¤i foto¤raf yar›ﬂmas›yla herkesi
futbol foto¤raf› çekmeye davet ediyor. Yar›ﬂmaya,
15 Nisan 2010 ile 13 May›s 2010 tarihleri
aras›nda profesyonel d›ﬂ› futbolun güzelliklerini
yans›tan foto¤raflarla kat›l›nabiliyor. UEFA
taraf›ndan HERKESiçinFUTBOL (Grassroots) Günü
ilan edilen 19 May›s Gençlik ve Spor
Bayram›’nda sonuçlar› aç›klanacak olan yar›ﬂma
ile kitlelerin futbola bak›ﬂ› zenginleﬂtirilecek.
Bas›n ve halk olmak üzere iki kategoride
düzenlenen HERKESiçinFUTBOL Foto¤raf
Yar›ﬂmas›’na kat›l›mlar 15 Nisan 2010 tarihinde
baﬂlad›. Bas›n mensubu foto¤rafç›lar›n kat›laca¤›
bas›n kategorisinde, en iyi HERKESiçinFUTBOL
foto¤raf›na 3000, ikinciye 2000 ve üçüncüye de
1000 TL ödül verilecek. Bu kategoride yar›ﬂmak
isteyenler ﬂartnamede yer alan kriterlere göre
digital foto¤raflar›n› da yar›ﬂmaya gönderecek.
Halk kategorisinde isteyen herkes futbolun
güzelli¤ini yans›tan foto¤raflar› ile yar›ﬂmaya
kat›labiliyor. Bu kategoride kat›l›mc›lar cep
telefonu ya da kamera ile çektikleri foto¤raflar›
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ﬂartnamede yer alan kriterlere göre gönderecek.
Halk kategorisinde ilk üç dereceye girenlere
dijital foto¤raf makinesi hediye edilecek.
TFF Futbol Geliﬂtirme Merkezi taraf›ndan
düzenlenen foto¤raf yar›ﬂmas›nda foto¤raflar›
de¤erlendirecek olan jüride Zeki Çol, Yi¤iter
Ulu¤, Serkan Korkmaz ve Zeynepgül Ene ile
Mimar Sinan Üniversitesi Foto¤raf Bölümü
Ö¤retim Görevlisi Kamil F›rat yer al›yor.
Her yar›ﬂmac›n›n en fazla 3 foto¤rafla ve
foto¤raf› anlatan 100 kelimelik k›sa bir
hikâye ile kat›labilece¤i yar›ﬂma ﬂartnamesine
göre çekilecek foto¤raflar›n konular›
ﬂöyle:
• Hal› saha futbolu
• Sokak futbolu
• Okul ve çocuk futbolu
• Plaj futbolu
• Futsal (kapal› salon futbolu)
• Dezavantajl› futbolu (evsizler, sokak çocuklar›,
mahkûmlar, yard›ma muhtaç çocuklar, v.b.)
• Engelli futbolu (görme-iﬂitme-zihinsel-bedensel)
• Veteran futbolu
• Bayan futbolu

Antrenör E¤itmenleri ‹talya’da kursa kat›ld›
18. UEFA Antrenör E¤itmenleri
kursu UEFA üyesi ülkelerinin
temsilcilerinin kat›l›m› ile
‹talya’n›n Floransa kentinde
yap›ld›. ‹talya Futbol
Federasyonu’nun
ev sahipli¤inde 12-16 Nisan
tarihlerinde düzenlenen kurs
“Yar›n›n Antrenörlerinin E¤itimi”
temas› alt›nda gerçekleﬂtirildi.
UEFA üyesi 53 federasyondan
yaklaﬂ›k 100 temsilcinin
kat›ld›¤› UEFA Antrenör E¤itmenleri kursuna Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Futbol Genel Direktör
Yard›mc›s› Tevfik Ero¤lu ile Futbol Geliﬂtirme Merkezi E¤itim Müdürü Kamuran Yavuz kat›ld›.
‹ki y›lda bir düzenlenen UEFA Antrenör E¤itmenleri kursu, pratik ve teorik e¤itimlerin yan› s›ra
fikir paylaﬂ›m›n›n yap›ld›¤› tart›ﬂma toplant›lar›n› ve çal›ﬂtaylar› içeriyor. Bu seneki kursta, kat›lan
e¤itimcilere antrenörlük becerileri ve gerçekçi ö¤renme tekniklerine yönelik dersler verildi.
E¤itimlerin yan› s›ra federasyon temsilcilerinin kat›l›m› ile “UEFA JIRA Paneli” gerçekleﬂtirildi.

Futbol ﬂenli¤inde 850 çocuk
TRT’nin 23 Nisan Uluslararas› Çocuk ﬁenli¤i kapsam›nda
Manisa’da, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Geliﬂtirme
Merkezi’nin katk›lar›yla 22 ülkeden 850 çocu¤un kat›ld›¤›
futbol ﬂenli¤i düzenlendi. Etkinlikte 850 çocu¤a üzerinde
“2016 Avrupa ﬁampiyonas›” yaz›l›, Türkiye logolu tiﬂörtler
da¤›t›larak adayl›k tan›t›m› yap›ld›. Ayr›ca ﬂenlik kapsam›nda
meydana kurulan 32 metrekarelik 3 futbol sahas›, penalt›
at›ﬂ›, delikli pano ve hedef tutturma stantlar›nda yabanc›
ülkelerden gelen çocuklarla, Türk çocuklar› futbol topuyla
at›ﬂlar ve maçlar yapt›.
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Sa¤l›k
Prof. Dr. Korhan Taviloğlu

Futbolda hayati yaralanmalar
F
utbol yaralanmalar›, s›kl›kla basit bir
yaralanma iken, nadiren hayat›
tehdit eden bir yaralanma ﬂeklinde
olabilir. S›k rastlan›lan futbol
yaralanmalar›:
● Burkulma, incinme, ba¤ kopmalar›
● Ayak bile¤i yaralanmalar›
● Aﬂil tendonu yaralanmalar›
● Beyin sars›nt›s›
● Diz yaralanmalar›
● Kas kramplar›
● Topuk zedelenmeleri (plantar fasiitis)
● Stres k›r›klar›
● D›ﬂa olan kanamalard›r.
Bu yaralanmalar›n içinde beyin sars›nt›s›
hayat› tehdit eden bir yaralanma
türüdür. Bu tür yaralanmalarda sa¤l›k
ekibinin bulunmamas› halinde ilkyard›m
e¤itimi olanlar›n yapabilece¤i temel
yard›m ilkeleri özetlenmiﬂtir.
‹lkyard›m›n ABC’si hava yolu, solunum
ve dolaﬂ›m kontrolu olarak bilinir.
●A: Hava yolu kontrolü: Havayolu
aç›kl›¤›n›n kontrolü ve sa¤lanmas›d›r.
Özellikle bilinç kayb› olan kiﬂilerde
dil geri kaçarak solunum yolunun
baﬂlang›c›n› t›kayabilir. Yabanc› madde
veya kusmuk da solunum yollar›n›
t›kayabilir. Bu nedenle bu yolun
aç›kl›¤›n›n kontrolü ve t›kal›ysa aç›lmas›
ﬂartt›r ve bu yap›l›rken yaral›n›n baﬂ,
boyun ve gövde ekseni düz olmal›d›r.
‹ﬂaret parma¤› bilinçsiz yaral›n›n a¤›z
boﬂlu¤unda hemen bir gezdirilip,
yabanc› madde varsa ç›kar›lmal›d›r.
Bu ad›mlar at›ld›ktan sonra narin ve
yavaﬂ hareketlerle baﬂ çeneden kald›r›l›p
geriye do¤ru itilir ve hasta baﬂ-çene
pozisyonuna getirilir. Bu pozisyonda
dil öne çekilerek solunum borusunun
baﬂ›ndan uzaklaﬂacakt›r.
●B: Solunum kontrolü:
Solunum her zaman gözle fark
edebilece¤imiz kadar bariz olmayabilir.
Bu yüzden ilkyard›mc› 10 saniye süreyle
bak-dinle-hisset yöntemini
uygulamal›d›r. Buna göre ilkyard›mc›
kula¤›n› hastan›n a¤z›n›n birkaç santim
üzerine yaklaﬂt›r›r. Bu s›rada hastan›n
gö¤süne bakmaktad›r. Böylece gö¤üs
kafesinin solunumla hareketini gözler,
kula¤›yla nefesini dinler ve yana¤›na
gelen nefes rüzgâr›n› hissetmeye çal›ﬂ›r.
Solunum al›nam›yor ise derhal
yapay solunuma baﬂlan›r.
●C: Dolaﬂ›m kontrolü:
ﬁah damar›ndan, üç parmakla 5 sn. süre
ile nab›z al›nmaya çal›ﬂ›l›r. Al›nm›yorsa
derhal d›ﬂ kalp masaj›na baﬂlan›r.
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Normalde nab›z yetiﬂkinlerde 60-100
aras›ndad›r.
Temel yaﬂam deste¤i

●Solunum ve kalp durmas› nedir?
Solunumun durmas› ile beraber, vücut
oksijenden yoksun kal›r ve yapay
solunum hemen baﬂlat›lmaz ise kalp de
bir süre sonra durur. Kalp durmas›
oluﬂmas› durumunda, dakikalar içinde
beyin hasar› geliﬂir. Temel Yaﬂam
Deste¤i (TYD), bu durumdaki bir kiﬂiye
yapay solunumla akci¤erlerine oksijen
yollamak, d›ﬂ kalp masaj› ile de kan›
kalpten d›ﬂar› pompalamak amac›yla
yap›lan ilaçs›z müdahaledir.
Müdahale baﬂlarken etrafta bulunanlara
112 aratt›r›lmal›d›r.
●Yapay solunum nas›l yap›l›r?
Yapay solunuma baﬂlamadan önce
yaral›n›n hava yollar›n›n aç›kl›¤› daha
önce belirtildi¤i gibi sa¤lan›r, hastaya
baﬂ-çene pozisyonu verilir. Bunun için
bir elin iki parma¤›yla çene alttan itilir,
di¤er el ise al›ndan bast›rarak baﬂ›n
geriye itilmesi sa¤lan›r. Bu pozisyonda
dil öne ç›karak hava yollar›n› açar.
Hava yolu aç›ld›ktan sonra yukar›da
anlat›lan bak-dinle-hisset yöntemi ile
solunumun olup olmad›¤› kontrol edilir.
Yapay solunuma baﬂlamadan önce
solunumun olmad›¤›ndan emin olmak
gerekir. Burun kanatlar› hava
kaç›rmayacak ﬂekilde kapat›l›p a¤›zdan
her seferinde 400-600 ml hava verilecek
ﬂekilde iki nefes verilir. Boynun hasarl›
olabilece¤i düﬂünülerek hava yolunu
açmak için alt-çene pozisyonu verilir.
Çene her iki yan›ndan tutularak yukar›
çekilirken baﬂ oynat›lmaz. Suni solunum
s›ras›nda nab›z varsa, dakikada 20 kez
civar›nda nefes verilir. Nab›z
al›nam›yorsa ayn› zamanda kalp
masaj›na da baﬂlan›r. Her on nefeste
bak-dinle-hisset yöntemiyle solunum ve
nab›z kontrol edilmelidir. Yapay
solunum a¤›zdan buruna da verilebilir.
●D›ﬂ kalp masaj› nas›l yap›l›r?
Nab›z olmad›¤›ndan kesinlikle emin
olunur olunmaz d›ﬂ kalp masaj›na
baﬂlan›r. Etraftakilere acil yard›m ça¤r›s›
hemen yapt›r›lmal›d›r. Masaj için önce
alt kaburgalar elle belirlenip takip
edilerek gö¤üs kemi¤inin alt ucu
bulunur. Her iki taraftaki kaburgalar›n
buluﬂtu¤u noktaya iki parmak koyulur,
üstüne di¤er elin ayas› yerleﬂtirilerek
bas› noktas› belirlenir. Bu elin üzerine

di¤er el yerleﬂtirilir. Her iki el parmaklar›
birbirine geçirilir. Dirsekler ve omuzlar
düz, hastaya ise dik durumda, vücut
a¤›rl›¤› ile gö¤üs kafesi 4-5 cm (gö¤üs
yüksekli¤inin 1/3’ü kadar) çökecek
ﬂekilde masaja baﬂlan›r. Uygulanacak
bas› ritmik olarak s›k›ﬂt›rma-gevﬂetme
ﬂeklinde olmal›d›r ve dakikada 100 bas›
uygulan›r. Yapay solunum ve d›ﬂ kalp
masaj› beraber uyguland›¤›nda
yetiﬂkinlerde 30 masaja iki nefes
ﬂeklinde yap›l›r. Dört kez
tekrarland›¤›nda bir devir tamamlanm›ﬂ
olur ve nab›z, solunum kontrolü yap›l›r.
●Koma pozisyonu
Solunumu ve nabz› olan, ancak bilinci
kapal› yaral›, acil sa¤l›k ekipleri gelene
kadar en güvenli pozisyonda
bekletilmelidir. Koma pozisyonu olarak
adland›rabilece¤imiz bu duruﬂ ﬂeklinin,
hastan›n hava yolunun aç›k kalmas› gibi
birçok yard›m›
Havayolunun
vard›r. Hastan›n
ilkyard›mc›ya
yerleﬂtirilmesi
yak›n kolu
vücutla
90 derece aç›
yapacak ﬂekilde
uzat›l›r ve di¤er
kol ise hastan›n
karn›n›n üzerine
konulur. Ayn›
taraftaki bacak
Havayolu a¤›za
dizden k›vr›l›r,
yerleﬂtirilir.
omuz ve
kalçadan
tutularak bir
hamlede çevrilir.
●Hava yolu
t›kan›kl›¤›
Solunum
fonksiyonunu
Havayolu dili aﬂa¤›ya
gerçekleﬂtirmek
do¤ru bast›rmak amac›
için gerekli
ile a¤›z boﬂlu¤u içinde
havan›n geçiﬂine
ters yönde çevrilir.
engel olan
yabanc›
maddelerin varl›¤›
nedeniyle oluﬂur.
T›kanma, hava
geçiﬂinin
tamamen
engellendi¤i tam
Havayolu durmas›
t›kanma veya bir
gereken pozisyonda
miktar hava
sabitlenir ve böylelikle
geçiﬂine izin
kiﬂinin salya, kusmuk
veren k›smi
gibi art›klar›n›n soluk
t›kanma ﬂeklinde
borusuna kaçmas›
oluﬂur.
engellenmeye çal›ﬂ›l›r.

