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Milli Takımlar Resmi 
Moda Sponsoru Sarar,
A millilerimize 
başarılar diler!
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Welcome to Turkey A National Team’s last 
friendly match prior to the 4 critical matches 
of EURO 2012 Qualifiers on September and 
October.

Qualifying to EURO 2012 Finals is the main ob-
jective not only for our National Team squad but 
for the whole country. Playing 3 of 4 final group 
games in our home will be an important advan-
tage for us in this perspective. 

Before this critical period, this friendly game 
against Estonia is crucially important. Our tech-
nical staff will have the opportunity to see the 
final performance of our National Team at this 
match.

The friendly match against Estonia, with whom 
we played for the first time 87 years ago in 
1924, will showcase many firsts at this time.

Türk Telekom Arena, possessing the highest in-
ternational standards and opened its gates on 
January 2011, will be hosting a National Team 
match for the first time. I thank to Galatasaray 
Sports Club for their hospitality. Furthermore, 
this will also be the first national match after I 
have been elected as the President of The Turkish 
Football Federation and the new TFF Executive 
Committee was appointed subsequent to our 
election on 29 June 2011. 

It is a pleasure for us to host Estonia in our coun-
try again after our last game in 2009. 

Dear fooball fans;

Euro 2012 elemelerinde Eylül ve Ekim ayların-
da 4 kritik karşılaşmaya çıkacak olan A Millî 
Takımımızın son hazırlık maçına hoş geldiniz. 

Sadece Milli Takımımızın kadrosunda yer alan-
lar için değil, tüm ülkemiz için ana hedef 2012 
Avrupa Şampiyonası’nda yer almak. Gruptaki 
son 4 maçımızın 3’ünü evimizde oynayacak 
olmamız bu açıdan önemli bir şans.

Bu kritik süreç öncesinde Estonya ile oynaya-
cağımız hazırlık maçı ciddi bir önem taşıyor. 
Teknik ekibimiz de bu maçta takımımızın son 
durumunu görme şansına sahip olacak.

İlk maçımızı bundan 87 yıl önce 1924’te oy-

nadığımız Estonya ile yapacağımız bu maç bir-
çok ilke sahne olacak.

Ocak 2011’de hizmete açılan ve en üst dü-
zeyde uluslararası standartlara sahip olan Türk 
Telekom Arena bu maçla birlikte ilk defa millî 
bir heyecana tanıklık edecek. Bu ev sahipliği 
için Galatasaray Kulübü’ne teşekkürlerimi ile-
tiyorum. Ayrıca 29 Haziran 2011’de Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanlığı’na seçilen şah-
sımın ve TFF Yönetim Kurulu’nun da ilk millî 
maçı olacak.

Son olarak 2009’da karşılaştığımız Estonya’yı 
yeniden ülkemizde ağırlamaktan mutluluk du-
yuyoruz.

Değerli futbolseverler;

İlklerin maçı

The game of firsts

MEHMET ALİ AYDINLAR 

Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı 

President
Turkish Football Federation 
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Sevgili futbolseverler,

A Millî Takımımız iki aylık bir aranın ar-
dından bu akşam Estonya ile oynayacağı 
hazırlık maçıyla sahalara dönüyor. 

Bildiğiniz gibi Estonya ile 2014 
Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, 
Macaristan, Romanya, Andorra ile bir-
likte aynı grupta yer alıyoruz. Bu neden-
le, bu akşam oynayacağımız karşılaşma 
2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 
Eylül ayında yapılacak maçlara bir ha-
zırlık niteliği taşımanın yanında, gelecek 
elemelerde rakibimiz olacak Estonya’yı 
daha yakından tanımamızı sağlayacak. 

Türkiye ile Estonya’nın daha önce yap-
mış olduğu karşılaşmalarda alınan so-
nuçlar, müsabakaların son derece çetin 
bir mücadeleye sahne olduğunu göste-

riyor. Bu akşamki maçın da geçmişteki-
lerden farklı olmayacağını düşünüyor ve 
Kazakistan’la yapacağımız maç için iyi 
bir prova olacağına inanıyorum. 

Takımımızdaki yenilenme süreci devam 
ediyor… Bu tür test maçları sayesinde 
aramıza yeni katılan isimler ekibimize 
uyum sağlama fırsatı yakalıyor. İstikrar 
yolunda hareket etmek istiyoruz. Sonuç 
olarak, Estonya maçı için belirlediğimiz 
aday kadroda sakatlık nedeniyle yer ve-
remediğimiz isimler dışında büyük bir 
değişiklik yapmadık. 

Tribünlerdeki tüm izleyicilerin bu yaz 
gecesinde zevkli bir futbol maçı izleme-
lerini dilerim.

Dear football fans,

Following more than a two-month 
break, Turkish national team returns to 
action with a friendly match against 
Estonia tonight.

As you know, Estonia will be in our 2014 
World Cup qualifying group along with 
the Netherlands, Hungary, Romania 
and Andorra. Therefore, this game will 
not only be a preparation for  Turkey’s 
key EURO 2012 qualifiers in September 
but help us to get to know better our 
soon-to-be opponents.

The results of previous meetings be-
tween Turkey and Estonia indicate that  
games are always challenging. I expect 

tonight’s game will be no different and 
it will serve as a good test on the eve of 
the Kazakhstan match. 

The renewal process is continuing in 
our team and the new faces will find the 
opportunity to settle in the side thanks 
to practice games like this. Consistency 
is the way we want go. Consequently, 
we haven’t dramatically modified our 
squad for Estonia game except the play-
ers who are absent due to injury. 

I wish all fans on the stands an enter-
taining football match in this summer 
night.

Hedef: İstikrar

Target: Consistency

Guus HIDDINk 

A Milli Takım Teknik Direktörü 

Turkey Head Coach 
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Millî Takımımız 2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde son virajlara iyice yaklaştı. Eylül'de iç 

sahada Kazakistan, deplasmanda Avusturya ile oynayacağımız bir çift maçı, Ekim'de iç sahadaki 

Almanya ve Azerbaycan karşılaşmaları takip edecek. Bu dört maçın sonunda gruptaki yerimiz belli 

olacak. Bugünkü Estonya maçı ise Eylül ayındaki Kazakistan ve Avusturya müsabakalarının provası 

niteliğini taşıyor. Ay-yıldızlıların Euro 2012 yolculuğuna kısaca bir göz atalım... 

İlk maçımızı 3 Eylül günü Kazakistan’la oynadık. Oyunun başlangıcında Kazaklar ön alanda baskı yapıp Millî Takımımızın pas 
bağlantılarını keserek organize olmasını engellese de “güç bizde”ydi. Nitekim 24’te kullanılan serbest atışta öne çıkan Ömer 
Erdoğan kafayı vuruyor, direkten topu yakalayan Arda, ay-yıldızlıları 1-0 öne geçiriyordu. İkinci golün gelmesi de gecikmedi. 
Hem de ne gol. İki dakika sonra Emre’nin soldan kavisli kullandığı kornerde ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Hamit 
Altıntop gelişine voleyi yapıştırıyor ve eleme gecesinin en güzel gollerinden birisini atıyordu. Bu golün güzelliği FIFA ile France 
Football’ın ortaklaşa düzenlediği “Altın Top” ödüllerinde de değerini bulacak ve “yılın en iyi golü” unvanıyla taçlandırılacaktı. 
Millî Takımımız 75’te Nihat Kahveci’yle bir gol daha buluyor ve Astana’dan 3-0 galibiyetle dönüyordu. Grubun diğer maçında 
Almanya, Belçika’yı Klose’nin golüyle 1-0 yenmiş, ilk karşılaşmaların sonunda liderlik averajla Millî Takımımızın olmuştu. 

Sırada Belçika vardı. Maç 7 Eylül günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nda oy-
nandı ve sonunda Millî Takımımızın ayakta kaldığı gerçek bir gol düellosu yaşan-
dı. Belçika 28. dakikada sol kanattan kazandığı korneri Alderweireld’le kullanıyor, 
kalecimiz Onur’un boşa çıkmasından yararlanan stoperleri Van Buyten, Servet’ten 
önce davranıp topu ağlarımıza bırakıyordu. İlk yarı Belçika’nın 1-0 üstünlüğüyle 
sona ermişti ve açıkçası bu oyunla ikinci yarı için umut beslemek fazla iyimserlik 
olurdu. Ancak ikinci yarının başında tribünlerin müthiş coşkusu takımı ateşliyor, 
beraberlik golü de 48’de Hamit Altıntop’la geliyordu. Bu gol Millî Takımımızın oyu-
nunu da değiştirmiş, ortaya çok daha istekli, çok daha coşkulu bir on bir çıkmıştı. 
64’te Kompany’nin kırmızı kart görmesi de ekmeğimize yağ sürmüş, 66’da Semih’in 
golü skoru 2-1’e getirmişti. Ancak kolay gol yeme hastalığımız bu maçta da nüksetti. 
69’da Lukaku’nun kafayla aşırttığı topu Van Buyten yine kafayla ağlarımıza yolluyor 
ve oyunu 2-2’ye getiriyordu. Fakat Millî Takımımız maçı böyle bırakmak niyetinde 
değildi. 78’de Arda’nın golü hem uzun süredir mağlup edemediğimiz Belçika’yı 
yenişimizin hem de ilk kez bir eleme grubuna iki galibiyetle başlamamızın anahtarı 
oluyordu. Aynı gün Azerbaycan’ı 6-1’le gole boğan Almanya averajla liderliği ele 
geçiriyor, Avusturya ise ilk maçında Kazakistan’ı 90 dakikanın uzatmalarına sığdır-
dığı iki golle 2-0 yeniyordu. 

Euro 2012 elemelerine Kazakistan ve Belçika galibiyetleriyle olduk-
ça fiyakalı bir başlangıç yapan Millî Takımımız, Ekim ayında çok 
sert iki darbeyle karşılaştı. 8 Ekim’deki randevu, grubun favorisi 
Almanya’ylaydı. Almanlar 10. dakikadan itibaren ağırlıklarını his-
settirmeye başlıyor, kalemizde ciddi tehlikeler oluşturuyordu. 24’te 
Mehmet Aurelio’nun sakatlanıp çıkması ise oyun planımızda deği-
şikliğe yol açmış, bu arada orta alan tamamen Almanların eline geç-
mişti. 42’de Mesut Özil’in sağdan ceza sahamıza kestiği topa uzak 
köşeye kat eden Müller kafayı vuruyor, Volkan’ın çeldiği top direk-
ten dönüyor, fırsatçı Klose’ye topu kafayla ağlara dürtmek kalıyordu: 
1-0. İkinci yarının başında da şaşkınlığını üzerinden atamayan Millî 
Takımımız, 50’den itibaren kimliğini ve futbol oynaması gerektiği-
ni hatırlamıştı. 10 dakikalık bölümde Almanları sallasak da golle 
buluşamıyor, bu arada geride geniş boşluklar bırakıyorduk. 79’da 
Mesut Özil, Lahm’ın derinlemesine pasıyla ceza sahasına girip ya-
kın köşeyi görüyor ve farkı ikiye çıkarıyordu. Bu golün ardından 
iyice gardı düşen Millî Takımımız, 88’de Klose’den bir gol daha yi-
yor ve Almanlar 3-0’lık galibiyetle üçte üç yaparak yollarına devam 
ediyordu. Grubun diğer maçlarında, ikincilik adaylarından Belçika, 
Kazakistan’ı 2-0, Avusturya ise Azerbaycan’ı 3-0 yeniyordu. 

Almanya yenilgisinin yaralarını Azerbaycan’da telafi etmekti niyetimiz. Ancak “kardeş” hiç de ummadığımız bir darbe vuracaktı 
Millî Takımımıza. Daha oyun başladığında ortaya endişe verici bir tablo çıktı. Sahanın zemini oldukça bozuktu ve oyun oyna-
mak, pas yapmak isteyen tarafa engel oluyordu. Azerilerin kendi yarı sahalarındaki dirençli karşı koyuşları da Millî Takımımızın 
oyun kurmasını engelleyen bir başka faktördü. Azeriler ise duran toplarla tehlikeli oluyordu. 18’de Hamit Altıntop’un inisiyatif 
alarak topla Azerbaycan kalesine yaklaşması ve on sekiz çemberinin önünden çıkardığı müthiş şutun direkten dönmesi, Millî 
Takımımızı kendisine getirmiş, hareketlendirmişti. Ancak Azerbaycan kalecisi Agayev bu bölümde üst üste ataklara geçit ver-

miyor, adeta tek başına direniyordu. 39’da ise 
Azerbaycan’ın kazandığı kornerde savunmamız 
adeta uyuyor, Rashad Sadigov düzgün bir vuruşla 
ağlarımızı sarsıyordu: 1-0.  Bu gol tam bir şoktu 
doğrusu. İkinci 45 dakikayı moral bozukluğuy-
la oynayan Millî Takımımız son bölümde oluşan 
karambollerden gol çıkartamıyor ve maçı 1-0 
kaybediyordu. Almanya’nın Kazakistan deplas-
manından 3-0’lık galibiyetle dönmesi, dördüncü 
maçlar sonunda liderle aramıza 6 puanlık bir fark 
koymuş, Belçika-Avusturya arasındaki gol düel-
losunun 4-4 beraberlikle sonuçlanması ise lehi-
mize olmuştu. 

İlk hüzün 
Almanya’da 

Bakü’de donup kaldık

Son prova

İyi başlangıç

Düelloyu kazandık 
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29 Mart günü Kadıköy’de oynanan Avusturya 
maçının telafisi yoktu. Kazanan takım, ikincilik 
için rakibini büyük ölçüde saf dışı bırakacaktı. 
Avusturya, bu maçtan önce evinde Belçika’ya 
2-0 yenilerek İstanbul’a yaralı gelmiş, Almanya 
ise galibiyet serisini Kazakistan karşısında da 
sürdürerek işi erken bitirmişti. Kadıköy’de sağa-
nak yağış altındaki maça gol iştahı ile başlayan 
takımımız, art arda kaçan fırsatların ardından 
29. dakikada Arda’nın zekâsıyla golü buldu. 
Kazanılan taç atışını Hakan Balta savunmanın 
arkasına doğru kullanıyor, Ekrem Dağ’ın arkası-
na son derece akıllı bir koşu yapan Arda, uzun 
süren sakatlığı nedeniyle formasına hasret kal-
dığı günlerin acısını, Avusturya ağlarına bırak-
tığı golle çıkarıyordu: 1-0.  75’te savunmanın 
arkasına yaptığı koşuda Semih’in pasıyla bulu-
şan Gökhan Gönül, kaleci Macho’yu avlıyor ve 
skoru 2-0 olarak belirliyordu. 

3 Haziran’daki Belçika maçı tam bir “yene-
mezsen yenilme” karşılaşmasıydı. Çünkü elde 
edilecek bir beraberlik, geriye kalan maçlar-
da Millî Takımımıza avantaj getirecekti. Ancak 
Brüksel’deki maç şoke eden bir golle başladı. 
Oyuna hızlı giren, sağ kanattan Hazard, sol 
kanattan da Chadli ile ataklar geliştiren Belçi-
ka, henüz 4. dakikada öne geçmeyi başardı. 
Bu dakikada Çağlar’ın ıskaladığı top son olarak 
Ogunjimi’nin ayağından ağlarımızı buldu: 1-0 
. Bu golün Millî Takımımızı kendisine getirme-
si beklenebilirdi ama işler hiç de beklendiği 
gibi gitmiyordu. Gole yakın oynayan taraf yine 
Belçika’ydı. Ancak Millî Takımımız, yıldız oyun-
cu farkını bu maçta da ortaya koydu ve kötü oy-
nadığı dönemde geliştirdiği ilk organize atakta 
Arda’nın ustalığı, Burak’ın da bitiriciliği seyisin-
de golü buldu: 1-1. İkinci yarıda baskılı oynayan 
Belçika bir penaltı atışından da yararlanamıyor 
ve 1-1’lik skor kalan 4 maç öncesinde ikincilik 
ibresini Millî Takımımıza çeviriyordu. 

Rotayı doğrulttuk

Altın değerinde 
beraberlik

Coca-Cola Akademi Ligi, 14, 15, 16 ve 17 ya gruplarındaki 
yetenekli gençleri "iyi birey, iyi vatanda, iyi futbolcu" 
prensibiyle yetitirerek, gençlerin sadece teknik, taktik 
veya fiziksel anlamda de¤il; duygusal, zihinsel ve kültürel 
açılardan da gelimesine yardımcı oluyor. Gelece¤in 
futbolcularını sahaya hazırlarken, Türk futboluna da 
yatırım yapıyor. 
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Oğuz Çetin
sorumlu Yardımcı

1963 yılında Sapanca’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi me-
zunu. Futbola Almanya’da başladı ve 19 yıl profesyonel futbol oynadı. Türkiye’de 
Sakaryaspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Adanaspor formalarını giydi. 8 yıl oyna-
yıp kaptanlığını yaptığı Fenerbahçe’de 2 Süper Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 
2 Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım formasını 70 kez giyer-
ken, 33 kez kaptanlık bandını taktı, 3 gol attı. 2000 yılında Fenerbahçe’de yardım-
cı antrenör olarak mesleğe adım attıktan sonra 2002’de takımın teknik direktör-
lüğüne getirildi. Sırasıyla Kayseri Erciyesspor, Gençlerbirliği ve Diyarbakırspor’da 
teknik direktörlük yaptı. 2006’da Millî Takım Antrenörü oldu. 2010’da ise A Millî 
Takım Sorumlu Yardımcısı görevine getirildi. 

Engin İpekoğlu 

Antrenör  
1961 yılında İzmir’de doğdu.  Futbola Avusturya’nın Prater SV kulübünde başladı. 
1982 yılında Sakaryaspor’a transfer oldu. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe’de 
forma giydi ve futbolu Çanakkale Dardanelspor’da bıraktı. Beşiktaş’ta 2, 
Fenerbahçe’de ise 1 lig şampiyonluğu yaşadı. A Millî Takım’ın kalesini 32 kez koru-
du. 2000 yılında Fenerbahçe’de futbol kariyerine son verdi. 2006’da Bursaspor’da 
önce antrenör, ardından da teknik direktör oldu. 2007’de Karşıyaka’nın Teknik 
Direktörlüğüne getirildi. 2008’in sonunda sezonun bitmesine 4 hafta kala işbaşı 
yaptığı Kocaelispor’u Süper Lig’e taşıdı. Daha sonra bir süre Sarkaryaspor’da görev 
aldı. Bu yıl içinde A Millî Takım Antrenörlüğüne getirildi. 

Antrenör
3 Temmuz 1972’de Samsun’da doğdu. Futbol kariyerinin büyük bir bölümünü 
Hollanda’da geçirdi. Fortuna Sittard, Cambuur, Sparta Rotterdam ve MVV Maast-
richt takımlarında forma giydi. Bir dönem Türkiye’ye gelerek Beşiktaş formasını 
da giydi. Hollanda’nın dışında Finlandiya’nın FC Jokerit ve Japonya’nın Omiya 
Ardija takımlarında da oynadı. 2006-07 sezonunda Hollanda’nın Fortuna Sittard 
ekibinde profesyonel oyunculuk hayatını noktaladı. Aynı yıl bu takımda yardımcı 
antrenörlük yapmaya başladı ve 2010 yılında Millî Takım’ın yeni yapılanmasında 
Guus Hiddink’in yardımcı antrenörlüğüne getirildi. 

1946’da Hollanda’nın Varsseveld ken-
tinde doğdu. 1967’de De Graafschap’ta 
başladığı profesyonel futbolculuk kari-
yerinde ülkesinde PSV, NEC Nijmegen, 
ABD’de Washington Diplomats ve San 
Jose Earthquakes formalarını giydi. 
Futbolu 1982’de De Graafschap’ta bı-
rakırken aynı takımda yardımcı antre-
nörlüğe başladı. 1984 yılında antrenör 
olarak geçtiği PSV’de 1986’da teknik 
direktörlüğe yükseldi ve 4 sezonda 4 lig, 
3 kupa, 1 de Şampiyon Kulüpler Kupası 
kazandı. Fenerbahçe, Real Madrid, Real 
Betis, ikinci kez PSV ve Chelsea gö-
rev yaptığı kulüp takımları oldu. Real 
Madrid’le Kıtalararası Kupa’yı, Chelsea 
ile FA Cup’ı kazandı. İkinci PSV döne-
minde 3 lig şampiyonluğu daha yaşadı. 
1995’te başına geçtiği Hollanda Milli 
Takımı’yla Euro 1996’da çeyrek final, 
1998 Dünya Kupası’nda yarı final gör-
dü. 2002 Dünya Kupası’nda Güney 
Kore ile yarı final oynadı. Avustralya’yı 
2006 FIFA Dünya Kupası finallerine ve 
ikinci tura taşıdı. Euro 2008’de Rusya’yı 
tarihinde ilk kez yarı finale ulaştırdı. TFF 
ile 17 Şubat 2010’da anlaştı, 1 Ağustos 
2010’da Milli Takım’daki görevine res-
men başladı.

Guus Hiddink

Teknik Direktör

Fuat usta

Sadece Türk Milli Futbol Takımları’nın değil, pencereden “gooool” diye bağırmaların, 
tek yürek olmanın, heyecan dolu sessizliklerin, birlikte üzülmenin, sevinmenin, 
sevinç gözyaşlarının, bitmeyen kutlamaların, yüzlerdeki boyaların da sponsoruyuz. 
Yüreğini sahaya koyan Milli Takımımıza, Avrupa yolunda başarılar dileriz.

www.ttnet.com.tr  |  444 0 375

TTNET’TEN!
YÜREKTEN DESTEK
YÜREĞİYLE OYNAYANLARA
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10 Şubat 1985 günü İskenderun’da 
doğar Selçuk İnan. Her çocuk gibi 
mahalle aralarında tanışır futbol to-
puyla. Ama onunki çocukça bir me-
raktan ve bir oyun isteğinden farklıdır. 
Yetenekli olduğu çabuk keşfedilir ve 
ilçenin amatör takımlarından Kara-
ağaç Belediyespor’da lisanslı olarak 
topun peşinden koşturmaya başlar. 14 
yaşına geldiğinde, antrenörü Mehmet 
Kurt’un tavsiyesine uyarak Çanakkale 
Dardanelspor’un yolunu tutar. O dö-
nemde Çanakkale Dardanelspor bir 
tesisleşme hamlesi yapmış ve ülkenin 
dört bir yanındaki yetenekli oyuncu-
ları keyfederek yetiştirmeyi bir proje 
olarak uygulamaya başlamıştır. Selçuk 
da seçmelere katılır ve beğenilir. 2.5 
yıl PAF takımında oynadıktan sonra 
takımın başına yeni geçen Metin Tekin 
tarafından A takıma çıkarılır. 

Aslında Çanakkale günleri hiç de ko-
lay geçmemiştir Selçuk İnan için. 14 
yaşında futbolcu olmaya karar vermiş 
bir çocuğun hedefine ulaşmak için 
hangi çileleri çektiğinin bir özeti gibi-
dir hayatı. Yıllarca ailesinden uzakta 
yaşar. Tesislerde kalır. Kulüp onu okula 
da gönderir, liseyi Çanakkale’de bi-
tirir. Üstelik 5 çocuklu bir ailenin tek 
erkek evlâdıdır ve üzerine titrenerek 
büyütülmüştür. Ama tüm bu sıkıntıla-
ra futbol aşkıyla göğüs gerer Selçuk. 
Hasretini annesine açtığı telefonda 
sesini duyarak dindirmeye çalışır. Ba-
zen o da kesmez genç oyuncuyu ve 
bir keresinde kaçmaya karar verir. Ama 
İskenderun’dan Çanakkale’ye birlikte 
geldiği bir arkadaşı onu bu kararından 
vazgeçirir. O günlerde arkasından ağ-
layan annesiyle, futbolcu olmasını is-
teyen babasının arasında kalmış, ama 
hayallerini gerçekleştirme yolunda 
babasının kendisine verdiği destekle 
ayakta durmayı becermiştir. 

Başlangıçtan bugüne bütün antrenör-
lerinin Selçuk İnan’la ilgili üzerinde 
birleştikleri bir nokta, onun başarılı bir 
futbolcu olmasının da ipucunu veriyor 
aslında. Selçuk, antrenörlerine karşı 
asla saygısızlık yapmayan ve bütün 
isteklerini yerine getirmeye çalışan bir 
oyuncudur. İlk zamanlar, topla başarı-
lı teşriki mesaisiyle öne çıkar. Zaten o 
dönemlerde 10 numara oyuncusudur 
Selçuk. Forvet arkasında oynar. Rakip-
ten top kazanmak gibi bir görevi pek 

yoktur. Tabiri caizse arkadaşları yaka-
lar, o pişirir. Ama futbolun değişen ko-
şulları içinde kendisinden değişmesini 
isteyen antrenörlerini de can kulağıyla 
dinler bu dönemde. Daha çok müca-
dele etmesi, daha çok koşması gerek-
mektedir. 

Dardanelspor’un A takımında geçir-
diği sezonların ardından yolu Vestel 
Manisaspor’la kesişir. Onu isteyen, Er-
sun Yanal’dır. Yanal’ın “Ulaştığın nok-
tayı asla düşünme. Her zaman en üstü 
gözüne kestir. En üstün de bir üstü var-
dır. Başarının sınırı yoktur. Avrupa’yı 
ve A Millî Takım’ı hedefle” sözleri 
kulaklarından hiç çıkmaz. Bu süreçte 
dayanıklılık ve güç eksikliklerini de gi-
derme fırsatı bulur Selçuk. 

Manisaspor’la Süper Lig’de güzel gün-
ler yaşasa da takımın küme düştüğü 
sezonun ardından Trabzonspor’un 
yolunu tutar. Ersun Yanal’ın yeni kulü-
bünde istediği ilk futbolcu Selçuk ol-
muştur çünkü.  

Manisaspor’daki gelişim sürecinde or-
taya çıkan Selçuk, uzaktan iki ayağıyla 
da mükemmel şutlar atabilen, iyi frikik 
kullanan, güçlü, diri ve mücadeleci 
bir futbolcudur artık. Bu özelliklerini 
Trabzonspor’da da göstermekte ge-
cikmez. Oyunu iki yönüyle de oyna-
yabilen ideal bir orta saha oyuncusu 
olarak forvet arkasında da görev üstle-
nir, savunmanın önünde de. Hüseyin 
Çimşir’in ayrılmasından sonra tipik 
bir ön liberoya dönüşür. Giderek yeni 
yerinde oynamanın gereklerini yerine 
getirmeye başlar. Her geçen gün ka-
zandığı ikili mücadele sayısı yükselir, 
dayanıklılığı ve gücü tavan yapar. He-
men hemen her maçın sonunda ya-
yınlanan istatistiklerde takımın en çok 
koşan üç oyuncusundan biridir Selçuk 
İnan. Tüm bu özelliklerine, baştan beri 
var olan top kullanma becerisi de ek-
lendiğinde, ortaya ideal bir orta saha 
oyuncusu çıkar. 

Trabzonspor’un 2009-10 sezonunda 
elde ettiği Türkiye Kupası başarısında 
Selçuk’un katkısı yadsınamaz. Takı-
mı çekip çeviren, ilk topları kullanan 
ve arkadaşlarını yöneten bir maestro-
dur artık. Trabzonspor da Selçuk’un 
kıymetini bilir ve sezon sonunda ge-
len iştah kabartıcı transfer tekliflerine 

İçinde futbol ateşi yanan bir çocukken tüm 
zorluklara göğüs gererek İskenderun'dan 

yola çıktı ve Çanakkale'de aşkıyla 
buluştu. Dardanelspor'da dikkat çekti, 

Manisaspor'da parlamaya başladı, 
Trabzonspor'da oyuncu kişiliğini bularak bir 

yıldıza dönüştü. İki ayağını da mükemmel 
kullanabilen, uzak mesafelerden goller 

atabilen ve oyunun her dakikasına 
katılabilen bir orta saha ustası olarak yeni 

sezonda Galatasaray formasıyla da Millî 
Takım'a katkı sağlamayı sürdürecek. 

Organizasyon 
ustası
Selçuk İnan
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rağmen maestrosundan vazgeçmez. 
Çünkü hem camianın hem de Teknik 
Direktör Şenol Güneş’in ondan bek-
lentileri büyüktür. Nitekim Selçuk, 
Trabzonspor’un geride kalan sezonda-
ki nefes kesen şampiyonluk yarışında 
da takımın lider oyuncusu olur. Belki 
sezon sonunda şampiyonluk kupasıy-
la kucaklaşmak mümkün olmamıştır 
ama Selçuk da Trabzonspor da ayakta 
alkışlanmayı başarmıştır. Lâkin genç 
oyuncunun kulübüyle sözleşmesi de 
2011’in Mayıs’ında sona erer ve o da 
başka ufuklara yelken açar. Yeni adresi 
Galatasaray şimdi Selçuk’un. Ama ne 
olursa olsun o aynı zamanda bir Millî 
Takım oyuncusu ve biraz rötarlı giyme-
ye başladığı A Millî Takım formasıyla 
yapacak daha çok şeyi var. 

Aslında Selçuk’un gelişiminde kulüp 
takımlarındaki tecrübesi kadar Genç 
ve Ümit Millî Takımlarda geçirdiği 
uzun yılların da etkisini eklemeden 
geçmemek gerekir. 10 Nisan 2001’de 
henüz 16 yaşında, İsviçre ile oynanan 
özel maçta U16 Takımının formasını 
25. dakikadan itibaren giyerek ay-
yıldızla tanışır. O maçın 19 kişilik 
kadrosundan bugün Süper Lig’de oy-
nayan sadece üç futbolcu bulunması 
ve Selçuk İnan’ın Hakan Özmert ile 
Ali Güzeldal’a göre kariyer adımla-
rında önde olması, onun kendi jene-
rasyonu içindeki kalitesini göstermek 
açısından önemli. Bütün yaş grubu 
Millî Takımlarında aralıksız oyna-
yan genç futbolcu, Ümit Millî Takım 
formasıyla da 17 Ağustos 2005’teki 

Bulgaristan maçıyla tanışır. 7 Şubat 
2007’deki Gürcistan maçının A millî 
kadrosunda yer alsa da o gün forma 
giyemez. 13 Ekim 2007’de ise Mol-
dova ile oynanan Avrupa Şampiyona-
sı eleme grubu maçının ilk on birin-
dedir. 2010 yılında ise talihi değişir. 
Selçuk İnan artık A Millî Takım’ın 
değişmez oyuncularından birisidir. 
Teknik Direktör Guus Hiddink, ABD 
Turnesi’nin geniş kadrosuna aldığı 
Selçuk’tan, Euro 2012 elemelerinde 
de vazgeçmez. Görünen o ki, bu per-
formansını sürdürdüğü takdirde Sel-
çuk İnan uzunca bir süre Türk futbo-
lunun usta ayaklarından biri olmaya 
ve ay-yıldızlı formaya hizmet etmeye 
devam edecek. 
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Millî Takım 
artık pes etmiyor
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Futbolun liberolu oynandığı dönemin ülkemizdeki en usta ayaklarından birisiydi. Yıllarca Millî 

Takım'da ve Beşiktaş'ta bir istikrar abidesi olarak forma giydi. Şimdilerde A Millî Takımımızın maç 

ve oyuncu izlemeden sorumlu antrenörlerinden biri. Futbol oynadığı dönemle bugünün arasındaki 

farkları çarpıcı bir biçimde dile getirirken, Türk futboluna dair önemli sorunlara da parmak basıyor.  

1987-95 yılları arasında Millî Takımımızın ve Beşiktaş’ın savunmadaki 
en önemli oyuncularından birisiydi Gökhan keskin. İsim isim bakıldı-
ğında çok kaliteli oyunculardan oluşan bir jenerasyonun da içindeydi. 
Ancak Millî Takım’ın saha sonuçları açısından bakıldığında aynı kalite-
nin bugünkü gibi skorlara yansımadığını görüyoruz. sizce o dönemde 
eksik olan neydi?

Bence o dönemdeki en büyük eksiklik düşünceydi. Biz maçlara 
düşünce olarak mağlup başlıyorduk. Tınaz Tırpan döneminde bir 
ara Dünya Kupası’na katılma şansımız doğmuş, Avusturya’yı, Doğu 
Almanya’yı yenmiştik. Ama Sovyetlere yenilerek o şansı kaybet-
miştik. Ancak onun haricinde Türk futbolunda bize gelene kadar 
oluşan bir düşünce vardı; az farklı mağlubiyetlere bile başarı ola-
rak bakılıyordu. Hiç unutmuyorum, Millî Takım’da oynamaya yeni 
başlamıştım ve deplasmanda Macaristan’la karşılaşmıştık. Maç 0-0 
bitmek üzereyken son dakikada bir kaleci değişikliği yaptık. Fatih 
Uraz çıktı, Okan Gedikali kaleye geçti ve tam o sırada bir gol yiyip 
1-0 yenildik. Kafile başkanımız,  1-0 kaybettiğimiz için soyunma 
odasında sevinçten ağlıyordu. Böyle bir atmosferde yetişiyorsunuz 
ve çok yetenekli oyuncular olsanız da aklınızda kazanmak değil 
hep kaybetmemek düşüncesi var. 

Peki, biz düşünce devrimini ne zaman gerçekleştirdik?

Bence Millî Takım’ın miladı 1996’dır. 96 Avrupa Şam-
piyonası finallerine katılma hakkını elde ettiğimizde 
herkesin kafasında Türk Millî Takımı’nın da bir şeyler 
yapabileceği düşüncesi oluştu. Ben futbola ilk başla-
dığımda tek kanallı bir televizyon vardı, bugünkü gibi 
sponsorlar yoktu. Ekonomi iyiye gittikçe futbol sektö-
rü de profesyonelleşti. Mesleğimiz sorulduğu zaman 
“Futbolcuyum” dediğimde, “Tamam da asıl mesleğin 
ne?” diye ikinci bir soru gelirdi. Futbola adeta hobi gibi 
bakılırdı. Futbolcuya kız vermek bile istemezlerdi. Za-
manla futbol sektörü geliştikçe oyunun hızı arttı, kuv-
vet iyice önem kazanmaya başladı. Futbolun bu evrimi 
içinde 1996 senesi Türk futbolu adına bir milat oldu. 

Bu dönüşümün arkasındaki isimler kim sizce?

Piontek’i, Fatih Terim’i, Mustafa Denizli’yi bu işin 
baş aktörleri olarak sayabiliriz. Tabii o dönemde yine 
çok yetenekli bir oyuncu jenerasyonunun gelmesi de 
önemli bir etkendi. Sonrasında da çok önemli başarı-
lar elde edildi. Galatasaray’ın 2000’deki UEFA Kupası 
Şampiyonluğu ve Millî Takımımızın 2002’deki Dünya, 
2003’teki Konfederasyon Kupası üçüncülükleri bu ba-
şarıları en üst noktaya taşıdı. Ama sonrasında ortaya bir 
istikrar problemi çıktı.  

sizin oynadığın dönemin şartlarıyla bugünü karşılaştırır-
sak nasıl sonuçlara ulaşabiliriz? Tesisler, malzemeler, stat-
lar, deplasman yolculukları...

Ben Şeref Stadı dönemlerini yaşadım. Çamurun içinde 
antrenman yaptım. Oradan Fulya’ya geçtiğimiz zaman 
balkondan zemine baktığımızda bize uzay gibi gelmiş-
ti. Sonra ben hoca olarak Ümraniye Tesisleri’ne gel-
dim, “Fulya hiçbir şey değilmiş” dedim. Belki 10 sene 
sonra başka tesisler yapılacak ve biz Ümraniye için de 
aynı şeyleri söyleyeceğiz. Futbolun ilerlemesinde bu 
değişimlerin katkısı inkâr edilemez. Buraya gelmeden 
önce Beşiktaş’ın altyapısında koordinatördüm. A ta-
kımın ne kadar mükemmel tesislere sahip olduğunu 
gördüm ama altyapı tesisleri için aynı şeyi söylemek 
mümkün değil. Maalesef altyapılara karşı bir ilgisizlik 
var. Millî Takım’ın istikrar yakalayamamasının arkasın-
daki nedenlerden birisi de altyapılardaki bu ilgisizlik. 

Aynı zamanda Millî Takımlar için oyuncu tarayan ekibin 
bir parçası olarak, yeni gelen Türk oyuncuları nasıl değer-
lendiriyorsunuz?

Genç Millî takımlar seviyesinde çok yetenekli oyun-
culara sahibiz. Ancak altyapıdan A takıma geçiş dö-
neminde bütün oyuncular problem yaşıyor. Büyük ta-
kımlarımıza baktığımız zaman hepsinin hazır, yetişmiş 
oyuncu istediğini görüyoruz. Çünkü tek hedefleri şam-
piyonluk ve bunun haricindeki her sonuç başarısızlık 
olarak değerlendiriliyor. Onun için genç oyuncuları 
oynatma riskine giremiyorlar. İlk on birlerde 6 yabancı 

oyuncunun forma giydiğini hesap edersek, takımların 
yüzde 55’i yabancılardan oluşuyor. Bugün önümüzde 
bir Arda örneği var. Eğer Manisaspor’a gidip de o başa-
rıyı göstermeseydi biz şimdi Arda diye bir oyuncudan 
söz edemeyecektik. Mesela Beşiktaş’ta Necip için 2 
yıl öncesinden “Bu çocuk bu takımda oynar” demiş-
tik ama ne yazık ki Necip 1 yıldan fazla bir rötarla 
şans bulabildi. O da bu şansını iyi kullandı ve Necip 
diye bir oyuncu ortaya çıktı. 2 yıl öncesinden oynatılsa 
belki de Beşiktaş o bölgede bir çok yabancı oyuncu 
transferi yapmak durumunda kalmayacaktı. Necip’in 
bir top kapması bile seyirciyi çok daha fazla heyecan-
landırıyor ve bu önemli bir misyon. Genç oyuncuların 
önünde iyi bir örnek. Ama Necip buraya kadar tırnak-
larıyla kazıyarak geldi. 

Galiba Türkiye’deki altyapılara sadece “Bizim bir altyapı-
mız bulunmalı” mantığıyla yaklaşılıyor.

Evet, ne yazık ki özellikle büyük kulüplerde yöneti-
cilerin altyapılardan bir beklentisi yok. Bir yandan da 
bakıyorsunuz, Türkiye’de arsalar yok oluyor, yerlerine 
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binalar dikiliyor. Çocukların özgürce top oynayacağı 
alanlar yok. Onlar da futbol okullarına gitmek duru-
munda kalıyor. Evet, o okullarda belli bir eğitim alıyor-
lar ama kendi yeteneklerini geliştiremiyorlar. Dolayı-
sıyla oradan verim alamıyorsunuz. 

kulüpler yabancı oyuncu kontenjanının artmasından yana. 
Ancak Millî Takımlar açısından bakıldığında bu sayının art-
ması büyük bir problem. Bu problemin ortadan kalkması-
nın bir yolu, bizim oyuncularımızın bir bölümünün yurtdı-
şında oynaması olabilir. Fakat bu konuda futbolcularımızı 
çok da istekli görmüyoruz. 

Çünkü oyuncularımız burada kazandıklarını Avrupa’da 
kazanamaz. Ayrıca buradaki rahatını da bozmak iste-
miyorlar. E o zaman niye gitsin ki? Yöneticilerin yaban-
cı oyuncu sayısının artmasını istemesinin bir nedeni 
de zaten Türk oyuncularının fiyatlarının yüksek olması. 
Ama dediğiniz gibi oyuncularımızın yurtdışında oyna-
ması Türkiye açısından büyük bir artı olur. Bu anlamda 
Fransa’ya giden Umut Bulut’u da kutlamak gerekiyor. 
Bu, onun için de çok büyük bir adım. Aslında oyun-
cularımız Avrupa’da oynayacak yeteneklere fazlasıyla 
sahip. Fakat giden oyuncuların kulüp seçimlerine de 
dikkat etmeleri gerekiyor. Avrupa’da oynayan ve oyna-
yacak oyuncularımızın orada edinecekleri tecrübeleri 
Millî Takımımıza aktarması bize büyük bir avantaj sağ-
layacaktır. 

Türk futbolunun genel hastalığı olan “basit gol 
yeme” alışkanlığı sizin döneminizde de vardı, bu-
gün de devam ediyor? Bunun sebebi altyapı ek-
sikliği midir? 

Piontek döneminde Macaristan’la 
bir hazırlık maçı oynamıştık, 
7. dakikada 3-0 mağlup-
tuk. Hatta bir arkadaş, 
“Millî Takım İstiklal 
Marşı için beklerken 
üç gol yedi” diye 
espri yapmıştı. 
Gerçekten de 
7 dakikada üç 
gol yiyorsanız 
açıklaması bu. 
Artık böyle 
değil tabii ki. 
Millî Takımımız 
çok daha mücade-
leci bir kimliğe sahip. Geçmişte kura 
çekiminde Türkiye ile eşleşmek için 
can atanlar şimdi “Aman Türkiye çıkma-
sı” diye dua ediyor. Ama yine de basit gol 
yeme alışkanlığımızdan tam anlamıyla kur-
tulduğumuz söylenemez. 

Bazen firma takımların da bu tip goller yediği-

ne şahit olunca, “Acaba herkes böyle goller yiyor da biz 
kendimize fazlı mı haksızlık ediyoruz” diye de düşünü-
yorum.

Evet, herkes yiyor ama biz biraz daha fazla yiyoruz! 
Mesela Azerbaycan maçında yediğimiz gol, Belçika ile 
oynadığımız ilk maçta yediğimiz iki gol bu tip basit 
goller. Bir dikkat veya konsantrasyon kaybı, gol yeme-
mize yol açıyor. Son Belçika maçında da aynı şekilde 
gol yedik. Fakat Millî Takım’ın geçmişten farkı, böyle 
goller yediğinde de oyundan kopmaması ve geri dö-
nebilmesi. Geçmişte basit bir gol yediğimizde “Aman 
daha fazlasını yemeyelim” diye bakardık, şimdi ise 
“Biz bunun altından kalkarız” diye düşünüyoruz. Artık 
pes etmeyen bir Türkiye var. Almanya’dan gelen oyun-
cuların da bu değişimde payı var. Yıldıray, Hamit gibi 
Almanya’dan gelen üst düzey oyuncuların hem perfor-
mansları hem de kaybetmeyi kabullenmeyen manta-
litesi de bizim bu düşünce devrimini gerçekleştirme-
mizde etkili oldu. 

Milli Takımımızın eleme grubundaki şansını nasıl değerlen-
diriyorsunuz? 

Belçika beraberliğinden sonra şu andaki rakibimiz 
Avusturya gibi görünüyor. Avusturya maçını kazanır-
sak önümüz açık. Ben ikinci olacağımızdan eminim ve 

dört maçı da kazanacağımızı düşünüyorum. Hedefi 
olan Türkiye’nin hedefine ulaşmış Almanya’yı yen-
mesi sürpriz olmaz.  

unutulmaz milli maçınız hangisiydi?

Ali Sami Yen Stadı’nda Avusturya’yı 3-0 yendiği-
miz maç unutulmazdı. O maç öncesi Silivri’de 

kamp yaparak çok iyi hazırlanmıştık. Açık-
çası o maçı sahaya çıkmadan hem oyun-

cu hem de seyirci olarak  kazanmıştık. 
Seyirci Ali Sami Yen’i doldurmuş-

tu. Avusturya direnmeye 
çalışıyordu ama o kadar 
iyi oynuyorduk ki çare-
siz kalmışlardı. Seyirci-

nin ambiyansı da muhte-
şemdi.

Bu seyirci konusu önemli. Çünkü son dönemde 
Millî Takım coşkulu taraftara hasret çekiyor.

Seyirciyi takım coşturur. Siz eğer iyi bir takım 
olursanız, seyirci de size inanır ve peşinizden 
gelir. Millî Takım’ın amacı da bu zaten. İçe-
ride oynadığımız Belçika ve Avusturya maç-
larında elde edilen seyirci desteği de muh-
teşemdi. Önemli olan seyircinin inanması. 

Biz zaten millî duyguları yüksek bir ül-
keyiz. Takımınız o seyirciyi inandırırsa 

coşku ve başarı da beraberinde gelir. 

MAÇ DOKSAN DAKİKA
DESTEĞİMİZ SONSUZ!

MiLLiLERiMiZiN HEP YANINDAYIZ!

MİLLİ TAKIMLAR TEKNOLOJİ TEDARİKÇİSİ
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Volkan Demirel (Fenerbahçe, 27.10.1981 - Fatih, 50 maç) 
Sinan Bolat (St. Liege, 03.09.1988 - Belçika) 
Fehmi Mert Günok (Fenerbahçe, 01.03.1989 - Karabük) 
Gökhan Gönül (Fenerbahçe, 04.01.1985 - Bafra, 24 maç, 1 gol)
Sabri Sarıoğlu (Galatasaray, 26.7.1984 - Çarşamba, 38 maç, 1 gol)
Serdar Kesimal (Fenerbahçe, 24.01.1989 - Köln, 4 maç) 

Gökhan Zan (Galatasaray, 07.09.1981 - Antakya, 33 maç) 
Servet Çetin (Galatasaray, 17.03.1981 - Tuzluca, 56 maç, 3 gol)
Hakan Balta (Galatasaray, 23.03.1983 - Berlin, 28 maç, 1 gol)
Çağlar Birinci (Galatasaray, 02.10.1985 - Trabzon, 4 maç) 
İsmail Köybaşı (Beşiktaş, 10.07.1989 - İskenderun, 8 maç) 
Mehmet Ekici (Werder Bremen, 25.03.1990 - Münih, 4 maç) 

Tunay Torun (Hertha Berlin, 21.04.1990 - Almanya, 1 maç) 
Selçuk İnan (Galatasaray, 10.02.1985 - İskenderun, 12 maç) 
Mehmet Topal (Valencia, 03.03.1986 - Malatya, 18 maç) 
Emre Belözoğlu (Fenerbahçe, 07.09.1980 - İstanbul, 76 maç, 7 gol)
Selçuk Şahin (Fenerbahçe, 31.01.1981 - Tunceli, 21 maç) 
Arda Turan (Galatasaray, 30.01.1987 - Fatih, 44 maç, 12 gol)

Gökhan Töre (Hamburg, 20.1.1992 - Köln) 
Burak Yılmaz (Trabzonspor, 15.07.1985 - Antalya, 8 maç, 1 gol)
Kazım Kazım (Galatasaray, 26.08.1986 - Londra, 30 maç) 
Cenk Tosun (Gaziantepspor, 07.06.1991 - Wetzlar) 
Semih Şentürk (Fenerbahçe, 29.04.1983 - İzmir, 27 maç, 9 gol)
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Türk futbolunun yeni

İlk kez bir millî maça 
sahne olacak Türk 

Telekom Arena, 15 
Ocak 2011 günü     

Galatasaray-Ajax arasında 
oynanan özel maçla 

açıldı. TOKİ’nin yaptırdığı 
stadın kapasitesi 52 bin 

650 kişi. Tribünleri iki 
kademeli olarak inşa 

edilen Arena, 157 locaya 
sahip. Tüm tribünlerin 

kapalı olduğu Arena’da, 
alttan ısıtmalı sistem 

sayesinde soğuklarda 
sahanın donması 

engelleniyor. Drenaj 
sistemi sayesinde de 

zeminde su birikintileri 
oluşmuyor. 

Arena, 15 Ocak 2011 günü Galatasaray ile Ajax arasında oy-
nanan özel maçla hizmete girdi. 

Stadın kapasitesi 52 bin 650 kişilik. Stadın araziye konum-
lanmasıysa kuzey-güney oryantasyonuna yakın bir açıda. 
Toplam saha boşluğu kenar çekmeleri ile birlikte yaklaşık 10 
bin metrekare. Tribünler ise iki kademeli olarak inşa edildi. 
Oturum alanı yaklaşık 43 bin metrekareyi buluyor. Statta 157 
loca, 5 bin 500 VIP koltuk bulunuyor. 

İki kademeli tribünlerin alt kademesi yaklaşık 20 derece 
eğimli. Bu sayede alt tribünlerin iyi bir seyir için sahayı tam 
olarak görebilmesi amaçlandı. Üst kademe tribünlerin eğimi 
ise yukarıdan tüm sahayı taç çizgisi de dâhil görebilmesi için 
34 derece olarak yapıldı. Alt ve üst tribünlerin arasında loca-
lar, VIP alanları, stadyum yönetimi, Galatasaray Müzesi, GS 
Store satış noktaları ve restoran bulunuyor. 

Tribünlerin sahaya yakınlığı da UEFA kriterlerine uygun ola-
rak düzenlendi. Sahayla tribünlerin başlangıcı arasındaki 
mesafe 6 metre. Bu sayede hem reklam panolarının rahatça 
saha içine konması hem de gerekli hallerde itfaiye veya am-
bulansın rahatlıkla saha içine girmesi amaçlandı. 

Tüm tribünlerin kapalı olduğu Arena’da, alttan ısıtmalı sis-
tem sayesinde soğuklarda sahanın donması engelleniyor. 
Drenaj sistemi sayesinde de zeminde su birikintileri oluşmu-
yor. UEFA standartlarında yapımı gerçekleştirilen stat, Millî 
Takım’a ilk kez Estonya maçıyla ev sahipliği yapacak.

190 metre eni, 228 metre boyuyla dünyanın modern statları 
arasına katılan Türk Telekom Arena, 69 metrekare büyüklü-
ğündeki digital skorboarda sahip. Çim sahanın ölçüleri ise 
68x105 metre. 

Statta 193 kişi kapasiteli basın tribünü bulunuyor. Ayrıca 150 
kişilik basın çalışma salonu ile birlikte basın tribünü her türlü 
teknolojik donanıma sahip. 

Naklen yayın kamera yerlerine Türkiye’de ilk defa yapılan 
sabit kablolama gerçekleştirildi.

Statta futbolcular için konferans salonu, ısınma odası, fut-
bolcu restoranı, eşler ve çocuklar için kreş, oyun ve bekle-
me odaları var. 

Galatasaray’ın oynayacağı maçlarda kullanılmak üzere 300 
metrekarelik Wembley tipi özel soyunma odası bulunuyor. 
Galatasaray’ın oynamadığı maçlarda kullanılmak üzere iki 
yabancı takım için ekstra soyunma odaları da var. 

Takımlar, hakemler ve VIP misafirleri özel bir yoldan, kim-
seyle karşılaşmadan stada girebilecek. 

Modern statların önemli özelliklerinden birisi çabuk dolması 
ve çabuk boşalabilmesi. Türk Telekom Arena da bu özellik-
lere sahip bir stat. Giriş ve çıkışlar planlanırken  kitle kont-
rolüne dikkat edilmiş. Misafir seyirci, açık tribün seyircisi 
gibi farklı seyirci gruplarının kontrollü bir şekilde stada giriş 
çıkışının sağlanmasına özen gösterilmiş. Koridorlar ve mer-
divenler bu ihtiyaçlara cevap verecek biçimde ayarlanmış. 
Seyirci 8-10 dakikada stadı boşaltabiliyor. 

Stat girişinde 84 adet turnike var ve girişler turnike başına sa-
ate 660 kişinin geçebileceği şekilde hazırlandı. Tüm katlara 
asansörle ulaşılabiliyor. Tribünlere çıkmak için ayrıca hem 
merdivenler hem de yürüyen merdivenler bulunuyor. 

Stadın otoparkı ise 3 bin 500 araç kapasiteli olarak inşa edil-
di. Stada seyirci taşıyan otobüsler Cendere Deresi yolundaki 
bir noktada park ediyor. Ayrıca görevliler ve güvenlik birim-
leri için de aynı mahalde belirli bir yer ayrıldı. 

Metro ile gelenlerse Seyrantepe durağından TEM’in altından 
inşa edilen geçitten geçerek stada ulaşabiliyor ve yaklaşık 
250 metrelik bir mesafeyi yürüyerek tribünlere girebiliyor. 

Güzel futbol güzel statlarda oynanıyor artık. Ya da güzel ve modern statlar, zeminle-
ri, tribünleri, konforlarıyla bambaşka bir ambiyans oluşturuyor ve belki vasat oyun-
ları bile makyajının kalitesiyle güzelleştiriyor. Modern statlar ulaşım kolaylıkları, 
tribünlerindeki konforları, oyunu izleme rahatlıkları, mimari güzellikleri, ferahlıkla-
rı ve sadece maç günlerinde değil 7/24 yaşayan özellikleriyle günümüz futbol en-
düstrisinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bir zamanlar Avrupa’da gıptayla izlediğimiz, 
isimlerinden efsane gibi bahsettiğimiz modern statların benzerleri artık Türkiye’de 
de yükseliyor. Bu çizginin ulaştığı son nokta, Seyrantepe’de inşa edilen Ali Sami 
Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena oldu. Çok uzun yıllar öncesinden hayalleri 
süsleyen, sık sık maket halinde önümüze gelen stat, devletin işe el atmasıyla çok 
kısa bir sürede tamamlanarak hizmete girdi. 

Maçlarını Ali Sami Yen Stadı’nda oynayan ancak bu stadın hem eskimesi hem de 
şehir içinde kalması nedeniyle modern bir stat için yıllardır çaba harcayan Gala-
tasaray yönetimi, Faruk Süren ve Mehmet Cansun dönemlerinde Ali Sami Yen’in 
yeniden inşasını esas alan projeler hazırlamıştı. Fakat bu projeler hayata geçirilme 
şansı bulamamıştı. Rahmetli Özhan Canaydın’ın başkanlığı döneminde ise TOKİ ile 
yapılan anlaşmayla Seyrantepe’deki stadın temeli 13 Aralık 2007 tarihinde atıldı. 

Türk Telekom Arena’nın mimarlığını bu tarz uluslararası projelerde daha önce çeşit-
li görevler almış olan ve daha önce Stuttgart’taki stadın yenilenmesi çalışmalarında 
da yer alan Mete Arat üstlendi. Oldukça kısa bir sürede tamamlanan Türk Telekom 

Maçın Hakemi

Türkiye-Estonya maçını yönetecek olan İngiliz hakem, 13 

Ağustos 1972 tarihinde doğdu. 1986 yılında hakemliğe 

başlayan Probert, 2007 yılından bu yana Preimer Lig’de 

maç yönetiyor, 2010’dan itibaren de FIFA kokartı taşıyor.  

Yardımcı Hakemler
Mike Mullarkey 
Jake Collin

Dördüncü Hakem
Hüseyin Göçek

Lee Probert
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tekrarladı. 2001 yılında ise ikinci Tallinn dönemi başladı ve 
FC Flora 3 sezon üst üste şampiyonluğu elde etti. 2004 yılın-
da ise FC Levadia ilk kez zirve gören bir diğer Tallinn takımı 
oldu. 2005’in şampiyonu TVMK da bir başka Tallinn ekibi 
olarak dikkat çekti. 2006’dan 2009’a kadar geçen 4 sezon-
da Levadia Talinn şampiyon unvanını kimselere bırakmadı. 
2010 sezonun şampiyonu ise 8. kez Flora oldu. 

2005 yılında Estonya Ligi’ni zirvede tamamlayan TVMK’nın 
golcüsü Tarmo Neemelo, attığı 41 golle tüm Avrupa’nın dik-
katini çekmişti. O dönemde 23 yaşında olan golcünün en 
yakın takipçisi Trans’ın santrforu Maksim Gruznov sadece 26 
gol atabilmişti. Neemelo, Türkiye’de Trabzonspor’un trans-
fer listesine girdi ve ara transfer döneminde ülkemize gele-
rek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenmanlara da çıktı. 
Ancak o dönemde dizindeki sakatlıktan dolayı Trabzonspor, 
Estonyalının transferinden vazgeçti.

7 Kasım 1977 doğumlu golcü Andres Oper ise 1.85 boyunda 
ve 75 kilo ağırlığında. Estonya’da FC Flora Tallinn forması al-
tındaki başarısı ona yurtdışına açılma imkânı sağladı. 1999 yı-
lında Danimarka takımlarından Aalborg’a transfer olan Oper, 
2003 yılında ise Rusya’da Torpedo Moskova için top koştur-
maya başladı. 2005 sezonunda Moskova’dan Hollanda’ya 
transfer olan Oper, 2009’da Çin’in Shanghai Shenhua takımı-
na transfer oldu. Oper’in Estonya Millî Takımı’nda oynadığı 
121 maçta 36 golü bulunuyor.

Estonya Millî Takımı, 2004 Avrupa Şampiyonası elemelerin-
de 8. Grup’ta Bulgaristan, Hırvatistan, Belçika ve Andorra ile 
eşleşti. Gruptaki 8 maçta 2 galibiyetini de Andorra karşısında 
2-0’lık skorlarla alan Estonya, Hırvatistan ve Bulgaristan’la da 
golsüz berabere kaldı. Bu sonuçlarla 8 puan toplayan Estonya, 
grubu 4. sırada, sıfır çeken Andorra’nın üstünde tamamladı. 

2006 Dünya Kupası elemelerinde 3. Grup’ta Portekiz, Slo-
vakya, Rusya, Litvanya, Liechtenstein ve Lüksemburg’la mü-
cadele eden Estonya, 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 
mağlubiyetle 17 puan toplayıp 4. sırada kalırken, 16 gol attı, 
17 gol yedi. Liechtenstein’ı 2-1 ve 2-0, Lüksemburg’u 4-0 ve 
2-0, Litvanya’yı 2-1 yendi. Rusya ile 1-1, Litvanya ile 2-2 be-
rabere kaldı. Portekiz’e 4-0 ve 1-0, Rusya’ya 1-0, Slovakya’ya 
ise 2-1 ve 1-0’lık sonuçlarla boyun eğdi. 16 golden 7’sine 
Andres Oper imza atarken Kristen Viikmae ile Ingemar Teever 
2’şer gol kaydetti. Joel Lindpere, Sergei Terehhov, Andrei Ste-
panov ve Maksim Smirnov ise 1’er gol attı. Estonların 1 sayısı 
ise Lüksemburglu Manou Schauls’un kendi ağlarını havalan-
dırmasıyla gerçekleşti. 

Estonya, Futbol Federasyonu’nu 1991’de 
kurdu ve Sovyetler Birliği’nin dağılması-
nın ardından 1994’te FIFA’ya üye oldu. 

Bir dönem hızlı bir yükseliş göstererek 2002 
yılının Aralık ayında dünya klasmanında 60. 
basamağa kadar çıksalar da ardından gerile-
yerek 112. sıraya kadar indiler. Fakat son dö-
nemlerde yeniden bir çıkış içinde olduklarını 
söyleyebiliriz. Dünya klasmanında 79. basa-
mağa gelmelerinin yanı sıra İtalya, Slovenya 
ve Sırbistan gibi güçlü rakiplerin bulunduğu 
Euro 2012 elemelerinde ikincilik şanslarını 
zayıf bir ihtimal de olsa sürdürüyorlar. 

1992 yılından bu yana kendi ligine sahip olan 
Estonya’da 21. sezon oynanıyor ve bugüne 
kadar 7 takım şampiyonluğa ulaştı. Ligde baş-
kent Tallinn takımlarının büyük bir üstünlüğü 
göze çarpıyor. 1992 ve 1992-93 sezonların-
da FC Norma Tallinn ligi zirvede tamamlar-
ken 1993-94 ve 1994-95’te bayrağı FC Flora 
Tallinn devraldı. 1995-96 ve 1996-97’de FC 
Lantana Tallinn sahneye çıkarken, 1997-98’de 
ve daha sonra tek yıla dönen ligin 1998 se-
zonunda zirve yine Flora’nın oldu. 1999’da 
Tallinn ambargosuna son veren takım Levadia 
Maardu’ydu ve 2000 yılında da bu başarıyı 

 Yolumuz
 yine
kesişti

Futbol Federasyonu'nu 1991'de 
kurup 1994'te FIFA'ya üye olan 

Estonya, dünya sıralamasında 
79. basamakta yer alıyor. Euro 

2012 elemelerinde ikincilik 
şansını düşük bir ihtimal olsa da 

sürdüren Estonya, 2014 Dünya 
Kupası elemelerinde de Millî 

Takımımızın rakiplerinden biri 
oldu. 



28 Türkiye    Estonya

2008 Avrupa Şampiyonası elemelerin-
de ise Estonya’nın grubunda İngiltere, 
Hırvatistan, İsrail, Rusya, Makedon-
ya ve Andorra yer alıyordu. Estonlar, 
İngiltere’ye 4-0 ve 3-0,  Hırvatistan’a 2-0 
ve 1-0, Rusya’ya her iki maçta da 2-0, 
İsrail’e 1-0 ve 4-0, Makedonya’ya da 1-0 
yenildiği maçlarda tek gol bile atamaya-
rak büyük bir hüsran yaşadı. Bu grupta-
ki iki galibiyetini, grubun averaj takımı 
Andorra’yı 2-1 ve 2-0 yenerek elde eden 
Estonya, ayrıca Makedonya ile de 1-1 
berabere kalarak 7 puan topladı. 

2010 Dünya Kupası elemelerinde ise 
Estonya, Millî Takımımızla aynı grupta 
yer aldı. Grupta ayrıca İspanya, Bosna-
Hersek, Belçika ve Ermenistan bulu-
nuyordu. Millî 

Takımımızın 15 puanla üçüncü sırada 
tamamladığı grupta Estonya 8 puanla 
beşinci sırayı elde edebildi. Estonyalı-
lar, 10 maçlık periyotta 2 galibiyet, 2 
beraberlik ve 6 yenilgi alırken, kalele-
rinde gördükleri 24 gole 8 golle cevap 
verebildi. Baltık ekibi iki galibiyetini 
evinde Ermenistan ve Belçika’yı 1-0’lık 
skorlarla yenerek elde ederken, yine 
evinde Millî Takımımızla 0-0, deplas-
manda da Ermenistan’la 1-1 berabere 
kaldı. En ağır yenilgisine Bosna Hersek 
deplasmanında 7-0’la uğrayan Eston-
ya, Boşnaklara evinde de 2-0’la boyun 
eğerken, diğer yenilgilerini ise Belçika 
(2-3), İspanya (0-3, 0-3) ve Türkiye’den 
(2-4) aldı. 

Estonya, 2012 Avrupa Şampiyonası 
elemelerinde İtalya, Slovenya, Sırbis-
tan, Kuzey İrlanda ve  Faroe Adala-
rı ile birlikte C Grubu’nda yer alıyor. 
Bu grupta oynadığı 6 maçta topladığı 
16 puanla İtalya liderlik koltuğunda 
oturuyor. İkinci sırada ise 7 maçta 11 
puanla Slovenya var. 6 maçta 8 puan 
toplayan üçüncü Sırbistan’ın ardından 
7 maçta 7 puanla Estonya geliyor. Bu 7 
maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldılar, 
4 kez yenildiler ve attıkları 7 gole kar-
şılık kalelerinde 11 gol gördüler. Aslın-
da gruba çok iyi başlamışlardı. Faroe 
Adaları’nı 2-1 yendikten sonra grubun 
favorisi İtalya’ya 2-1 yenildiler, ardın-
dan Sırbistan’ı deplasmanda 3-1’lik 
skorla devirdiler. Grubun ilk maçında 
Faroe karşısında 

1-0 yenikken uzatma dakikalarında 
attıkları iki golle kazanmaları ilginç-
ti. İtalya maçında ise aynısı sayılmasa 
da tam tersini yaşadılar. İlk yarıyı 1-0 
önde kapatarak büyük bir sürprize yak-
laşmışlardı ama ikinci yarıda Cassano 
ve Bonucci’nin gollerine engel ola-
madılar. Vidiç’li, Stankoviç’li, Krasiç’li 
Sırbistan karşısında ise gerçekten de 
önemli bir başarı elde ettiler. 60. da-
kikada yedikleri golle geriye düştükleri 
karşılaşmayı 3-1 kazanmaları bütün 
Avrupa’yı şaşırttı. Ancak sonra oynadık-
ları 4 maçta umduklarını bulduklarını 
söyleyemeyiz. Evlerinde Slovenya’ya 
1-0 yenildikleri maçta golü kendi ka-
lelerine atarak büyük bir şanssızlık 
yaşadılar.  Ertesi maçta Sırbistan’la 1-1 
berabere kaldılar ve bu kez galibiyeti 
kaçırdılar. İtalya’ya deplasmanda 3-0 
yenilmeleri normaldi ve bu mağlubi-
yete rağmen grup ikinciliği iddialarını 
kuvvetle sürdürüyorlardı. Ancak son 
maçlarında Faroe Adaları’na 2-0 ye-
nilmeleri kimsenin beklediği bir sonuç 
değildi ve bu mağlubiyetle ikincilik 
şanslarını tehlikeye attılar. Önlerinde 
iki Kuzey İrlanda maçının yanı sıra 
Slovenya ile deplasmanda oynayacak-
ları bir müsabaka daha var. Slovenya’yı 
deplasmanda yenmeleri halinde yeni-
den hayata tutunacaklar. Millî Takımı-
mızla bugün oynayacakları özel maç 
da 2 Eylül’deki Slovenya karşılaşması 
için prova niteliğini taşıyor. 

Hollandalı Teknik Direktör Jelle Goes’in yerine 2007 yılında Estonya Millî Takımı’nın 

başına getirilen Tarmo Rüütli, millî takımlarda görev yapan en istikrarlı teknik adam-

lardan biri. 4 yılı aşkın bir süredir Estonya Millî Takımı’nın başında bulunan Rüütli, 11 

Ağustos 1954 doğumlu. Bir orta saha oyuncusu olarak futbol kariyeri boyunca Total 

FC Norma, Parnu Kalev, Parnu Kalakombinaat, Parnu Kalakombinaat/MEK, JK Tervis 

Parnu formalarını giyip 1994’te faal futbolculuk hayatını noktaladı. 1998-99 sezonun-

da Viljandi Tulevik’te, 1999-2000’de FC Flora Tallinn’de görev yaparken, Estonya Millî 

Takımı’nı da çalıştırdı. 2001-2002 sezonunu ilk takımı Viljandi Tuljevik’te geçirdikten 

sonra 2003-2008 sezonlarında Levadia Talinn’in başına geçti. 2007’den bu yana Eston-

ya Millî Takımı’nın Teknik Direktörlüğünü yapan Tarmo Rüütli, kulüp takımlarında görev 

almayı da sürdürüyor. 2009’da FC Flora Tallinn’in başında bulunan 57 yaşındaki teknik 

adam, 2010’dan itibaren de FC Nomme United’ın teknik direktörlüğüne devam ediyor.

Teknik Direktör:  Tarmo Rüütli

Teknolojik donan›m›, deneyimli hekimleri ile t›bb›n her branş›nda 
sunduğu 7 gün 24 saat güvenilir sağl›k hizmeti ile Ac›badem,

Türk sporu ve sporcusunun yan›nda.

Türkiye Futbol Federasyonu
Türkiye Voleybol Federasyonu

Türkiye Basketbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü
Beşiktaş�Jimnastik Kulübü

Bursaspor Kulübü
Eskişehirspor Kulübü
Kayserispor Kulübü
Sivasspor Kulübü
Çaykur Rizespor

Partizan Futbol  Kulübü
Kızılyıldız Futbol  Kulübü

Bakü Futbol  Kulübü

Fenerbahçe Acıbadem Bayan Voleybol Takımı

Fenerbahçe Ülker Basketbol  Kulübü
Beşiktaş Cola Turka Basketbol Takımı

Tofaş� Spor Kulübü
Banvit Basketbol Kulübü

Marsel �İlhan
�İpek �Şenoğlu
Hazal Sarıkaya
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Ülke Adı
Estonya Cumhuriyeti

Bağımsızlık Günü 
20 Ağustos 1991

Yönetim Biçimi
Parlamenter Cumhuriyet

Başkenti
Tallinn

Dili
Estonca (resmi) yüzde 70, 
Rusça yüzde 30 

Nüfus
1 milyon 282 bin kişi

Yüzölçümü
45 bin 226 kilometrekare 

kişi Başına Geliri
19.100 $

Para Birimi
Estonya Kronu 
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Baltık Kaplanları 
Kuzey Avrupa’da bulunan bir Baltık ülkesinin halkı olan Estonlar, yüzyıllardan beri Fin-Ural kavmi olarak bölgede 
yaşıyor. 1227’de Almanların Kılıç Kardeşliği ve Danimarkalılar tarafından fethedilmesiyle Hıristiyanlaştılıldılar, 
tarihin değişik dönemlerinde Danimarka, İsveç, Polonya ve Rusya egemenliği altına girdiler. Çarlık Rusyasının 
devrilmesiyle, 24 Şubat 1918’de bağımsızlık ilân ettiler ama, Haziran 1940’ta Sovyetler Birliği tarafından işgal 
edildiler. 20 Ağustos 1991’de Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle yeniden bağımsız bir ülke olan Estonya, AB’ye üyelik 
sürecindeki performansıyla “Baltık Kaplanı” olarak adlandırıldı. 

Estonya Cumhuriyeti, Kuzey 
Avrupa’da bulunan bir Baltık 
Devleti. Batısında ve kuzeyinde 

Finlandiya Körfezi, doğusunda Rus-
ya Federasyonu ve güneyinde Letonya 
Cumhuriyeti ile sınırları bulunuyor. Sa-
hil şeridi 3 bin 794 kilometre uzunlu-
ğunda. Ülke 1 Mayıs 2004’ten itibaren 
Avrupa Birliği’nin üyesi.

Çoğunluğu kireç taşı ile kaplı ülkenin 
yüzde 47’si ormanlardan oluşuyor. Es-
tonya doğal kaynaklardan yoksun bir 
ülke ve çoğunluğu çok küçük ölçekte 
olmak üzere 1.400 göle sahip. Bu göl-
lerden en büyüğü 3 bin 555 kilometre-
karelik Peipsi Gölü. 3 bin 794 kilometre 
uzunluğundaki sahil şeridinin büyük 
çoğunluğu ise bataklık niteliğinde. Ül-
kede ayrıca 1.500’e yakın ada bulunu-
yor. Bu adaların en büyükleri Saaremaa 

ve Hiiumaa. Oldukça düz bir ülke olan 
Estonya’da bilinen anlamda bir dağın 
varlığından söz etmek mümkün değil. 
Ülkenin en yüksek noktası, güneydoğu 
bölgesinde bulunan ve yüksekliği sade-
ce 318 metre olan Suur Munamagi dağı. 

Estonlar bir Fin-Ural kavmi olarak bu-
lundukları bölgede yüzyıllardan beri 
varlıklarını sürdürüyor. Bu toprakların 
1227 yılında Almanların Kılıç Kardeş-
liği ve Danimarkalılar tarafından fethe-
dilmesiyle Eston halkı da Hıristiyanlık 
dinine geçti. Tarihin büyük bölümünü 

bağımsız bir devlet olarak yaşayamayan 
Estonlar, kâh Danimarka, kâh İsveç, kâh 
Polonya ve kâh Rusya egemenliği altın-
da bir hayat sürdü. Ta ki Çarlık Rusyası-
nın Ekim Devrimi ile tarihe karışmasına 
kadar. Estonlar, Rusya’nın dağılmasını 
fırsat bilerek 24 Şubat 1918 tarihinde 
bağımsızlıklarını ilân etti. Ne yazık ki 
bu süreç de çok uzun sürmedi. İkinci 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte 
değişen dünya dengelerinde Sovyetler 
Birliği’nin Baltık ülkelerini işgalinden 
Estonya da nasibini aldı! 1940 yılının 
Haziran ayında Sovyetler  Birliği’nin 
egemenlik alanına giren Estonya, ikinci 
bağımsızlık için tam 51 yıl beklemek 
zorunda kaldı. 20 Ağustos 1991 günü 
Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Estonya 
için “Şarkı Devrimi” ile birlikte gelen 
bağımsızlığın ilânı anlamını taşıyordu. 
20 Ağustos tarihi, o günden itibaren 
Estonya’nın ulusal bayramı olarak ka-
bul edildi. 

Ancak Sovyet askerlerinin ülkeden çe-
kilmesi 31 Ağustos 1994 tarihine kadar 
uzadı. Estonya, Batı Avrupa ve diğer böl-
gelerdeki ülkelerle ilişkilerini bağımsız 
olarak yönetme hakkını elde edebilmek 
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için o tarihe kadar beklemek zorunda 
kaldı. 29 Mart 2004 tarihinde NATO’ya 
üye olan Estonlar, 1 Mayıs 2004’te ise 
Avrupa Birliği’ne katıldı. 

Ülke, bağımsızlığını elde ettikten sonra 
4 yılda bir parlamento seçimi yapılan 
anayasal demokrasi ile yönetilmeye 
başlandı. Yasama yetkisi parlamentoya 
ait. Riigikogu adı verilen Meclis, 101 
milletvekilinden oluşuyor. Milletve-
killeri dört yıllık bir süre için seçiliyor. 
Yerel seçimlerde ise internetten oy 
kullanma yöntemi uygulanıyor. Kanun 
koyucular parlamento seçimleri için de 
aynı yönteme izin vermiş durumda. 

Bir Avrupa Birliği üyesi olarak Es-
tonya, dünyanın en büyük ekono-
mik bölgelerinden biri üzerinde yer 
alıyor. Kasım 1999’da Dünya Ticaret 
Örgütü’ne üye olan ülke, Avrupa Bir-
liği ile müzakerelere de bu dönemde 
başlamıştı. Enerji üretimi ve dağıtı-
mı, telekomünikasyon, demiryolları 
ve diğer kamu kuruluşlarının özel-
leştirilmesini hızla sürdüren Estonya, 
2002 yılında Avrupa Birliği ile yaptı-
ğı müzakereleri tamamladı ve 1 Ma-
yıs 2004’te birliğe üye oldu. Üyelik 
sürecindeki performansıyla “Baltık 
Kaplanı” olarak adlandırılan Estonya, 
birliğin yeni üyeleri arasında ekono-
misi en iyi düzeyde olanlardan biri. 
Estonya ekonomisi hızla gelişen, bir-
çok İskandinav menşeli firmanın yatı-
rım yaptığı bir yapıya sahip. Özel-
likle bilişim teknolojisi alanında 
son derecede güçlü. Kişi başına 
düşen 19 bin 100 dolarlık millî 
geliri ise Baltık ülkeleri arasında 
en yüksek olanı.

Estonya’nın yaklaşık yüzde 70’i 
etnik Estonlar, kalanı ise genellik-
le eski SSCB’den ve özellikle de 
Rusya’dan ülkeye göç etmiş azınlık-
lardan oluşuyor. Rus kökenli kişilerin 
büyük bir kısmı başkent Tallinn’de 
ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan 
sanayileşmiş Ida-Virumaa bölgesinde 
yaşıyor. Ayrıca ülkede az sayıda Fin 
kökenli de bulunuyor. Ülkenin resmi 
dili Finceyle akraba bir dil olan Eston-
ca. Rusça da ülke içinde ağırlıklı olarak 
konuşulan dillerden biri.

Estonya’da yaşayan nüfusun yüzde 
68.7’si Eston, yüzde 25.6’sı Rus, yüzde 
2.1’i Ukraynalı, yüzde 1.2’si Belarus, 
yüzde 0.8’i Fin ve yüzde 1.1’i diğer kö-
kenlerden.

Estonyalıların geleneksel dini, diğer İs-
kandinav ülkelerinde olduğu gibi Hıris-
tiyanlık dininin Luteran mezhebi. Nüfu-
sun üçte birinden daha azı kendilerini 
inançlı olarak tanımlar. Ülkede yaşayan 
Rus azınlıklar genel olarak Hıristiyan-
lığın Doğu Orto-

doksluk mezhebinden. Ülkede Musevi 
cemaati ile az sayıda da olsa Tatar ve 
Azeri kökenli azınlıklardan kaynakla-
nan Müslüman bir nüfus da mevcut. 
Eston geleneklerinde, halen, eski Pagan 
Dini’nden kalma etkiler var. Bugün, Es-
tonya halkının yüzde 32’si bir kiliseye 
veya dini bir gruba üye.

Ülkede doğal ve insan yapısı olmak üzere 1.400’den fazla göl, Baltık Denizi’nde 

Estonya’ya ait 1.520 adet ada olduğunu,

Halkın taksi bedeli, park yeri ücreti ya da otobüs bileti vb. ödemelerinin büyük 

bölümünü cep telefonu üzerinden ödemeyi âdet haline getirdiği, klasik ödeme 

yöntemlerini modası geçmiş bulan halkın yüzde 80’inin cep telefonu taşıdığını,

Estoncadaki 300 kelimenin Türkçe olduğunu, üstelik alfabemizde yer alan 8 

ünlü harfin Estoncada da bulunduğunu,

Türklerin bu ülke halkı ile tarihte bir kez, 1877-1878 

Osmanlı-Rus savaşında karşı karşıya geldiğini

Ortalama olarak erkeklerin 68, kadınların ise 79 yıl yaşadığını 

Bunları

biliyor musunuz?

C M Y CM MY CY CMY K
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Adı / Player Name Doğum Tarihi / Date of birth Kulübü / Club Millilik ve Gol / App&Goal

Kaleci / Goalkeeper
Artur Kotenko 20.08.1981 Ravan Baku 25/0
Marko Meerits 26.04.1992 Vitesse 2/0
Sergei Pareiko 31.01.1977 Wisla Krakow 26/0 

Savunma / Defender
Enar Jääger 18.11.1984 Aalesunds FK 79/0 
Ragnar Klavan 03.10.1985 AZ Alkmaar 69/1
Karl Palatu 05.12.1982 Tallinna FC Flora 7/0
Raio Piiroja 11.07.1979 Fredrikstad FK 103/8
Mikk Reintam 22.05.1990 Jyväskylä JK 2/0
Taavi Rähn 16.05.1981 Tianjin Songjiang FC 61/0
Tihhon Šišov 11.02.1983 FK Khazar Lankaran 29/0
Taijo Teniste 31.01.1988 Tallinna FC Levadia 7/0

Orta Saha  / Midfielder
Tarmo Kink 06.10.1985 Middlesbrough FC 53/4
Dmitri Kruglov 24.05.1984 FC Rostov 65/1
Sander Puri 07.05.1988 Lombard-Pápa TFC 34/2 
Konstantin Vassiljev 16.08.1984 FC Luka Koper 42/11
Martin Vunk 21.08.1984 Nea Salamis Famagusta FC 34/0

Forvet / Forward
Jarmo Ahjupera 13.04.1984 Györi ETO FC 9/0
Ats Purje 03.08.1985 Ethnikos Achna FC 28/3
Kaimar Saag 05.08.1988 Silkeborg IF 32/2
Sergei Zenjov 20.04.1989 Karpaty Lviv 17/4

Estonya Milli Takımı kadrosu
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Dört atınca yeniyoruz! 

19 Haziran 1924 günü,  Tallinn’in Reval Stadı’nda sahnelenen 
dostluk maçını İsveçli Rei Mans yönetti. Ev sahibi Estonya sa-
haya, Lasi-Leivar, Silber, Kaljot, Rein, Kacorman, Vali, Pihlak, 
Elman, Upraus, Joll tertibiyle çıkarken, ay-yıldızlı ekibimiz de 
şu isimlerden oluşuyordu: Hamit Akbay (Selimiye)-Cafer Çağa-
tay (FB), Ali Gençay (GS)-İsmet Uluğ (FB), Nihat Bekdik (GS), 
Hamit Arslan (Altay)-Sabih Arca (FB), Alaeddin Baydar (FB), 
Zeki Rıza Sporel (FB, Kaptan), Kâmil Rona (Muhafızgücü), Bed-
ri Gürsoy (FB).

Oyunun ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı akınlarla bir-
birinin gücünü tartmış, ardından da 24. dakikada Sabih Arca 
ile gol perdesini açmıştık. Estonyalılar, golümüze üç dakika 
sonra Upraus’la cevap vermiş ve devre 1-1 berabere kapan-
mıştı. İkinci yarıda rakibini iyice çözen ve ataklarını sıklaştıran 
Millî Takımımız, 67. dakikada Bedri Gürsoy’la yeniden öne 
geçiyor, devamını da peş peşe attığı iki golle Zeki Rıza Sporel 
getiriyordu. O gün 4-1 kazanan Türkiye, Tallinn sahasını bu 
kuzey ülkesine futbolun güzelliklerini sunmuş olmanın mut-
luluğu içinde terk etmişti. Ardından Letonya’yı da Estonyalı 
hakem A.Silver’ın yönettiği maçta Zeki Rıza Sporel’in üç ha-
rika golüyle evinde deviren ekibimiz, Polonya karşısında da 
sınav verdikten sonra ülkemize dönecekti. 

Ömer ALTAY

Estonya ile futbol temasımız çok uzun yılların öncesine dayanıyor. İlk maçını 26 Ekim 1923 günü Romanya ile oynayan, ardından 
da 1924 yılında Çekoslovakya ve Finlandiya ile karşı karşıya gelen Millî Takımımızın tarihteki dördüncü rakibi Estonya. Cumhuriye-
tin ilânından üç gün önce Romanya maçı ile uluslararası teması başlatan ay-yıldızlı ekibimiz, ertesi yıl da 1924 Paris Olimpiyatları 
sahnesinde boy göstermişti. Berger Stadı’ndaki Çekoslovakya (2-5) karşılaşmasının ardından, millîlerimiz ilk turnesine çıktı. Futbol 

tarihimize “Şimal Turnesi” olarak geçen bu seyahatimizde, öncü millîlerimiz İskandinavya’ya kadar uzandı.

Çok parlak sonuçlar elde ettiğimiz Kuzey Turnesi’nde ilk durak Finlandiya olmuştu. Helsinki’de Zeki Rıza Sporel’in dört gollü 
solosuyla sahadan 4-2 galip ayrıldıktan sonra, tarihteki dördüncü maçımızı Estonya ile oynadık.  

Estonya ile bugüne kadar 5 maç yaptık ve ilginç bir şekilde sadece ilk ve son 
müsabakalarımızı kazandık. Kazanabildiğimiz iki maçta da rakip filelere dörder gol bıraktık. 

Millî Takımımızın tarihindeki dördüncü sınavında, 1924 yılında karşılaştığı Estonya ile 
oynadığı diğer üç maçta ise beraberlik skorları bulunuyor. 

stat
Tallinn, Reval     

Hakem
Rei Mans (İsveç)  

Estonya
Lasi - Leivar, Silber - Kaljot, Rein, Kacorman-  Vali, Pihlak, Elman, 

Upraus, Joll 

Türkiye
Hamit Akbay (Selimiye) - Cafer Çağatay (Fenerbahçe), Ali 

Gençay (Galatasaray) - İsmet Uluğ (Fenerbahçe), Nihat Bekdik 
(Galatasaray), Hamit Arslan (Altay) - Sabih Arca (Fenerbahçe), 
Alaeddin Baydar (Fenerbahçe), Zeki Rıza Sporel (Fenerbahçe, 

Kaptan), Kamil Rona (Muhafızgücü), Bedri Gürsoy (Fenerbahçe) 

Goller
Sabih Arca (dk. 24), Upraus (dk. 27), Bedri Gürsoy (dk. 67), 

Zeki Rıza Sporel (dk. 72 ve 75)

19 Haziran 1924, Özel Maç

Estonya 1 - 4 Türkiye

Ünlü Şimal Turnesi’nden sonra, Estonya ile futbol düzleminde tekrar rastlaşmamız için aradan tam 72 yıl geçecekti. İlk karşı-
laşmadan sonra en az 5-6 futbol nesli, karşılıklı futbollarımızı hiç tanıyamamıştı bile. Fatih Terim yönetiminde, ilk kez Avrupa 
Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde eden A Millî Takımımız, deplasmandaki Azerbaycan (1-0) ve evimizdeki Ukray-
na (3-2) hazırlık maçlarının ardından, Euro 96 öncesi provasını Estonya ile sürdürüyordu. Ay-yıldızlı ekibimiz, o maç günü 
Estonya karşısında gerçek gücünü sahaya yansıtamamıştı. Golü düşünmeyen, sürekli savunmada kalan rakibimiz karşısında 
çok atak bir futbol sergilememize karşın, yakaladığımız fırsatları değerlendirememiştik. Terim, Estonya kalesini düşürmek için 
ikinci devre oyuna Ertuğrul Sağlam’ı da sürmüş, ancak bu futbolcumuz da beklenen gol vuruşunu yapamayınca takımlar sa-
hadan golsüz eşitlikle ayrılmıştı.  

Teknik direktörümüz Fatih Terim, maçtan sonra karşılaşmaya ilişkin, “Bu bir hazırlık maçı. Her şeyi denedik ama kazana-
madık” diyecekti. Terim, Estonya’nın iyi kapandığını ve çok katı bir defans yaptığını vurgulayarak, “Bu karşılaşmada elde 
ettiğimiz sonuç önemli değil. Bizim için önemli olan aksayan yönlerimizi saptamak ve bunları gidermek. Avrupa Şampi-
yonası finallerine kadar daha zamanımız var. Eksiklerimizi gördük ve gereken önlemi alacağız” ifadelerini kullanacaktı. 

Euro 96’ya 

kötü prova

stat
Tallinn, Kadriogu  

Hakemler
Timo Keltenen, Valeri Jakjan, Valeri Vinogradou 

(Finlandiya)

Estonya
Mart - Marek, Sergei, Meelis - Viktor, Thoomas, Risto, Marko, 

Martin - Anders, Urmas

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe) - Bülent Korkmaz (Galatasaray) 

“Tayfun Korkut (Fenerbahçe dk. 46)”, Rahim Zafer 
(Gençlerbirliği), Alpay Özalan (Beşiktaş) - Recep Çetin 
(Beşiktaş), Tolunay Kafkas (Trabzonspor) “Arif Erdem 

(Galatasaray dk. 46)”, Oğuz Çetin (Fenerbahçe, Kaptan) 
“Bülent Uygun (Fenerbahçe)”, Ogün Temizkanoğlu 
(Trabzonspor), Erkan Avseren (Vanspor) “Faruk Yiğit 

(Kocaelispor dk. 46)” - Hakan Şükür (Galatasaray) “Ertuğrul 
Sağlam (Beşiktaş dk. 46)”, Saffet Sancaklı (Kocaelispor) 

“Hami Mandıralı (Trabzonspor dk. 65)”

29 Mayıs 1996, Özel maç 

Estonya 0 - 0 Türkiye

4-1’lik Tallinn zaferi 
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stat
Hamburg, Millerntor    

Hakemler
Michael Weiner, Matthias Anklam, Norbert Grudzinski (Almanya)

Estonya
Mart Poom (Kaptan) - Teet Allas, Andrei Stepanov, Enar Jääger, 
Dmitri Kruglov - Martin Reim (Tarmo Neemelo dk. 80), Sergei 

Terehhov (Maksim Smirnov dk. 58), Aleksandr Dmitrijev, Kristen 
Viikmäe (Vladislav Gussev dk. 80) -  Joel Lindpere (Vjatšeslav 

Zahovaiko dk. 64), Ragnar Klavan

Türkiye
Rüştü Reçber (Fenerbahçe, Kaptan) - Mehmet Topuz (Kayserispor), 

Can Arat (Fenerbahçe), Gökhan Zan (Beşiktaş), Murat Ocak 
(Büyükşehir Belediyespor) - Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor) 

“Hamit Altıntop (Schalke dk. 46)”, Burak Yılmaz (Antalyaspor) “Nuri 
Şahin (Borussia Dortmund dk. 46)”, Fahri Tatan (Çaykur Rizespor), 
İbrahim Akın (Beşiktaş) “Gökhan Ünal (Kayserispor dk. 46)” - Halil 
Altıntop (Kaiserslautern) “Bilal Kısa (Malatyaspor dk. 73)”, Nihat 

Kahveci (Real Sociedad) “Hasan Kabze (Galatasaray dk. 46)”

Goller
Gökhan Ünal (dk. 53), Tarmo Neemelo (dk. 86) 

28 Mayıs 2006, Özel maç

Estonya 1 - 1 Türkiye

Millî Takımımız, Estonya ile üçüncü maçını Almanya 
turnesi çerçevesinde 28 Mayıs 2006’da oynuyor ve Mil-
lerntor Stadı’ndaki bu karşılaşma da 1-1 sona eriyordu. 
2008 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlanan 
ay-yıldızlılar, Almanya’daki üçüncü, arka arkaya beşin-
ci maçından da berabere çıkarak ilginç bir seri tuttu-
ruyordu. Karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi 
şeklinde geçerken, takımımız girdiği pozisyonları kul-
lanamıyor, Gökdeniz Karadeniz,  Mehmet Topuz ve 
Nihat Kahveci’nin gol girişimleri sonuçsuz kalıyordu. 
Ay-yıldızlılar, ikinci yarıya dört oyuncu değişikliği ile 
başlarken, ilk yarıya göre daha organize bir görüntü 
sergiliyor ve 53. dakikada Hamit Altıntop’un pasında 
topla buluşan Gökhan Ünal’ın vuruşuyla 1-0 öne ge-
çiyordu. Ancak 86. dakikada Neemelo, ceza sahasının 
sağından yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getiriyor 
ve maç 1-1 beraberlikle bitiyordu. 

Almanya turnesinde 

de yenişemedik 

Estonya ile ilk resmi maçımızı, 2010 Dünya Kupası elemele-
rinde 15 Ekim 2008 tarihinde Tallinn’deki Le Coq Arena’da 
oynadık. Ancak ay-yıldızlı on birimiz golsüz beraberliği 
bozamıyor ve Güney Afrika yolunda çok önemli 2 puan-
dan oluyordu. Aslında takımımız maça istekli başlamıştı 
ama Estonya sadece Voskoboinikov’u ileride tutuyor ve 10 
adamla kapanıyordu. Özellikle 20. dakikadan sonra Millî 
Takımımız oyunu tamamen rakip alana yıkmıştı ama Ha-
kan Balta’nın şutu yan direkte patlıyor, Halil Altıntop karşı 
karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleci Londak’a nişanlıyor 
ve ilk yarı golsüz sona eriyordu. İkinci yarıda Yusuf Şimşek, 
Mevlüt Erdinç ve Uğur Boral hamleleri de işe yaramayacak, 
kalesinde devleşen Estonya kalecisi Londak millîlerimize 
gol izni vermeyecekti. Estonya gruptaki ilk puanını Millî 
Takımımızdan alıyor, ay-yıldızlılar ise 2010 Dünya Kupası 
yolunda ciddi biçimde sekteye uğruyordu. 

stat
Talinn, Le Coq Arena  

Hakemler
Robert Malek, Krysztof Myrmus, Konrad Sapela (Polonya)

Avusturya
Londak - Shishov, Barengrub, Piiroja, Kruglov - Vunk (Puri 
dk. 77), Dmitrijev, Klavan, Vassiljev - Oper, Voskoboinikov 

(Zenjov dk. 63)

Türkiye
Volkan Demirel (Fenerbahçe) - Sabri Sarıoğlu (Galatasaray), 

İbrahim Kaş (Getafe), Servet Çetin (Galatasaray), Hakan Balta 
(Galatasaray) - Ayhan Akman (Galatasaray) “Yusuf Şimşek 

(Bursaspor dk. 60)”, Mehmet Aurelio (Real Betis), Nuri Şahin 
(Borussia Dourtmund) “Mevlüt Erdinç (Sochaeux dk. 35)” 
- Kazım Kazım (Fenerbahçe) “Uğur Boral (Fenerbahçe dk. 

72)”, Halil Altıntop (Schalke), Arda Turan (Galatasaray)

15 Ekim 2008, Dünya Kupası Eleme Grubu

Estonya 0 - 0 Türkiye

Tallinn’de 
yediğimiz çelme 

29.05.1996 Estonya-Türkiye 0-0 Özel Maç

15.10.2008 Estonya-Türkiye 0-0 Dünya Kupası 2010 Elemesi  

19.06.1924 Estonya-Türkiye 1-4 Özel maç

28.05.2006 Türkiye-Estonya 1-1 Özel Maç 

05.09.2009 Türkiye-Estonya  4-2 Dünya Kupası 2010 Elemesi  

Tarih Maç skor Organizasyon 

Türkiye-Estonya A Millî Maçları



40 Türkiye    Estonya

Umutsuz bir galibiyet

Baştan da söyledik ya eğer dört gol atamazsak Estonya’yı ye-
nemiyoruz diye... Kuzeyli rakibimiz karısındaki ikinci galibi-
yetimizi de tam 85 yıl sonra yine dört golle elde ettik. Ancak 
bu galibiyete çok sevinebildiğimiz de söylenemez. Çünkü Millî 
Takımımız Estonya’yı yendikten dört gün sonra Bosna-Hersek’e 
yenilecek ve 2010 Dünya Kupası final defterini kapatacaktı. 
Türkiye-Estonya maçı Kayseri Kadir Has Stadı’nda oynandı. Tri-
bünler tıklım tıklımdı ama stadın zemini futbol oynamaya çok 
da elverişli değildi. Oyunun hemen başında, Voskoboinikov’un 

attığı gol de Kayseri’de soğuk duş etkisi yapmıştı. Ama bu gol 
Millî Takımımızı kendisine getiriyor, dalga dalga yüklenen ay-
yıldızlılar 29. dakikada Estonya’nın direnişini kırıyordu. Bu da-
kikada Tuncay Şanlı’nın golünü 37. dakikada Sercan Yıldırım’ın 
A Millî Takım formasıyla attığı ilk gol takip ediyor ve ilk yarı 2-1 
sona eriyordu. İkinci yarıda ise Estonya yeniden canlanmış ve 
53’te Vasiljev’le eşitliği yakalamıştı. Ancak Millî Takımımız geri 
dönmekte gecikmiyor, Arda Turan ve Tuncay Şanlı’nın golleriy-
le sahadan 4-2 galip ayrılıyordu. 

stat
Kayseri, Kadir Has     

Hakemler
Tommy Skjerven, Svein Inge Wiken, Frank Andas (Norveç)  

Türkiye
Volkan Demirel (Fenerbahçe) - Gökhan Gönül (Fenerbahçe), 

Gökhan Zan (Galatasaray) “(Önder Turacı (Fenerbahçe dk. 36)”, 
Servet Çetin (Galatasaray), Hakan Balta (Galatasaray) - Kazım 
Kazım (Fenerbahçe) “Halil Altıntop (Schalke dk. 61)”, Hamit 

Altıntop (Bayern Münih), Emre Belözoğlu (Fenerbahçe) “Ceyhun 
Gülselam (Trabzonspor dk. 78)”, Arda Turan (Galatasaray) - 

Tuncay Şanlı (Stoke City), Sercan Yıldırım (Bursaspor)

Estonya
Pareiko - Klavan, Piiroja, Barengrub, Jaager - Vassiljev, Kruglov, 

Dimitrijev (Vunk dk.k 73), Lindpare - Oper, Voskoboinikov 
(Zenjov dk. 54)

Goller
Voskoboinikov (dk. 7), Tuncay (dk. 29 ve 72), 
Sercan (dk. 37), Vasiljev (dk. 53), Arda (dk. 62)

5 Eylül 2009, Dünya Kupası Eleme Grubu

Türkiye 4 - 2 Estonya
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7 Haziran 2011

Azerbaycan 1-3 Almanya

7 Ekim 2011Türkiye-AlmanyaAzerbaycan-AvusturyaBelçika-Kazakistan

11 Ekim 2011
Türkiye-Azerbaycan

Almanya-Belçika

Kazakistan-Avusturya

07 Eylül 2010

Türkiye 3-2 Belçika

Almanya 6-1 Azerbaycan

Avusturya 2-0 Kazakistan

06 Eylül 2011
Avusturya-Türkiye 

Azerbaycan-Kazakistan

03 Haziran 2011Belçika 1-1 Türkiye
Avusturya 1-2 AlmanyaKazakistan 2-1 Azerbaycan

08 Ekim 2010
Almanya 3-0 Türkiye

Avusturya 3-0 Azerbaycan

Kazakistan 0-2 Belçika

25 Mart 2011
Avusturya 0-2 Belçika

Almanya 4-0 Kazakistan

03 Eylül 2010
Kazakistan 0-3 Türkiye
Belçika 0-1 Almanya

12 Ekim 2010Azerbaycan 1-0 TürkiyeBelçika 4-4 AvusturyaKazakistan 0-3 Almanya

29 Mart 2011

Türkiye 2-0 Avusturya

Belçika 4-1 Azerbaycan

2 Eylül 2011Türkiye-KazakistanAzerbaycan-BelçikaAlmanya-Avusturya

A Grubu

TAKIMLAR O G B M A Y  P

Almanya 7 7 0 0 22 3 21

Belçika 7 3 2 2 15 10 11

Türkiye 6 3 1 2 9 7 10

Avusturya 6 2 1 3 10 10 7 

Azerbaycan 6 1 0 5 5 18 3

Kazakistan 6 1 0 5 2 15 3



HERKESiçinFUTBOL programıyla, 200 bini 
akın çocu¤umuz yeil sahalarla tanıtı, 
en mutlu anları paylatı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yürüttü¤ümüz HERKESiçinFUTBOL programı 
kapsamındaki projelerimizle 4 y›lda Türkiye’nin dört bir yan›ndan 200 bini ak›n 
çocu¤umuza ulat›k. HERKESiçinFUTBOL merkezleri, futbol köyleri, futbol teknik 
e¤itim merkezleri kurduk, futbol enlikleri düzenledik. Hedefimiz daha fazla çocu¤u 
sporla  tanıt›rarak paylamay›, arkadal›¤› ve fairplay’i ö¤retmek. Önce çocuklar.

hif.oncecocuklar.com.tr
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