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G
rup liderli¤i hayalleriyle
ç›kt›¤›m›z Euro 2012 yolunda,
u¤rad›¤›m›z kazalar nedeniyle

flimdi o hayallerin oldukça
uzaklar›nda bir noktaday›z. Polonya
ve Ukrayna’n›n ortaklafla
düzenleyece¤i Avrupa
fiampiyonas› finallerine
direkt kat›lma biletini

5 maç›ndan 5 galibiyet ç›kartarak
aç›k ara önde giden Almanya’n›n
elinden alabilmek imkans›z gibi
görünüyor. Art›k “ikinci yol”u
zorluyoruz. Yani grup ikincisi
olmay›. E¤er grup ikincilerinin 

“en iyisi” olabilirsek, t›pk› grup
birincileri gibi muamele görüp
finallere direkt kat›labilece¤iz. Ama
5 maçta 6 puan yitirdi¤imizi göz
önünde bulundurursak, o yol da
matematik bilimine çok uygun

durmuyor. Lâkin unutmamak
gerek; di¤er 8 ikinci de 
play-off maçlar› oynayacak

ve rakiplerine
üstünlük kuran 
4 tak›m daha
finallere yer
ay›rtacak. 
Grup maçlar›na
Kazakistan ve
Belçika
galibiyetleriyle
bafllayan Millî
Tak›m›m›z,
Almanya ve
Azerbaycan
yenilgileriyle
birincilik
makam›ndan çok
uzakta dursa da 
25 Mart günü elde
edilen 2-0’l›k
Avusturya
galibiyetiyle
yeniden hayata
döndü ve ikincilik
için
küçümsenmeyecek
bir flans› yakalad›.
fiimdi grupta
ikincilik için üç
tak›m›n iddias›
bulunuyor. 
6 maçta 10 puan
toplayan Belçika
ile 5’er maçta 
9 puan toplayan
Türkiye ve 7
puanl› Avusturya.
Puan cetveline

bak›ld›¤›nda Millî Tak›m›m›z›n
ikincilik için öncelikle Belçika ile
çekiflti¤i aç›kça görülüyor. 
Bu girizgâh›n nedeni de konuyu
Belçika’ya getirmek zaten. Millî
Tak›m›m›z, içinde bulundu¤umuz
ay›n 3’ünde Brüksel’deki Kral
Baudouin Stad›’nda Belçika ile son
derece kritik bir karfl›laflmaya
ç›kacak. Kazanan tak›m›n ikincilik
için büyük avantaj yakalayaca¤› bu
maç›n oynanaca¤› gün grupta ayr›ca
Avusturya ile Almanya ve Kazakistan
ile Azerbaycan karfl› karfl›ya gelecek.
Almanya’n›n kazanma trendini
sürdürmesi ve Millî Tak›m›m›z›n da
Belçika’y› yenmesi demek, ikincilik
kap›s›n›n ard›na kadar aç›lmas›
anlam›na gelebilir. 
Kazanabilir miyiz? Neden olmas›n?
Belçika maçlar›m›z›n karnesine
bakt›¤›m›zda bunu daha önce iki kez
baflard›¤›m›z› görmek mümkün.
fiimdi geriye do¤ru gidip, Belçika ile
oynad›¤›m›z maçlara bir göz atal›m.

Eflitlik tablosu 

Belçika ile ilk millî maç temas›m›z
1957 y›l›na uzan›yor. Ankara 19
May›s Stad›’nda oynanan ve 1-1
berabere sonuçlanan özel nitelikli ilk
maç›m›zdan itibaren Belçika ile
bugüne dek tam 10 kere karfl›
karfl›ya geldik. 6’s› resmi, 4’ü özel
10 maçta iki tak›m›n da 3’er
galibiyeti bulunuyor. 
4 maç›n berabere bitti¤i bilançoda
Belçika’n›n 17, bizim ise 
16 golümüz var. 
Türkiye ile Belçika’n›n ilk millî maç›
8 Aral›k 1957 günü Ankara 19 May›s
Stad›’nda oynand›. Bu karfl›laflma,
Millî Tak›m›m›z›n tarihindeki 
68. maç›yd›. 1-1’lik beraberlik, 
Millî Tak›m›m›z aç›s›ndan bir devrin

sonuna tekabül ediyordu. Çünkü bu
karfl›laflman›n ard›ndan Macar
Teknik Direktör Lazslo Szekely’nin
Millî Tak›m’daki görevi nihayete
eriyordu. ‹talyan hakem Ricardo
Pierri’nin yönetti¤i maç›n 
12. dakikas›nda Can Bartu,
millîlerimizi 1-0 öne geçiriyor, 45’te
Jurion’un golü maç›n 1-1 bitmesini
sa¤l›yordu. Bu arada sadece Teknik
Direktör Lazslo Szekely’nin görevine
son verilmekle kal›nmam›fl, 
Futbol Federasyonu Baflkan› Hasan
Polat da istifa etmiflti. 
‹ki tak›m›n›n ikinci karfl›laflmas› yine
bir özel maçta, 26 Ekim 1958’de
ancak bu kez Brüksel’de gerçekleflti.
Teknik patron Remondini ile yeni bir
döneme giren ve Hollanda
galibiyetiyle moral yüklenen Millî
Tak›m›m›z, Belçika maç›ndan da 
1-1’lik beraberlikle ayr›ld›. 58’de
Pitiers’in golüne ay-y›ld›zl›lar 79’da
Metin Oktay’la cevap veriyordu. 
Belçika ile üçüncü randevumuz için
aradan tam 38 y›l geçmesi gerekti.
Ve bu defaki buluflma özel de¤il, bir
resmi maçt›. Millî Tak›m›m›z, 1998
Dünya Kupas› eleme grubunda
Hollanda, Belçika, Galler ve San
Marino ile eflleflmiflti. Gruptaki ilk
maç›m›z› 31 A¤ustos 1996 günü,
Belçika ile Brüksel’deki Kral

Baudouin Stad›’nda oynad›k. Oyuna
iyi bafllayan Belçika, 14. dakikada
Degryse ve 38. dakikada Oliveira ile
iki gol bularak ilk yar›y› 2-0 önde
tamamlam›flt›. ‹kinci yar›n›n 
57. dakikas›nda O¤uz Çetin’in
yerine Sergen Yalç›n oyuna giriyor
ve üç dakika sonra att›¤› golle Millî
Tak›m›m›z› puan için
ümitlendiriyordu. Ancak ayn›
Sergen, 64’te gördü¤ü k›rm›z› kartla
tak›m› 10 kifli b›rakarak beraberlik
hayallerimizi de Kral Baudouin
Stad›’n›n çimlerine gömüyordu. 
Belçika yenilgisinin ard›ndan grupta
San Marino’yu 7-0 yenen, ard›ndan
Galler deplasman›ndan 0-0’l›k
beraberlikle dönen ve Hollanda’y› 
1-0 yenerek tarihi bir galibiyet elde
eden Millî Tak›m›m›z, Belçika
rövanfl›na da büyük umutlar tafl›may›
baflar›yordu. 30 Nisan 1997 günü 
Ali Sami Yen’de oynanan maç›n
kazan›lmas›, 1998 Dünya Kupas›
yolumuzda dev bir ad›m atmam›z›
sa¤layacakt›. Ancak evdeki hesap
çarfl›ya uymuyor, Belçikal›lar,
Oliveira’n›n golleriyle maç› 3-1
kazan›yordu. 35. dakikada Oktay
Derelio¤lu’nun yar› sahadan ald›¤›
topla müthifl bir driplinge kalk›p
neredeyse bütün Belçika tak›m›n›
çal›mlayarak att›¤› gol ise a¤z›m›za

bir parmak bal çal›yordu. 
‹lk dört maçta yenmeyi
baflaramad›¤›m›z Belçika’yla beflinci
maç›m›z›, 2000 Avrupa fiampiyonas›
finallerinde oynad›k. Belçika, 
o finallere Hollanda ile birlikte 
ev sahipli¤i yap›yor, Millî Tak›m›m›z
ise tarihinde ikinci defa finallerde
yer al›yordu. Gruptaki ilk maç›m›zda
‹talya’ya yenilmifl, ikinci maç›m›zda
ise ‹sveç’le berabere kalm›flt›k.
Belçika karfl›s›na ç›kt›¤›m›zda, 
o güne kadar oynad›¤›m›z futbol da
hiç umut verici de¤ildi. Ancak 
19 Haziran 2000 tarihindeki
karfl›laflmada her fley çok farkl›
olacakt›. 45’te Alpay’›n gerilerden
defans›n arkas›na uzatt›¤› topa 
De Wilde’le birlikte yükselen Hakan
fiükür, Belçikal› kaleciye neredeyse
yar›m boy fark yaparak kafay›
vuruyor ve tak›m›m›z› 1-0 öne
geçiriyor, 70’te bir gol daha atarak
skoru 2-0’a ba¤l›yordu. Bu önemli
galibiyetle, grupta ‹talya’n›n
ard›ndan ikincili¤i elde eden
Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa
Futbol fiampiyonas› çeyrek finaline
yükseliyordu. 
Belçika’ya tatt›rd›¤›m›z o büyük
flokun üzerinden 4 y›l geçtikten
sonra ayn› statta bir kez daha karfl›
karfl›ya geldik. Teknik Direktör Ersun

Yanal’la aç›lan yeni sayfaya da
galibiyet yazd›k. 
Düello fleklinde geçen maçta
Belçika’n›n 34’te Sonck ve 85’te
Dufer’le att›¤› gollere 43’te
Y›ld›ray Bafltürk, 68’de Tolga
Seyhan ve 90’da Gökdeniz
Karadeniz’le cevap vererek
sahadan 3-2’lik üstünlükle
ayr›ld›k. 
Türkiye ile Belçika, 24 May›s
2006 günü Genk’teki Fenix
Stad›’nda özel maçta bir kez daha
karfl› karfl›ya geldi. Bu kez tak›m›n

bafl›nda Fatih Terim bulunuyordu ve
kadro yeniden yap›lan›yordu.
Millîlerimiz ilk 30 dakikada Belçika
karfl›s›nda f›rt›na gibi esiyor, henüz
2. dakikada Necati Atefl’in att›¤›
golü, 26. dakikada Hasan Kabze’nin
golü izliyor ve skor tabelas›na 
2-0’l›k üstünlü¤ümüz yans›yordu.
27. dakikada ‹brahim Toraman’›n
ters bir vuruflla kendi kalemize att›¤›
golle sars›lan Millî Tak›m›m›z, 42’de
de Wesley Sonck’a engel olam›yor
ve ilk yar› 2-2 sona eriyordu. ‹kinci
yar›da yeniden toparlanan ve
kendine gelen ekibimiz, 
75. dakikada Tuncay fianl› ile bir
kez daha öne geçse de Belçika 
88. dakikada Carl Hoefkens’le
eflitli¤i sa¤l›yor ve maç 3-3
tamamlan›yordu. 
Güney Afrika’da düzenlenen 2010
Dünya Kupas›’n›n eleme grubunda
da rakiplerimizden birisi Belçika
olmufltu. Gruptaki di¤er tak›mlar ise
‹spanya, Bosna-Hersek, Estonya ve
Ermenistan’d›. ‹lk maç›nda
Ermenistan’› deplasmanda yenen
Millî Tak›m›m›z, ikinci maç›nda
fiükrü Saraco¤lu’nda Belçika’y›
a¤›rl›yordu. Aç›kças› ‹spanya’n›n
favori göründü¤ü grupta iç sahada
puan kayb›na tahammülümüz yoktu
ve ikincilik umudu tafl›yan
Belçika’n›n hevesini art›rmamak için
de kazanmak zorundayd›k. 
Lâkin ne sahadaki oyun ne de skor
bekledi¤imiz biçimde geliflti. 
31’de Sonck’tan yedi¤imiz gole
74’te Emre Belözo¤lu’nun
penalt›s›yla cevap verebildik ve 
1-1’le yetindik.
Belçika ile 10 Ekim 2009 günü
Brüksel’deki Kral Baudoin Stad›’nda
bir kez daha oynad›k. Bu maç
öncesi ‹spanya, Dünya Kupas›’na
kat›lmay› garantilemifl, Millî
Tak›m›m›z ise zay›f olan ikincilik
umutlar›n› 10 Ekim gününe tafl›m›flt›.
Ancak o gün bizim Belçika ile
oynayaca¤›m›z maçtan önce Estonya
ile Bosna-Hersek’in maç› vard›.
Boflnaklar›n 2 saat önce bafllayan 
bu maç› kazand›¤› haberi Brüksel’e
ulaflt›¤›nda moraller bozulmufl,
Belçika karfl›laflmas› formaliteye

Millî Tak›m

Avusturya galibiyetiyle ikincilik için
yeniden ümitlendiğimiz Euro 2012
grubunda, Belçika ile son derece
kritik bir maça çıkıyoruz. İstanbul‘da
yendiğimiz Belçika, ikincilik
yarışındaki 1 numaralı rakibimiz ve
3 Haziran‘daki maçı kazanan taraf,
Polonya-Ukrayna sınırına bir adım
daha yakınlaşacak.
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Euro 2012’nin yolu 
Brüksel’den geçiyor
Euro 2012’nin yolu 
Brüksel’den geçiyor

Türkiye-Belçika A Milli Maçlar›
Tarih Maç Skor Organizasyon

08.12.1957 Türkiye-Belçika 1-1  Özel maç
26.10.1958 Belçika-Türkiye 1-1 Özel maç 
31.08.1996 Belçika-Türkiye 2-1  Dünya fiampiyonas› grup eleme 
30.04.1997 Türkiye-Belçika 1-3 Dünya fiampiyonas› grup eleme 
19.06.2000 Belçika-Türkiye 0-2 Avrupa fiampiyonas› 2000 Finalleri 
28.04.2004 Belçika-Türkiye 2-3  Özel maç 
24.05.2006 Belçika-Türkiye 3-3  Özel maç 
10.09.2008 Türkiye-Belçika 1-1  Dünya fiampiyonas› grup eleme 
10.10.2009 Belçika-Türkiye 2-0 Dünya fiampiyonas› grup eleme 
07.09.2010 Türkiye-Belçika 3-2 Avrupa fiampiyonas› grup eleme

Tak›mlar O G B M A Y P
Almanya 5 5 0 0 17 1 15 
Belçika 6 3 1 2 14 9 10 
Türkiye 5 3 0 2 8 6 9 
Avusturya 5 2 1 2 9 8 7 
Azerbaycan 4 1 0 3 3 13 3 
Kazakistan 5 0 0 5 0 14 0

A Grubu

Att›¤› Goller 8 9
Yedi¤i Goller 5 9
Sar› Kart 5 10
K›rm›z› Kart 0 1
Gol Giriflimleri 26 39
Ofsayt 12 12
Korner 31 33
Yap›lan Fauller 53 106
Toplam Pas 1960 1655
Toplam Top Kayb› 330 407
Att›¤› fiut 67 49
Yap›lan Orta 82 78

Türkiye Belçika



dönüflmüfltü. Emre ve Arda’n›n
yoklu¤unda orta alanda da zay›f
düflen Millî Tak›m›m›z, 8. dakikada
Mpenza’dan yedi¤i golle iyice
da¤›l›yor, 84. dakikada Mpenza’n›n
ikinci golü maç›n skorunu 2-0 olarak
belirliyordu. 
‹ki tak›m aras›ndaki son randevunun
tarihi 7 Eylül 2010’du. 2012 Avrupa
fiampiyonas› elemelerinin ikinci
maç›na ç›k›yorduk. Guus Hiddink
yönetiminde yeniden yap›lanan Millî
Tak›m›m›z, gruptaki ilk maç›nda 
4 gün önce Kazakistan’› 3-0 yenerek
iyi bir bafllang›ç yapm›flt› ve fiükrü
Saraco¤lu’nda da devam›n› getirmek
amac›ndayd›. Ancak ilk yar›daki
futbol beklentilerin çok alt›ndayd›.
F›rsat kollayan Belçika ise 
28. dakikadaki bir korner at›fl›nda
Van Buyten’in kafa golüyle 1-0 öne
geçmiflti. Lâkin ikinci yar›n›n bafl›nda
Millî Tak›m, tribünlerin müthifl
coflkusuyla hemen devrenin bafl›nda
golünü buluyordu. 48’de Hamit
Alt›ntop skoru 1-1’e getirmiflti. 
64’te Belçika’n›n stoperlerinden
Kompany’nin k›rm›z› kart görerek
oyun d›fl›nda kalmas› da ekme¤imize
ya¤ sürmüfl, 66’da Semih skoru 2-1
yapm›flt›. Fakat kolay gol yeme
hastal›¤›m›z bu maçta da
nüksedecekti. 69’da yine bir ölü top
organizasyonunda Van Buyten topu
yine kafayla a¤lar›m›za 
yolluyordu: 2-2. Ama bu hatal› gol

bile ay-y›ld›zl›lar›n moralini
bozmuyor, tak›m›m›z› oyun
disiplininden koparm›yordu. 
78’de Arda Turan yerden sert bir
flut gönderiyor, Belçika
savunmas›na da çarpan top
galibiyet golümüz olarak Belçika
a¤lar›yla bulufluyordu: 3-2.
‹flte Belçika maçlar›m›z›n tarihçesi
böyle. Bakal›m K›rm›z› fieytanlarla
11. randevumuzda gülen taraf kim
olacak?

Vazgeçilmez 
ikili Servet-Hamit 

Belçika maç› öncesi Millî
Tak›m›m›z›n Euro 2012 grup
elemelerindeki oyuncu
performanslar›na da bir göz
atal›m. Teknik Direktör Guus
Hiddink, bafllang›çta elinde
buldu¤u kadroyla yola devam
ederken, Almanya ve Azerbaycan
yenilgilerinin ard›ndan radikal bir
de¤iflikli¤e gitti ve kadroyu yeni
isimlerle donatt›. Bu nedenle
elemelerdeki befl maçta forma
giyen oyuncu say›s› 28’e yükseldi.
Befl maç›n tümünde oynayan
sadece iki oyuncumuz var. Servet
Çetin ve Hamit Alt›ntop, bütün
karfl›laflmalarda 90’ar dakika forma
giyerek tak›m›n en istikrarl›
oyuncular› oldu. Bu ikiliyi, sadece
Avusturya maç›nda yer almayan

Emre Belözo¤lu 4 maçta 360
dakika ile takip ediyor.
Gökhan Gönül ve Tuncay
fianl› da 4’er maçta oynayan
di¤er oyuncular ancak bu
ikilinin ald›¤› dakika, Emre
Belözo¤lu’ndan daha az. 
Teknik Direktör Hiddink, 
son Avusturya maç›nda,
elemelerin ilk dört
karfl›laflmas›nda kadroya
ça¤›rmad›¤› Serdar Kesimal,
Mehmet Topuz, Mehmet
Topal, Mehmet Ekici ve Burak
Y›lmaz gibi oyunculara flans
tan›d›. 
Millî Tak›m›m›z›n 5 maçta
att›¤› 8 golün da¤›l›m›na
bakt›¤›m›zda 3 gollü Arda’y›
baflta görüyoruz. Genç
oyuncu, oynad›¤› üç maçta da
gol atm›fl ve Millî Tak›m›m›z
Arda’n›n gol att›¤› tüm
maçlardan galibiyetle ayr›lm›fl.
Di¤er gollerde ise Hamit
Alt›ntop (2), Gökhan Gönül,
Semih fientürk ve Nihat
Kahveci’nin imzas› bulunuyor. 
‹statistiklerin olumlu bir yan›
da kartlarda kendisini belli

ediyor. Befl eleme maç›nda da
tak›m›m›zda k›rm›z› kart gören
oyuncu bulunmuyor. Sar› kart gören
oyuncusu say›s› da sadece 5 ve bu
da maç bafl›na 1 sar› kart ortalamas›
anlam›na geliyor. 

Belçika’n›n golcüsü
Ogunjimi

Rakibimiz Belçika, ilk iki maç›nda
Almanya’ya 1-0, Millî Tak›m›m›za 
3-2 yenildikten sonra Kazakistan ve
Avusturya’y› 2-0, Azerbaycan’› da 
4-1 yenerken, evindeki Avusturya
maç›ndan da 4-4’lük beraberlikle
ayr›ld›. Att›klar› 14 golün 3’ünü
Ogunjimi, 2’fler tanesini Van Buyten,
Vossen ve Witsel kaydederken,
Fellaini, Lombaerts, Vertonghen,
Simons ve Chadli de tak›mlar›na 1’er
gollük katk›da bulundu. 6 maçta 10
sar› kart gördüler ve maç bafl›na
1.6’l›k ortalamaya ulaflt›lar. 
Savunma oyuncusu Kompany’nin de
‹stanbul’da oynanan ilk maçta
k›rm›z› kart gördü¤ünü ve bunun
Belçika’n›n elemelerdeki 6
karfl›laflmada gördü¤ü tek k›rm›z›
kart oldu¤unu ekleyelim. 

Volkan Demirel Kaleci 90 90 90 270
Onur K›vrak Kaleci 90 90 180
Gökhan Gönül Defans 17 90 90 90 287
Sabri Sar›o¤lu Defans 90 73 90 253
‹brahim Toraman Defans 90 90
Ömer Erdo¤an Defans 90 90 90 270
Serdar Kesimal Defans 90 90
Servet Çetin Defans 90 90 90 90 90 450
‹smail Köybafl› Defans 90 90
Hakan Balta Defans 90 90 90 270
Mehmet Topuz Orta Saha 27 27
Hamit Alt›ntop Orta Saha 90 90 90 90 90 450
Kaz›m Kaz›m Orta Saha 1 1
Mehmet Topal Orta Saha 2 2
Selçuk fiahin Orta Saha 8 8
Emre Belözo¤lu Orta Saha 90 90 90 90 360
Nuri fiahin Orta Saha 78 90 168
Mehmet Aurelio Orta Saha 89 90 24 203
Mehmet Ekici Orta Saha 63 63
Selçuk fiahin Orta Saha 8 45 82 90 225
Arda Turan Orta Saha 90 90 88 268
Özer Hurmac› Orta Saha 90 45 135
Tuncay fianl› Forvet 80 82 66 62 290
Halil Alt›ntop Forvet 10 63 8 81
Semih fientürk Forvet 45 27 90 18 180
Sercan Y›ld›r›m Forvet 12 28 40
Nihat Kahveci Forvet 82 45 127
Burak Y›lmaz Forvet 72 72
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Aday kadroda yer ald› ancak oynamad›.

Aday kadroda yer almad›.

Euro 2012 Eleme Grubu
Maçlar›nda Forma
Giyen Oyuncular
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A
Millî Tak›m›m›z 3 Haziran’da,
2012 Avrupa fiampiyonas›
yolunda belki de en kritik

s›nav›na Belçika karfl›s›nda ç›kacak.
Rakip, flu anda k›tan›n en güçlü
futbol ülkelerinden biri olmayabilir
belki ama ne olursa olsun hafife
al›nacak bir tak›m da de¤il. Zira
Belçika, K›ta Avrupas›’nda futbolun
ilk u¤rak noktalar›ndan biri,
dolay›s›yla çok köklü bir futbol
geçmifline sahip. Üstelik bu birikim
sayesinde, 1970’lerde ve 1980’lerde
sadece Avrupa’n›n de¤il, dünya
futbolunun en önde gelen
markalar›ndan birine dahi
dönüflmüfllerdi. Son y›llardaysa yeni
yetenekler ç›karmakta ve iyi bir millî
tak›m kadrosu oluflturmakta
zorlanmaktayd›lar. Ta ki 2008 Pekin
Olimpiyatlar›’nda madalyan›n
k›y›s›ndan dönen umut verici bir
jenerasyon yakalayana kadar.
Belçika futbolunun da bu yeni
kuflaktan beklentileri büyük. 
Bu gerçekler göz önüne al›nd›¤›nda,
Belçika’n›n ne denli ciddiye
al›nmas› gereken bir rakip oldu¤u
daha net anlafl›l›yor.
Belçika’n›n, K›ta Avrupas›’ndaki en
eski lig organizasyonuna ev sahipli¤i
yapt›¤›n› söylemek, ülkedeki futbol
a¤ac›n›n köklerinin ne denli derine
indi¤ini anlatmak için herhalde
yeter de artar bile. 1896’dan beri

oynanan Belçika Ligi’nin yan› s›ra
1895’te kurulan Belçika Futbol
Federasyonu da Hollanda ve
Danimarka’dan sonra Avrupa’n›n
anakaras›nda kurulan en eski
üçüncü federasyon ve 1904 y›l›nda
faaliyete bafllayan FIFA’n›n da
kurucu üyelerinden.
Belçika’da böylesine erken bafllanan
futbol maceras›nda, uluslararas›
düzeyde ilk baflar›n›n elde
edilmesiyse 1920 senesine denk
geliyor. O y›l Antwerp’te
düzenlenen Olimpiyatlarda, Belçika
s›ras›yla ‹spanya, Hollanda ve
Çekoslovakya’y› devirerek alt›n
madalyaya uzanmay› baflarm›fl.
Olimpiyatlar›n o dönemdeki tek
ciddi uluslararas› futbol turnuvas›
oldu¤u düflünüldü¤ünde 
bu baflar›n›n, bir nevi dünya
flampiyonlu¤u
niteli¤inde
oldu¤unu
söylemek abart›
olmayacakt›r.
Dünya
flampiyonlu¤undan
söz aç›lm›flken,
1921’de FIFA
baflkanl›¤›
koltu¤una oturan
Jules Rimet
tamamen ba¤›ms›z
bir uluslararas›
futbol flampiyonas›
için ivedilikle
giriflimlere
bafllam›flt›. 
Nihayet 1930’a
gelindi¤inde,
günümüzde futbol
dünyas›n›n en
büyük flöleni
haline gelen
Dünya Kupas›’n›n
do¤ufluna tan›kl›k edilmekteydi.
Uruguay’da düzenlenecek olan ilk
turnuvaya, Avrupa’dan da
tak›mlar›n› gönderme karar› alan
dört ülke vard›; Fransa, Yugoslavya,
Romanya ve Belçika.
Belçika Futbol Federasyonu, bir kez
daha futbol tarihine geçmelerini
sa¤layacak bir karara imza atm›flt›.
Ancak Uruguay’daki turnuva,
Belçikal›lar için “kat›lm›fl olman›n
haricinde” hiç de iç aç›c› geçmedi

ve
tak›mlar›
gol bile
atamadan
ilk turda elendi. Buna karfl›n,
turnuvada, futbolcular aras›ndan
olmasa da bir kifli ç›kacak ve
Belçika’n›n gururu olarak ad›n›
Dünya Kupas› tarihine yazd›rmay›
baflaracakt›; Uruguay ile Arjantin
aras›nda oynanan ilk Dünya Kupas›
finalini yöneten Belçikal› hakem
John Langenus.

Yükselme devri

‹lk Dünya Kupas› deneyiminin
ard›ndan Belçika, 1934, 1938 ve
1954 Dünya Kupalar›’nda da
galibiyet hasretini sürdürdü ve ilk
turdan ötesini göremedi. Belçika

futbolundaki
bu büyük
sessizlik
1970’lere
kadar
sürecekti.
Ancak Belçika
sonras›nda
öylesine bir
yükselifle
girecekti ki,
adeta bir anda
Avrupa’n›n en
önemli, en çok
sayg› gören
futbol
ülkelerinden
birine
dönüflecekti.
Bu dönemde
Belçika ad›na
ilk ciddi
s›çramay›
Anderlecht
yapt›. 

Mor-beyazl›lar, 1969-70 sezonunun
Fuar fiehirleri Kupas›’nda finale kadar
gitti. Lâkin finalde Arsenal karfl›s›nda
kendi sahas›nda oynad›¤› maç› 3-1
kazanmas›na karfl›n Londra’daki
rövanfl› 3-0 kaybedince, kupay› adeta
avucunun içinden kaç›rd›.
Kulüpler düzeyinde gösterilen bu
baflar›, çok geçmeden millî tak›mlar
düzeyinde de karfl›l›¤›n› bulacakt›.
1970’te, 16 y›ll›k bir aradan sonra
Dünya Kupas›’nda boy gösteren

Belçika, bir kez daha ilk turda
elense de en az›ndan El Salvador’u
3-0 ma¤lup ederek kupa tarihindeki
ilk galibiyet sevincini yafl›yordu.
1972’de dünya ikincisi ‹talya’y›
eleyerek Avrupa fiampiyonas›’nda
boy gösterecek dört tak›mdan biri
olan Belçika, ilk maç›nda Bat›
Almanya’ya 2-1’le boyun e¤diyse
de, o devirde henüz tedavülde olan
üçüncülük karfl›laflmas›nda
Macaristan’› ayn› skorla ma¤lup
ederek Avrupa üçüncülü¤ü unvan›n›
elde ediyordu.
1970’lerin geri kalan›nda da
özellikle Belçika kulüpleri,
Avrupa’da fazlas›yla ses getirdi.
1975-76 sezonunda, Kupa Galipleri
Kupas›’nda Anderlecht, West Ham
United’› devirip Belçika’ya bir
Avrupa kupas› getiren ilk tak›m
olurken, daha sonras›nda Süper
Kupa’y› da Bayern Münih’in elinden
alarak baflar›s›n› pekifltirdi. UEFA
Kupas›’ndaysa Club Brugge finale
kadar gitti ama kupay› Liverpool’a
kapt›rd›.
Anderlecht’in h›z› sonraki sezon da
pek kesilece¤e benzemiyordu. 
Mor-beyazl›lar Kupa Galipleri
Kupas›’nda üst üste ikinci kez final
oynama hakk›n› elde etti. Onlara
“dur” diyense Hamburg oldu. 
Yine de Hamburg’un bu freni,
Anderlecht’i çok k›sa bir süreli¤ine
durdurmufltu. Bir sonraki sezon da
Kupa 2’de rakip tan›mad›lar ve bu
kez finalde Austria Wien’i ma¤lup
ederek kupay› ikinci kez
kucaklad›lar. Bu baflar›y›,
Liverpool’un alt edilmesiyle
kazan›lan Süper Kupa takip etti.
O sezon, Anderlecht’in bu baflar›lar›
bir yana, Belçikal›lar›n as›l dikkat
çeken tak›m›ysa Club Brugge
olmufltu. Zira Brugge, fiampiyon
Kulüpler Kupas›’nda flampiyonluk
kovalam›flt›. Mavi-siyahl›lar›n
flanss›zl›¤›ysa, iki sene evvel oldu¤u
gibi son düzlükte karfl›lar›na yine
Liverpool’un ç›kmas›yd›. Kenny
Dalglish, att›¤› tek golle maç›n
skorunu belirleyince de Brugge’e bir
kez daha üzülmek kald›.

Zirvenin eteklerinde

Belçika’n›n kulüpler düzeyinde elde
etti¤i bu baflar›lar›n millî tak›mlar
düzeyindeki en net yans›mas›ysa,
1980 Avrupa fiampiyonas›’nda
görüldü. ‹talya, ‹ngiltere ve
‹spanya’y› geride b›rakarak final
oynama hakk› elde eden Belçika,
Bat› Almanya’ya 2-1 kaybetse bile
ülke futbolunun modern
zamanlardaki en büyük baflar›s›n›
yafl›yordu.
Belçika futbolu, 1980’lerin bafl›nda
kulüpler düzeyindeki ilk ciddi
baflar›s›n›ysa Standard Liege’in,
Kupa Galipleri Kupas›’nda final
oynamas›yla elde etti. Standard,
finalde Barcelona’ya 2-1’le boyun
e¤erken, onlar›n o sezon
yapamad›¤›n› yapmak, bir sonraki
sezon yine Anderlecht’e nasip oldu.
Bu kez UEFA Kupas›’nda mücadele
eden mor-beyazl›lar, finalde
Benfica’ya üstünlük sa¤layarak hem
kendisi hem de Belçika futbolu
ad›na beflinci Avrupa kupas›n›
havaya kald›rd›. Anderlecht, ertesi
sezon da ayn› kupada bu baflar›y›
tekrarlamaya çok yaklaflacakt›.
Gelgelelim Tottenham karfl›s›nda
flans onlardan yana de¤ildi ve 1-1
biten iki maç›n sonucunda penalt›
vurufllar›, kupay› Londra ekibine
götürdü.
Ayn› dönemde, Belçika Millî Tak›m›
da ‹spanya’da düzenlenen 1982
Dünya Kupas›’nda nihayet ilk turu
geçmeyi baflard›, üstelik son
flampiyon Arjantin’i de 1-0 ma¤lup
etmifllerdi. 
Ancak bu performanslar›n› ikinci tur
gruplar›nda sürdüremediler ve hem
Polonya’ya hem de Sovyetler
Birli¤i’ne ma¤lup olarak turnuvaya
veda ettiler.
Millî tak›m›n Avrupa ikincili¤inin
ard›ndan elde edece¤i bir di¤er
etkileyici baflar›ysa, 1986 Dünya
Kupas›’nda gelecekti. ‹lk tur
gruplar›ndan güçlükle ç›kan Belçika,
ikinci turda eflleflti¤i SSCB’yi iki kez
yenik duruma düflmesine ra¤men
uzatmalarda 4-3 yenmeyi baflararak
son sekiz tak›m aras›na kalmakla
yetinmedi. H›z›n› alamayan
Belçikal›lar, çeyrek finalde de
‹spanyollar›, 1-1 biten maç›n
ard›ndan penalt›larla devirerek
adlar›n› yar› finale de yazd›rd›. 
Ne var ki yar› finalde karfl›lar›nda
Maradonal› Arjantin, daha do¤rusu
Arjantinli 10 oyuncuyla takviye
edilmifl bir Maradona olunca daha
fazlas›n› yapamad›lar. “Tanr›’n›n
ayaklar›n›n” adeta yoktan var etti¤i
iki gol, Belçika’y› üçüncülük maç›na
gönderdi. Orada da Frans›zlar üstün
gelince, Belçikal›lar evlerine “dünya
dördüncülü¤ü” unvan›yla döndü. 

O güne kadar belki de sadece
Belçikal›lar›n tak›mlar›na yak›flt›rd›¤›
“Rode Duivels” (K›rm›z› fieytanlar)
lâkab›, art›k bütün dünya taraf›ndan
kabul görmekteydi.

Mucize tak›m Mechelen

Sadece Belçika futbolunun de¤il,
Avrupa kupalar› tarihinin en büyük
mucizelerinden biri, 1987-88
sezonunda yaflanacakt›. Yaln›zca 
80 bin nüfusa sahip ufac›k bir flehir
olan Mechelen’in futbol tak›m› 
KV Mechelen, bir önceki sezon
tarihinin ilk Belçika Kupas›’n›
kazanm›fl ve bu vesileyle de yine
tarihinde ilk defa Avrupa
kupalar›nda boy göstermeye hak
kazanm›flt›. Kupa Galipleri
Kupas›’nda neredeyse her turda
rakiplerine kendisinden daha fazla
flans tan›yan ço¤unlu¤u yan›ltmay›
bir al›flkanl›k haline getiren
Mechelen’in bafl döndürücü
yükselifli, onlar› kupan›n finalinde,
son flampiyon Ajax’›n karfl›s›na
kadar getirecekti. Bu maçta da
Mechelen bir kez daha o ana kadar
ne yapt›ysa onu yapacak ve
kendisine hiç flans tan›nmayan bir
maçtan, 1-0 galip ayr›lmay›
baflaracakt›. Maç sonras›nda kupa,
kaptan Leo Clijsters’›n (ünlü tenisçi
Kim Clijsters’›n babas›) ellerinde
yükseldi¤inde, maç› izleyen birçok
futbolsever belki de hâlâ kendilerini
çimdiklemekle meflguldü.
Mechelen’in peri masal›, bu kadarla
da s›n›rl› kalmad›. Mütevaz› ekip,
Kupa Galipleri Kupas›’n›n ard›ndan
Süper Kupa finalinde de komflu
Hollanda’n›n bir di¤er devini, PSV
Eindhoven’›, 3-0 ve 0-1’le devirerek
mucizelerine bir yenisini daha
ekliyordu. Böylelikle Belçika ad›na
kazan›lan Avrupa kupas› say›s› da
yediye ç›k›yordu.

fieytanlar›n atefli düflüyor

Rüya gibi geçen 1980’li y›llar›n
ard›ndan 1990’lar›n ilk yar›s›,

Belçika futbolu ad›na adeta bir
duraklama dönemiydi. 1990 y›l›nda
Anderlecht, Kupa Galipleri
Kupas›’n› finalde Sampdoria’ya
kaybediyor, millî tak›m ise
‹talya’daki Dünya Kupas›’nda ikinci
turda ‹ngiltere’ye, 120. dakikada
yedi¤i bir golle boyun e¤iyordu. 
Üç sene sonraysa Royal Antwerp’in,
Parma’ya kaybetti¤i Kupa Galipleri
Kupas› finali, bir Belçika tak›m›n›n
sahne ald›¤› son Avrupa kupas›
finali oldu. 1994 Dünya Kupas›
maceras› da bir önceki gibi yine
ikinci turda sona ererken,
Belçika’n›n 1998’de ilk turda üç
maç›n› da beraberlikle
tamamlayarak elenmesiyse belki de
dibe vuruldu¤unun göstergesiydi.
Kötü gidifli tersine çevirmek için
Hollanda ile ortaklafla düzenlenecek
olan 2000 Avrupa fiampiyonas›,
Belçika cephesinde çok büyük bir
f›rsat olarak görülüyordu.
Turnuvan›n aç›l›fl karfl›laflmas›nda
‹sveç’in 2-1 ma¤lup edilmesiyle
birlikte de ülke çap›nda beklentiler
hayli artm›flt›. ‹talya’ya oynanan
ikinci maç kaybedildiyse de son
maçta Türkiye karfl›s›nda al›nacak
bir puan bile çeyrek final için yeterli
olacakt›. Ancak ay-y›ld›zl›lar,
Belçikal›lar›n bu rüyalar›n›, 
Hakan fiükür’ün iki golüyle kâbusa
dönüfltürüyor ve Belçika futbolunun
geçmiflteki baflar›lar›ndan son sürat
uzaklaflmakta oldu¤u iyiden iyiye
belirginlefliyordu.
Belçika, bu hayal k›r›kl›¤›na ra¤men
2002’deki Dünya Kupas›’na
kat›lmay› da baflard›. Hatta üst üste
alt›nc› kez bu kupaya kat›larak bu
alanda Avrupa’da Almanya, ‹talya
ve ‹spanya ile birlikte en istikrarl›
tak›m konumuna da geldi. Ama o
kupa da ikinci turda Brezilya
karfl›s›nda al›nan ma¤lubiyetle son
buldu ve Belçika o günden bugüne
bir daha büyük bir turnuvada boy
gösteremedi.

Umutlar› yeflerten
jenerasyon

Belçika, bu son dönemlerde,
özellikle 1980’lerdeki Jan
Ceulemans, Jean-Marie Pfaff, Eric
Gerets, Franky Van der Elst, Franky
Vercauteren ve tabii ki Enzo Scifo
gibi oyuncular›n ard›ndan iyi bir
jenerasyon yakalayamaman›n
s›k›nt›s›n› çekiyordu. Bu konuda
Belçikal›lar› umutland›ransa, 
2008 Pekin Olimpiyatlar› oldu.
Oyunlarda Avrupa’y› temsil eden
dört ülkeden biri olan Belçika,
Pekin’de madalya almaya çok
yaklaflt› ancak yar› finalde Messi’li
Arjantin’e, üçüncülük maç›nda da
Ronaldinho’lu Brezilya’ya tak›larak

bu flans› kaç›rd›.
Buna ra¤men Marouane Fellaini,
Vincent Kompany, Thomas
Vermaelen, Maarten Martens, Jan
Verthongen, Moussa Dembele gibi
genç yetenekler, hiç flüphesiz
Belçikal›lar›n 1970’ler ve
1980’lerdeki baflar›lar›n
tekrarlanmas› ad›na bir beklentiye
girmesine yol açm›flt›. K›sa süre
içinde bu isimlere Steven Defour,
Axel Witsel, Romelu Lukaku ve
Eden Hazard’›n da eklenmesiyle
birlikte beklentiler iyiden iyiye artt›.
Elbette Belçikal›lar›n bu yeni
kuflaktan flu an için diledikleri ilk
fley, 2012 Avrupa fiampiyonas›
vizesinin al›nmas›. Yar› yola gelinen
elemelerde, Almanya’n›n neredeyse
birincili¤i garantilemesi nedeniyle
de Belçika’n›n ikincilik ad›na en
büyük rakibi Türkiye oluyor. 
4 Haziran’daki maç öncesinde 
6 maçta 10 puan› bulunan Belçika
grupta ikinci, 5 maçta 9 puan› olan
Türkiye ise üçüncü s›rada. Geçen y›l
Türkiye’de oynanan maç› 3-2
kazanan ay-y›ld›zl›lar, maç
eksiklikleri de göz önüne
al›nd›¤›nda, Belçika’ya karfl› önemli
bir avantaja sahip ve Brüksel’de
al›nabilecek bir puan bile,
Türkiye’nin ikincilik yolunda çok
büyük bir ad›m atmas› anlam›na
geliyor. Fakat yaz›n›n genelinde de
anlat›lmaya çal›fl›ld›¤› üzere Belçika,
Avrupa’n›n en köklü futbol
gelene¤ine sahip ülkelerinden biri
ve büyük umutlar besledikleri yeni
kuflak oyuncular›yla da çeyrek as›r
öncesine dönebilmenin hesaplar›
içindeler. Dolay›s›yla Türkiye
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da Belçika
ile oynanacak maç›n son derece
zorlu ve kritik geçmesi kuvvetle
muhtemel.
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Mazisini arayan fieytanlar Mazisini arayan fieytanlar 
Belçika Futbolu

Onur Erdem

Özellikle 1970’ler ve 80’lerde Avrupa futbolunun en önemli
markalarından biriydi Belçika. Ancak çeyrek asra yakın süredir

başarıya hasretler ve bu hasreti dindirebilmek adına da yeni
jenerasyonlarından çok şeyler bekliyorlar.

Gerets

Ceulemans
Scifo

Pfaff



D
evrimin bafl aktörü Bursaspor, büyük
travmay› bir kez daha yaflayarak ayn›
nehirde iki kere y›kanan Fenerbahçe, sezona

yeni umutlar ve bir önceki sezonu unutturmak için
giren Galatasaray ve Befliktafl, fienol Günefl
önderli¤inde o eski dördüncü büyük esintilerini
yavafl yavafl hissettirmeye bafllayan Trabzonspor
bu yeni öykünün baflrollerine talipti. Ama ifller
eskisi kadar kolay de¤ildi; onlardan rol çalmak
için bekleyen birçok tak›m vard›. Geçen sezon
göstermiflti ki, Türkiye’de de¤iflen dengelerle bu
öykünün çeflitlenmesi art›k çok daha mümkündü.

fiampiyonluk atefli

Bir önceki sezonda flampiyonluk mücadelesinin
son dakikalara kadar sürmesi ve trajik bir flekilde
noktalanmas›ndan sonra bu sezona birçok tak›m
ayn› hedefle girdi. Türkiye’de y›llar sonra baflka
bir kulübün flampiyonlu¤unun mümkün oldu¤unu
gösteren Ertu¤rul Sa¤lam’›n Bursaspor’u, flampiyon
kadrosuna yapt›¤› takviyelerle yine flampiyonlu¤un
güçlü adaylar›ndan biriydi. Fenerbahçe yaflad›¤›
travman›n ard›ndan tak›m› eski oyuncular› Aykut

Kocaman’›n ellerine teslim etti ve yaz boyunca
yaralar›n› sarmaya çal›flt›. Bir önceki sezon fienol
Günefl ile kabuk de¤ifltirip yeniden ligin iddial›
tak›mlar›ndan biri haline gelen Trabzonspor ve
Frank Rijkaard yönetimindeki ilk sezonunda
arad›¤›n› bulamayan Galatasaray’›n da tek hedefi
flampiyonluktu. Ancak tüm bu tak›mlar bir yana,
sezona en sansasyonel transferlerle girip ad›ndan
en çok söz ettiren kulüp Befliktafl oldu. Teknik
Direktör Mustafa Denizli’nin sa¤l›k sorunlar›n›
gerekçe göstererek tak›mdan ayr›lmas›n›n hemen
ard›ndan Bernd Schuster gibi dünyaca ünlü bir
markay› tak›m›n bafl›na getiren Befliktafl yönetimi,
transfer döneminde yapt›¤› Ricardo Quaresma,
Guti gibi büyük transferlerle de isminden
fazlas›yla söz ettirdi. Lig bafllarken kâ¤›t üzerinde
Befliktafl favori gösteriliyor ve en heyecanla
beklenen tak›m olarak nitelendiriliyordu ama ifller
kâ¤›t üzerinden yeflil sahaya geçti¤inde her zaman
farkl›lafl›rd›; tecrübeler bize bunu gösteriyordu.
Ligin ilk befl haftas› geride kald›¤›nda ortaya ç›kan
ilk izlenim Trabzonspor ve Bursaspor’un lige en
haz›r tak›mlar oldu¤uydu. Galatasaray’›n arka
arkaya iki yenilgiyle bafllad›¤›, Befliktafl’›n daha

ikinci haftadan ma¤lubiyetle tan›flt›¤›,
Fenerbahçe’nin önce fiampiyonlar Ligi,
sonras›nda Avrupa Ligi floku yaflad›¤› sezon
bafllang›c›nda, Bursaspor 6 maç›n› da
kazanarak son flampiyon olarak bafllad›¤›
sezonda yine iddial› oldu¤unu gösterdi.
Trabzonspor ise puan kay›plar› yaflamas›na
ra¤men ortaya koydu¤u olumlu futbol anlay›fl›
ve enerjik yap›yla iyi bir sezon
geçirece¤inin sinyallerini
veriyordu.

Kader de¤ifltirecek penalt›

Ligin zirvesi için derbi mesaisi
erken bafllad›. O gün için ileride
tarihe geçecek bir flampiyonluk
yar›fl› verece¤inden habersiz iki
tak›m, Trabzonspor ve Fenerbahçe,
Avni Aker Stad›’nda karfl› karfl›ya
geldi ve Trabzonspor sezonun bu
ilk derbisini 3-2 kazand›.
Karfl›laflmada skor 3-2 Trabzonspor
lehineyken Colman’›n kaç›rd›¤›
penalt›n›n maç kazan›ld›¤› için 
o dönem çok üzerinde durulmad›
ancak Mert Günok’un kurtard›¤› 
o penalt›yla flampiyonluk yar›fl›n›n
kaderine daha aylar öncesinden
damga vurdu¤u çok sonralar›
anlafl›lacakt›.
Ligin beflinci haftas›nda bu sefer
‹stanbul’un iki devi, Kad›köy’de
kozlar›n› paylaflmak için sahne
ald›. ‹ki tak›m›n da istedi¤ini
alamad›¤› ve 1-1’lik eflitlikle biten

maç›n sonunda, Trabzonspor’un da
Manisaspor’a kendi evinde kaybetmesiyle,
Bursaspor zirvede hâkimiyetini ilân etti.

Trabzon’da bir lider; fienol Günefl

‹lk yar›n›n sonlar›na do¤ru Galatasaray’›n bir
sezon önceden getirdi¤i sorunlar›n› hâlâ

çözemedi¤i aç›kça görülüyordu.
Önce Karabük deplasman›nda
al›nan 2-1’lik yenilgi, akabinde 
iç sahada Ankaragücü karfl›s›ndaki
4-2’lik ma¤lubiyetle tak›mdaki
huzursuzluk iyice su yüzüne
ç›karken, sar›-k›rm›z›l› ekip daha 
8 haftada u¤rad›¤› 4 ma¤lubiyetle
flampiyonluk yar›fl›n›n uza¤›nda
kal›yor ve bunun faturas› Rijkaard’a
kesiliyordu. Sekizinci haftada
görevine son verilen tecrübeli teknik
adam›n yerine, kulübün efsane
isimlerinden Gheorge Hagi ikinci
kez teknik adaml›k koltu¤una
oturdu. Bursaspor’un bafllang›çtaki
ivmesini yitirmesi, Befliktafl’›n
tak›m›n omurgas›n› bir türlü
oturtamamas›ndan kaynaklanan arka
arkaya puan kay›plar› derken, yavafl
yavafl ligin zirvesinde Trabzonspor
hâkimiyeti hissedilmeye
bafllan›yordu. 
Trabzonspor geçti¤imiz sezonlara
oranla çok daha iyi bir tak›m
görüntüsü çiziyordu. Tecrübeli
teknik adam fienol Günefl’in sezon
boyunca tak›ma iletti¤i olumlu hava,
beraber oynayabilme yetisi ve
dayan›flma arzusu sezon sonunda
tak›m›n istatistiklerine de
yans›yacakt›. Örnek vermek
gerekirse geçti¤imiz sezonlarda 

gollerini tak›m oyunundan çok bireysel
yeteneklerle bulan bordo-mavililer, bu sezon
att›¤› 69 golün 55’ini asistle, yani gol pas›yla
kaydetti. Bu da tak›m›n olgunlaflan oyun
anlay›fl›n›n ve pas trafi¤inin önemli bir
göstergesiydi. Yine bireysel performanslara
bak›lacak olunursa da Selçuk ‹nan ve Serkan
Balc›’n›n 10 ve 7 asistle kariyerlerinin en 

verimli sezonunu geçirmesi, Burak
Y›lmaz’›n 18 golle geride kalan dört
sezonluk Süper Lig gol toplam›n›n (16)
üstüne ç›kmas›, fienol Günefl’in
oyuncular›n›n ç›tas›n› ne kadar
yukar›lara tafl›yabildi¤inin bir ispat›yd›.

Kad›köy’de seri sonu; Hagi

Dokuzuncu hafta tüm Türkiye’nin
haftalar öncesinden konufltu¤u haftayd›.
Fenerbahçe ve Galatasaray, fiükrü
Saraco¤lu Stad›’nda karfl› karfl›ya geldi.
Galatasaray için Gheorge Hagi
liderli¤indeki bu ilk maç ayn› zamanda
10 senedir sürekli yenildi¤i bu statta bir
dirilifl mücadelesiydi ve Galatasaray bu
kritik deplasmandan 0-0’l›k beraberlikle
puan ç›kartmay› baflard›. Fenerbahçe
için 10 seneden beri süregelen bir
galibiyet serisi bu maçla sona eriyordu.
Bursaspor’da ise geçti¤imiz sezon
flampiyonluk getiren oyuncular›n bu
sezon etkisiz bir performans sergilemesi
ve kadro bütünlü¤ünün bozulmas›
tak›m› etkiliyordu. Befliktafl’›n y›ld›z
oyuncular›n›n performanslar›na çok 
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Erman Yaşar

Yaz boyunca futbolun kalbi
Güney Afrika’da futbolun en
büyük şenliği olan Dünya Kupası
için atmıştı. Bu 30 günlük ekstra
sos, futbola olan açlığımızı bir
hayli de bastırmıştı fakat
kuşkusuz hiçbir şey ana
yemeğin, yani liglerin
heyecanının yerini tutmuyordu.
İşte tüm bu beklentiler içinde
Ağustos ayının başında yeni
sezon tüm renkleriyle bizi
kucakladı. Hem de artık
eskisinden çok daha renkliydi,
çünkü yepyeni bir son
şampiyonu, yepyeni bir hikâyeyi
bizlere sunarak bitmişti.

FENERBAHCE

Rekortmen flampiyonRekortmen flampiyon



inan›lmas› güç bir ifle imza at›yor ve flampiyonlu¤a
ulafl›yordu. Trabzonspor ise t›pk› Fenerbahçe gibi
ligi 82 puanla bitirse de 27 senelik hasretini
dindiremiyor ve averajla ligin ikinci s›ras›nda
kal›yordu. Fenerbahçe 2010-2011 sezonunda
ulaflt›¤› bu flampiyonlukla lig tarihinin en çok
flampiyonluk yaflayan kulübü unvan›n› ele geçiriyor
ve flampiyonluk say›s›n› da 18’e ç›kart›yordu.

En kötü Galatasaray

fiampiyonluk mücadelesini bir yana b›rakacak
olursak her sezon oldu¤u gibi bu sezon da baz›
tak›mlar beklentilerin üstüne ç›karken, baz›lar› ise

hayalk›r›kl›¤› 
yaratarak
beklenen
performans›n çok
gerisinde kald›.
Beklentilerin
alt›nda kalan
tak›mlar›n
bafl›nda hiç
kuflkusuz Befliktafl
ve Galatasaray
geliyor. 
Öncelikle
sezonun en
büyük
hayalk›r›kl›¤›
Galatasaray’a
bakal›m. 
Geçti¤imiz sezon
yepyeni bir
yap›lanma
hedefini, Frank
Rijkaard gibi
dünya çap›nda bir

teknik direktor vizyonu ile birlefltiren Galatasaray,
baflar›s›z olmas›na ragmen bu sezon için de
ümitlerini korumufltu. Ancak sar›-k›rm›z›l›lar için
sezon tam anlam›yla kâbusa dönüfltü. Tarihinde ve
geleneklerinde kolay kolay teknik direktör
de¤iflikli¤i olmayan Galatasaray, ilk kez iki hoca
birden de¤ifltirerek, sezonu üçüncü bir teknik
adamla tamamlad›. Frank Rijkaard ile bafllad›¤›
sezona Gheorge Hagi ile devam eden Galatasaray,
kan kayb›n› ve baflar›s›z sonuçlar› durduramay›nca
bir de¤iflikli¤e daha giderek, sezonu Bülent
Ünder’le bitirmek zorunda kald›.
Sezon boyunca hem saha içinde hem saha d›fl›nda
çok kötü bir görünüm ortaya koyan Galatasaray
tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitiriyor,
ayr›ca 16 kez ma¤lup olarak en fazla yenildi¤i
sezona da imza at›yordu. Galatasaray’›n att›¤› 
41 gol, son 10 sezon içerisinde kulübün att›¤› en
düflük gol rakam› olarak dikkati çekerken, 
sar›-k›rm›z›l› tak›m›n bu sezon oynad›¤› hiçbir
derbiyi kazanamamas› da bu kötü karnenin bir
baflka dikkat çekici noktas› oluyordu.

Bernd Schuster ve k›fl günefli

Bir di¤er büyük Befliktafl, bir sezon önceki kötü
tabloyu unutturabilmek ad›na sansasyonel transfer
giriflimleriyle yaz›n ad›ndan en çok söz ettiren
kulüp oldu. Mustafa Denizli ile devam etmesi
beklenirken, tecrübeli hocan›n sa¤l›k sorunlar›
nedeniyle görevi b›rakmak durumunda kalmas›ndan
sonra yönetim tak›m› önemli bir kariyere sahip olan
Bernd Schuster’e emanet etti. Heyecan verici
hücum oyuncular› ve genifl kadrosuyla ligi sarsmas›
beklenen Befliktafl, yabanc› oyuncu enflasyonu ve
savunma hatt›n›n uyumsuzlu¤unun kurban› oldu.
Sezon genelinde iki kutuplu bir tak›m görünümü
çizen Befliktafl, hücum anlam›nda bireysel

hariç, ikinci bölümleri daha iyi
oynayan Fenerbahçe, bir önceki sezon
son 11 maç›n 9’unu kazan›p 2’sinde
berabere kalm›flt›. Bu sezonki müthifl
ikinci yar› bafllang›c›, yine benzer bir
ikinci yar› performans›n›n sinyallerini
veriyordu. Yirmi üçüncü haftada
Trabzonspor’un, Kayserispor ile
berabere kalmas›yla birlikte ligin yeni
lideri Fenerbahçe oluyordu.

Devlerin amans›z rekabeti

‹flte o haftan›n akabinde geriye kalan
11 haftal›k periyotta inan›lmaz bir
zirve dans› bafll›yordu. Bu haftadan
ligin sonuna kadar iki tak›m sadece
birer kez berabere kalacak ve nefesleri
kesen bir flampiyonluk yar›fl›na imza
atacaklard›. Yirmi yedinci haftada
kendi sahas›nda Bursaspor ile 0-0
berabere kalan Fenerbahçe, ligin ikinci
yar›s›nda yaflayaca¤› tek puan kayb›n›
bu mücadelede görüyordu. Son 11
haftada müthifl bir seri yakalayan
Trabzonspor’un da tek puan kayb›
otuzuncu haftadaki Eskiflehirspor
deplasman› oluyor ve Karadeniz ekibi
bu mücadeleyi 0-0 berabere bitirerek
liderli¤i bitime dört hafta kala
Fenerbahçe’ye b›rak›yordu. 
B›rak›lan asl›nda flampiyonlu¤un da 
ta kendisiydi. 
Ligin son haftas›na nefes nefese ve
ayn› puanda giren iki tak›mdan
Fenerbahçe, aralar›ndaki maçlarda
daha iyi ikili averaja sahip oldu¤u için
Trabzonspor’un önündeydi ve kendi
iflini kendi görebilecek pozisyondayd›.
Son 5 sezonda iki kere lider girdi¤i son
haftalarda flampiyonluk kaybeden
Fenerbahçe camias›nda, “Yine mi?”
sorular› zaman zaman ak›llara gelse de
ikinci yar› ortaya koydu¤u inan›lmaz
performans› son haftada Sivasspor
karfl›s›nda da sürdüren Fenerbahçe,
ligin ikinci bölümünde sadece bir
beraberlik (Bursaspor) alarak
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ba¤›ml› hale gelmesi,
Galatasaray’›n istedi¤i iskeleti
oturtamamas› gibi sorunlarla
birlikte, Fenerbahçe de potansiyelli
kadrosuna ra¤men istikrars›z bir
görüntü çiziyor, ancak Gökhan
Gönül ve Alex De Souza’n›n
müthifl performanslar›yla ayakta
kal›yordu. Fenerbahçe’de sezon
sonunda 28 gol, 14 asist gibi
muazzam bir istatisti¤e imza
atacak olan Alex durdu¤u zaman,
tak›m da duruyordu. Ligin ilk
yar›s›nda kötü haber buydu
Fenerbahçe için. Ancak bir de iyi
haber vard› ki, o da Brezilyal›

futbolcunun ikinci yar› durmak
gibi bir niyetinin olmad›¤›yd›.
Onbirinci haftaya geldi¤imizde
Trabzonspor, Galatasaray’› 2-0’la
geçip hem zirve iddias›n›
pekifltiriyor hem de rakibinin
ümitlerini tamamen bitiriyordu.
Ayn› hafta Befliktafl’›n da zay›f
Kas›mpafla karfl›s›nda tak›lmas› ile
Bernd Schuster ve tak›m› için de
bask›lar ve elefltiriler art›yordu.
Ondördüncü hafta ligde bir baflka
büyük mücadelenin
haftas›yd›. Zor
günler geçiren
Galatasaray’a
konuk olan
Befliktafl, sahadan
2-1 galip ayr›larak
hem elefltirileri bir
nebze olsun
dindiriyor hem de
rakibini tam
anlam›yla ateflin
içine at›yordu. 
Daha iki ay
olmadan Hagi’nin
yeterlili¤i
tart›fl›lmaya
bafllan›yordu bile.
Onbeflinci hafta ise
bir di¤er önemli
mücadeleye
tan›kl›k etti¤imiz
haftayd›. Y›llar
sonra bir Befliktafl
deplasman›na
seyircisi ile gelen

Bursaspor, sahadan 1-0’l›k
ma¤lubiyetle ayr›l›yor ve zirve
yar›fl›nda Trabzonspor’un 5 puan
gerisinde kal›yordu.
‹lk yar› sona ererken Trabzonspor
17 mücadelenin 13’ünden galip
ayr›l›p 42 puanla zirvede yer
al›yor, Bursaspor 37, Fenerbahçe
33, Kayserispor ise 32 puanla zirve
takipçileri olarak s›ralan›yordu. ‹lk
yar›y› 28 puanda bitiren Befliktafl
ve 23 puanda bitiren Galatasaray

ise flampiyonluk
yar›fl›ndan çoktan
kopmufltu. 

Bambaflka bir
ikinci yar›

‹kinci yar›n›n hemen
bafl›nda
Trabzonspor’un üç
maç üst üste puan
kaybetmesi ve
bunlardan birinde
de Fenerbahçe’ye 
2-0 yenilmesiyle lig
adeta bambaflka bir
görüntüye büründü.
Trabzonspor’un ilk
yar›daki karnesine
bak›ld›¤›nda, asist
ve gol hanelerinde
Selçuk ‹nan ya da
Burak Y›lmaz’›n
isminin olmad›¤›
maçlarda sadece iki
kez kazanabildi¤i

görülüyordu.  ‹kinci yar›n›n hemen
bafl›nda bu iki kilit y›ld›z›n sustu¤u
üç hafta (Ankaragücü, Fenerbahçe,
Antalyaspor maçlar›)
Trabzonspor’un 7 puan kaybetti¤i
ve Fenerbahçe’yi umutland›rd›¤›
bölüm oluyordu. Kayserispor’un da
bu dönem kaybetti¤i puanlarla
birlikte lig bir anda Trabzonspor,
Fenerbahçe ve Bursaspor aras›nda
geçmeye bafllad›. Ancak
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un
inan›lmaz düellosuna Bursaspor da
bir süre sonra efllik edemeyecek ve
zirvenin hâkimiyetini bu iki tak›ma
b›rakacakt›. 
Geçti¤imiz sezon son 15 haftal›k
periyotta, 11 kez kazan›p sadece 
4 maçta puan kaybeden 
(3 beraberlik, 1 ma¤lubiyet)
Bursaspor bu sezon özellikle
yabanc› transferlerinin
verimsizli¤inden dolay›
fiampiyonlar Ligi ile birlikte ligde
de tökezlemeye bafllad› ve bu
sezon son 15 haftada 5 beraberlik,
4 ma¤lubiyet alarak bir sezon
öncenin çok gerilerinde kald›. 
Bu süreçte Bursaspor geçen sezona
oranla 13 puan fazla kaybetti. 
Yirmi ikinci haftada zorlu Befliktafl
derbisini ‹nönü Stad›’nda 4-2 ile
kazanmay› baflaran Fenerbahçe,
ikinci yar› inan›lmaz bir
performans ortaya koymaya devam
ediyor ve Trabzonspor ile
aras›ndaki fark› kapatmay›
baflar›yordu. Ligin son haftas›

14 Asist
Alex de Souza (Fenerbahçe)
10 Asist
Pablo Batalla (Bursaspor)
9 Asist
Selçuk ‹nan (Trabzonspor)
7 Asist
Gökhan Gönül (Fenerbahçe)
Mehmet Topuz (Fenerbahçe)
Serkan Balc› (Trabzonspor)
6 Asist
Guti (Befliktafl)
Joshua Simpson (Manisaspor)
Ömer Aysan (Manisaspor)
5 Asist
Gustavo Colman (Trabzonspor)
Kaz›m Kaz›m (Galatasaray)
Murat Erdo¤an (Manisaspor)
Semih fientürk (Fenerbahçe)
Sabri Sar›o¤lu (Galatasaray)
Ricardo Quaresma (Befliktafl)
Ismael Sosa (Gaziantepspor)
Ibrahima Yattara (Trabzonspor)

Asist Krall›¤›

28 Gol
Alex de Souza (Fenerbahçe)
19 Gol
Burak Y›lmaz (Trabzonspor)
15 Gol
Mamadou Niang (Fenerbahçe)
14 Gol
Emmanuel Emenike (Karabükspor)
13 Gol
Necati Atefl (Antalyaspor)
Umut Bulut (Trabzonspor)
12 Gol
Joshua Simpson (Manisaspor)
Olcan Ad›n (Gaziantepspor)
Jaja (Trabzonspor)
10 Gol
Tita (Antalyaspor)
Stanislav Sestak (Ankaragücü)
Kahe (Manisaspor)
Cenk Tosun (Gaziantepspor)
Semih fientürk (Fenerbahçe)

Gol Krall›¤› 



ekipte afl›r› de¤iflikli¤e gitmek.
Altyap›s› ve ülke futboluna
kazand›rd›¤› yetenekli
oyuncularla dikkat çeken
Bucaspor, kendisine baflar›y›
getiren oyuncular› ikinci plana
at›p toplama bir kadroyla
Süper Lig maceras›na at›l›nca
hüsran kaç›n›lmaz oldu. 
Süper Lig’e ç›k›nca teknik
direktörünü de de¤ifltiren
‹zmir temsilcisi, ligde bir türlü
istedi¤i ritmi tutturamad› ve
sezon sonunda geldi¤i yere
geri dönmek zorunda kald›.
Bucaspor u¤rad›¤› 20
ma¤lubiyetle Kas›mpafla’dan
sonra ligin en çok kaybeden
ikinci tak›m› olurken, yedi¤i
65 golle ve maç bafl›na
1.91’lik gol yeme
ortalamas›yla da
Kas›mpafla’n›n ard›ndan
kalesinden en çok gol gören
tak›m oldu. Sezon boyunca 
85 sar›, 7 de k›rm›z› kart
görerek ligin en çok kart
gören tak›mlar› içerisinde de
alt›nc› s›raya oturan Bucaspor,
sezon içinde yapt›¤› teknik
direktör de¤iflikli¤i ve kadro
takviyelerinden de sonuç
alamad›.
Bucaspor ile kaderi bir hayli
benzeflen di¤er tak›m ise
Konyaspor’du. T›pk› Bucaspor gibi geçti¤imiz
sezon Süper Lig’e yükselen Konyaspor, ‹zmir
temsilcisinin kaderiyle ayn› kaderi yaflad› ve
lige veda etti. Konyaspor’un da Bucaspor gibi
bir sezon önce baflar›y› yakalayan kadro yerine,
daha deneyimli ama toplama bir tak›m yap›s›na
yöneldi¤ini söyleyebiliriz. Konyaspor, belki
Bucaspor gibi teknik direktör de¤iflikli¤ine
gitmedi ve yola tak›m› 
alt ligden tafl›yan Ziya
Do¤an’la devam etti ama
oyuncu kadrosu üzerinde
çok fazla de¤iflikli¤e
gidince, uyum süreci çok
fazla uzad› ve tak›m bir
türlü istedi¤i ivemeyi
yakalayamad›. Bir sezon
önceki kadrosu ve teknik
adam›na sar›lan
Karabükspor, ligdeki ilk
sezonunda dokuzuncu
s›ray› al›p herkesin
be¤enisini kazan›rken,
Bucaspor ve Konyaspor
yap›lan hatalar›n faturas›n›
a¤›r ödedi. Konyaspor 
93 sar› kart ve 8 k›rm›z›
kartla ligin en çok kart
gören tak›m› olurken,
yedi¤i 49 golle de ligin en
çok gol yiyen ekipleri
aras›nda yer ald›.
Konyaspor’un 4 galibiyeti
ligde bir tak›m›n ulaflt›¤›
en düflük galibiyet say›s›
olurken, yeflil-beyazl› ekip
12 beraberlikle de bu
sezon en çok berabere
kalan tak›m oldu.

Özellikle hücum anlam›nda çok k›s›r bir sezon
geçiren Konyaspor sadece 28 gol üreterek, 
ligin gol kral› Alex’i ancak yakalayabildi ama
geçemedi. Grajciar ve Marcin Robak’›n etkili
performanslar› dahi Konyaspor’un ac› sonla
yüzleflmesine engel olamad›.
Lige veda eden üçüncü tak›m ise
Kas›mpafla’yd›. Bir önceki sene Y›lmaz Vural

yönetiminde genç ve
tecrübeli oyuncular›n
birlefliminden oldukça iyi bir
tak›m ortaya ç›karan ‹stanbul
temsilcisi, bu sezona
istenilen görüntünün çok
uza¤›nda bafllad›. Bir önceki
sezon 41 puan toplayarak
ligi 12. s›rada bitirmeyi
baflaran Vural’›n ö¤rencileri,
bu sezon ligin ilk yar›s›nda
17 maçl›k dilimde sadece 
8 puan alabildi. ‹lk yar›daki
17 maçl›k karnenin, 
11 galibiyet, 5 beraberlik ve
1 galibiyet fleklinde olmas›
tak›m›n patron Y›lmaz
Vural’›n da sonunu haz›rlad›
ama bu kan de¤iflikli¤i bile
ikinci yar›da Kas›mpafla’n›n
yaralar›n› sarmayacakt›.
‹kinci yar› itibariyle de
bekledi¤i ç›k›fl› ve futbol
kalitesini ortaya koyamayan
Kas›mpafla, Bank Asya 
1. Lig’in yolunu tuttu.
Toplad›¤› 23 puanla ligin en
az puan toplayan tak›m› olan
Kas›mpafla, ayn› zamanda 
21 kez ma¤lup olarak ligde
en çok kaybeden tak›m oldu.

Yine yedi¤i 71 golle
maç bafl›na 2.09
ortalama gol yiyerek
ligin en fazla gol yiyen
ekibi olan ‹stanbul
temsilcisi, Ersen
Martin’in att›¤› 8 gol
d›fl›nda 5 golü
geçebilen bir baflka
oyuncu da ç›karamad›. 

Uzun y›llar
unutulmayacak bir sezon

Bütün bu analizleri bir kenara koyacak olursak,
ligimizde 2010-2011 sezonunun müthifl bir
mücadeleye ve tüm Avrupa ligleri içerisinde 
en rekabetçi sezon finaline sahne oldu¤unu
söylemek mümkün. Bursaspor’un flampiyon
olarak girdi¤i ve harika bir sezon girifli yapt›¤›,
Galatasaray’›n tarihinin en kötü sezonunu
geçirdi¤i, Befliktafl’›n büyük beklentilerle
bafllay›p tökezledi¤i, Gaziantepspor’un hofl bir
sürpriz olarak ligin keyifli anlar›na damgas›n›
vurdu¤u bir flölendi adeta. Ama elbette bu
flölenin baflrollerinde, son maç›n son anlar›na
kadar nefesleri kesen Trabzonspor ve
Fenerbahçe vard›. Lig tarihinde efli benzeri az
görülür bir kap›flma sonras›nda Fenerbahçe
flampiyon olurken, Trabzonspor’da
futbolsevelerin gözünde en az flampiyon kadar
de¤erli olmay› baflar›yordu. Alex’in 28 golle en
fazla gol atarak gol kral› olan yabanc› unvan›n›
ele geçirdi¤i, Aykut Kocaman’›n Fenerbahçe’yi
flampiyon yapan ikinci Türk hoca (ilki Mustafa
Denizli) oldu¤u, ayn› zamanda Fenerbahçe
tarihinde hem oyuncu hem teknik direktör
olarak flampiyon olan ilk isim haline geldi¤i bir
sezonu geride b›rakt›k.

yetenekleriyle zaman zaman heyecan verici
ifller yapsa da o kadar çok gol yiyordu ki,
baflar›s›zl›k da kaç›n›lmaz oluyordu. Bir sezon
önce Mustafa Denizli yönetiminde 16 haftada 
7 gol yiyen tak›m›n, Schuster’le ayn› sürede 
17 golü kalesinde görmesi de bu tabloyu net bir
flekilde ortaya koyuyor zaten.
Ligin ikinci yar›s›na yine önemli transferler ve
“17’de 17” gibi iddial› bir sloganla giren
Befliktafl, her sezon geleneksel olarak yenildi¤i
Büyükflehir Belediyespor’a bu sene ikinci kez
yeniliyor, tüm inanc›n›, heyecan›n› ve
motivasyonunu Kaf Da¤›’n›n ard›na koyuyordu.
“17’de 17” slogan›n›n daha ikinci maçtan ortadan
kalkmas›yla birlikte daha amaçs›z ve daha
savruk bir Befliktafl ortaya ç›kt›. O dönemde
Fenerbahçe ve Trabzonspor karfl›s›nda iç
sahada al›nan derbi ma¤lubiyetleriyle birlikte
Schuster de Befliktafl’›n eski teknik direktörleri
aras›ndaki yerini al›yordu. Schuster’le bir
sezonu dolduramadan yollar› ay›ran 
siyah-beyazl›lar, tak›m› yard›mc› antrenör
Tayfur Havutçu’ya teslim etti. Tayfur Havutçu
yönetiminde yaralar› sarmaya çal›flan Befliktafl,
sezonu beflinci s›rada bitirerek beklentilerin bir
hayli alt›nda kald›. Ayn› zamanda Befliktafl
sezon boyunca gördü¤ü 9 k›rm›z› kartla ligin en
çok k›rm›z› kart gören tak›m› oldu.

Gaziantep ve Karabük 
beklentilerin ötesinde

Elbette sadece hayal k›r›kl›¤› yaratan tak›mlar
yoktu ligde. Gaziantepspor ve Kardemir
Karabükspor çizdikleri müthifl grafikle sezonun
y›ld›z tak›mlar› oldu. Öncelikle Kardemir
Karabükspor bu sezon ç›kt›¤› ligde sergiledi¤i
performansla tarafl› tarafs›z herkesin takdirini
kazand›. Bir sezon önce Süper Lig’e ç›kmay›
baflaran Konyaspor ve Bucaspor’un tekrar Bank
Asya’n›n yolunu tuttu¤unu sezonda,
Karabükspor’un ilk y›l›nda elde etti¤i bu
dokuzunculu¤un önemini ve de¤erini daha iyi
anlayabiliriz. Bu büyük baflar›da tak›m›n Bank
Asya 1. Lig’den gelen flablonunu belli ölçülerde
korumas›n›n ve yoluna ayn› teknik direktörle
(Yücel ‹ldiz) devam etmesinin
öneminin de alt›n› çizmek
gerek. Tamamen farkl› bir yol
izleyerek, alt ligden gelen
tak›ma ve teknik adama s›rt›n›
dönen Bucaspor ve
Konyaspor’un sezon sonunda
tekrar alt lige geri dönmesi de
bu sonucun birer sa¤lamas›
asl›nda. Karabükspor’un bu
baflar›s›nda istikrar›n yan› s›ra
iki önemli yabanc›
oyuncusunun da büyük

etkisini gözard›
etmemek gerekir.
Emanuel
Emenike’nin 
14 gol, 2 asistle
oynad›¤› sezonda,
Florin Cernat da 
7 gol, 4 asistle
Karabük’te sezona
damga vuran
isimler oldu.
Karabükspor’dan
farkl› olarak bir
baflka baflar›
öyküsüne imza
atan tak›m da
Gaziantepspor’du. 
Y›llard›r ligin
kaliteli
ekiplerinden olan
ancak üst s›ralar›
zorlamay› bir türlü
baflaramayan
k›rm›z›-siyahl›
tak›m, Tolunay
Kafkas’›n
yönetiminde
özellikle ikinci
yar›da yakalad›¤› ivmeyle zirvenin hemen
ard›nda takipteki ekipler içinde kendine yer
buldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne kat›lma flans›
yakalad›. ‹lk yar›da 24 puan toplay›p ligi
yedinci s›rada bitiren Gaziantepspor, ikinci
yar›da toplad›¤› 35 puanla hem ikinci yar›n›n
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan sonra en çok
puan toplayan tak›m› oldu hem de kendisine
dördüncü s›rada yer buldu. 
Gaziantepspor’un müthifl ç›k›fl›nda Tolunay
Kafkas’›n pay› inkar edilemez. Kurdu¤u kadro,
tak›m oyunu ve futbolcular›ndan ald›¤› verimle
dikkat çeken genç hocan›n ard›ndan tak›m›n iki
hücum oyuncusu Olcan Ad›n ve Cenk Tosun
iyi bir sezon geçirerek tak›mlar›n› s›rtlad›.
Olcan Ad›n att›¤› 12 golle tak›m›n en golcü
ismi olurken, Cenk Tosun da tak›ma devre
aras›nda kat›lmas›na ra¤men 10 golle katk›
yapt›. 

Veda edenler 

Her sezon oldu¤u gibi bu sezon da mutluluk
gözyafllar›n›n yan›nda hüzün gözyafllar› da
vard›. Her sezon oldu¤u gibi kazanan›n
yan›nda da kaybedenler de oldu. Ancak
futbolseverler geçti¤imiz senelere oranla daha
az çekiflmenin ve daha zay›f bir rekabetin
yafland›¤› bir düflme potas›na tan›kl›k etti.
Sezon sonunda son üç s›ray› alan Bucaspor,
Konyaspor ve Kas›mpafla lige veda eden
tak›mlar oldu. Düflme potas›n›n zay›fl›¤›n›
anlamak için son üç tak›m›n puanlar›n›n
toplam›n›n 73 oldu¤unu ve son 10 sezonda
düflen tak›mlar›n puan toplamlar›n›n
ortalamalar›n›n 88’e denk geldi¤ini hat›rlatal›m.
Yani bu sezon düflme potas› son 10 senedeki
seyrinin toplamda 15 puan alt›nda seyretti.
Geçti¤imiz y›llarda zaman zaman 39-40 puan› 

geçen düflme potas› bu sezon 26
puanda kald›. K›sacas› ligin ikinci
yar›s› biraz ilerledi¤inde futbol
kamuoyunun büyük k›sm› hangi üç
tak›m›n lige veda edece¤ini afla¤›
yukar› tahmin edebiliyordu.
Peki bu tak›mlar nas›l performanslar
gösterdiler, nerede hata yapt›lar, bir
de bunlara bakal›m. Öncelikle lige
yeni ç›kan iki ekibi ele alacak
olursak, hem Konyaspor’un hem de
Bucaspor’un ayn› hataya düfltü¤ü
görülüyor; alt ligde baflar›l› olan
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En Çok Al›nan Skor: 1-0 (35 kez)
En Çok Gol Olan Dakika Aral›¤›: 1-15 (124 gol)
En Çok Maç Kazanan Tak›m: Fenerbahçe (26 kez)
En Az Maç Kazanan Tak›m: Konyaspor (4 kez)
En Çok Berabere Kalan Tak›mlar: Konyaspor ve Antalyaspor (12 kez)
En Çok Gol Atan Tak›m: Fenerbahçe (84 gol)
En Az Gol Atan Tak›m: Konyaspor (28 gol)
En Çok Gol Yiyen Tak›m: Kas›mpafla (71 gol)
En Az Gol Yiyen Tak›m: Trabzonspor (23 gol)
En Çok Maç Yöneten Hakem: F›rat Aydunus (22 maç)
En Çok Sar› Kart Gösteren Hakem: Bünyamin Gezer (107 kez)
En Çok K›rm›z› Kart Gösteren Hakem: Bünyamin Gezer ve Bar›fl fiimflek (11 kez)

Tak›m Kart
M.P. Antalyaspor96
Konyaspor 93
Galatasaray 89
Sivasspor 86
Bucaspor 85
Manisaspor 85
K. Karabükspor 80
Trabzonspor 78
B. Belediyespor 77
Kayserispor 77
Gaziantepspor 75
Bursaspor 74
Eskiflehirspor 73
Kas›mpafla 70
Fenerbahçe 67
Befliktafl 63
Ankaragücü 63
Gençlerbirli¤i 59

Sar› Kart
S›ralamas›

Tak›m Kart
Befliktafl 9
Konyaspor 8
Bucaspor 7
Trabzonspor 6
Gaziantepspor 6
Kas›mpafla 5
Manisaspor 5
Galatasaray 5
Bursaspor 5
Gençlerbirli¤i 5
M. P. Antalyaspor 4
B. Belediyespor 4
Eskiflehirspor 4
Ankaragücü 3
Sivasspor 3
Fenerbahçe 2
K. Karabükspor 1
Kayserispor 1

K›rm›z› Kart
S›ralamas›

Oyuncu Tak›m Kart
Jerko Leko Bucaspor 14
Adnan Güngör Konyaspor 12
Erkan Sekman M.P.Antalyaspor 12
Burak Y›lmaz Trabzonspor 12
‹brahim Da¤aflan M.P.Antalyaspor 12
Erkan Taflk›ran Bucaspor 12
Serdar Kesimal Kayserispor 11
Diego Lugano Fenerbahçe 11
Yi¤it ‹ncedemir Manisaspor 11
Hrvojo Cale Trabzonspor 10

En Çok Sar› Kart Gören
Oyuncular

Oyuncu Tak›m Kart
Tomas Sivok Befliktafl 2
Kenan Özer MP.Antalyaspor 2
Koray Çölgeçen Bucaspor 2
Michael Jedinak Gençlerbirli¤i 2
Sedat Bayrak Sivasspor 2
Necip Uysal Befliktafl 2
Ekrem Ekflio¤lu B. Belediyespor 2
Murat Erdo¤an Manisaspor 2
Murat Ceylan Gaziantepspor 2
Ozan ‹pek Bursaspor 2

En Çok K›rm›z› Kart Gören
Oyuncular

Tak›m Gol Ortalama 
Kas›mpafla 71 2.09
Bucaspor 65 1.91
Ankaragücü 62 1.82
Sivasspor 57 1.68
K. Karabükspor 53 1.56
Manisaspor 52 1.53
Gençlerbirli¤i 51 1.50
Konyaspor 49 1.44
Antalyaspor 48 1.41
Galatasaray 46 1.35

En Çok Gol Yiyenler
Tak›m Gol Ortalama 
Fenerbahçe 84 2.47
Trabzonspor 69 2.03
Befliktafl 53 1.56
Ankaragücü 52 1.53
Bursaspor 50 1.47
Manisaspor 49 1.44
K. Karabükspor 46 1.35
Kayeserispor 46 1.35
Gaziantepspor 44 1.29
Sivasspor 43 1.26

En Çok Gol Atanlar
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Alman
ekolünden
yetiflmifl
birçok
gurbetçi
futbolcu gibi
y›llard›r
ülkemizde
görev yap›yor.
‹lk sezonunda
flampiyonlukla
taçlanan bir
Befliktafl
deneyiminden
sonra, biten
sezonu
Medical Park
Antalyaspor
için ter
dökerek
geçirdi. Yeni
tak›m›nda lider
oyuncu
kimli¤ini bir
kez daha
bulan gurbetçi,
son y›llarda
Türkiye’de
yaflad›klar›n›
ve Türk
futbolunun
sorunlar›n›
Almanya’da
yetiflmifl 
bir oyuncu
gözüyle
bizlerle
paylaflt›.

Aydın Güvenir

Güven varsa baflar› da varGüven varsa baflar› da var

Uğur İnceman



yine Bursaspor’a atm›flt›n. Üstelik bu
dönemde Bursaspor’un teknik
direktörü, seni Befliktafl’a ald›ran
Ertu¤rul Sa¤lam’d›. Bu ironik durum
hakk›nda ne düflünüyorsun?
▲Manisaspor’da oynarken, Ertu¤rul
Hocan›n çal›flt›rd›¤› Befliktafl’a da gol
atm›flt›m. Hep Ertu¤rul Hocaya karfl›
oynasam her maçta golüm olacak
belki de (gülüyor). Son att›¤›m
gollerin hepsinin Bursaspor’a olmas›
belki bir tesadüftür, belki de de¤ildir.
Befliktafl formas›yla da Bursa’ya
att›¤›m gol siyah-beyazl› ekipteki son
golümdü. Bu gerçekten çok
enteresan bir durum.
▼Oynad›¤›n bölgeye göre sezon
içerisinde daha fazla gol atman
gerekti¤ini düflünüyor musun?
Mesela 2. Lig’de Manisaspor’da
oynarken 5 gol att›¤›n bir sezon var.
Ancak Süper Lig’de 6 sezonda 
11 gol atm›fls›n. 
▲Pozisyonum gere¤i oyunun iki
yönünde de bulunuyorum. Sadece
hücumda yer alm›yorum, ayn›
zamanda arka bölgeye de yard›m
edip, tak›m›n defansif ifllerini de
üstleniyorum. Zaman zaman gol
bölgelerinde topla bulufltu¤umda bu
f›rsat› iyi de¤erlendirdi¤im zaman
gol at›yorum ama çok fazla
pozisyona giren bir oyuncu de¤ilim
asl›nda. Geçmifle bakarsak, benim
önümde hep baflkalar›n›n
oynad›¤›n›, yani orta sahada daha
çok defansif görevlerde
bulundu¤umu görebilirsiniz.
Önümde genelde hücuma dönük bir
orta saha oyuncusu olurdu. 
Bu yüzden ben de daha çok defansif
yükünü çekerdim orta sahan›n.
Ancak Antalyaspor’da eski
tak›mlar›ma oranla biraz daha ön
tarafta oynad›¤›m için daha çok
pozisyona girdim. F›rsatlar›
de¤erlendirseydim daha çok golüm
olabilirdi. Gol say›m biraz da
oynad›¤›m bölgeyle alâkal›.

En iyi partnerim
Delgado’ydu

▼Peki orta saha
partnerleri aras›nda
kiminle daha
baflar›l› oldu¤unu
düflünüyorsun?
Hücuma dönük
partnerle mi
daha çok
anlafl›yorsun
yoksa
defansif
gücü

yüksek orta saha
oyuncular› m›
senin oyununu
daha olumlu
etkiliyor?
▲Bu tarz konular
asl›nda oyun
zekâs›yla ilgili.
Çünkü bir orta
saha
oyuncusunun
fiziki gücünün
çok yüksek
olmas› önemli
de¤il bence.

Oyun zekâs› bak›m›ndan
anlaflabildi¤im oyuncularla
oynamay› daha çok seviyorum 
o yüzden. Mesela pas al›flveriflleri
s›ras›nda ben partnerime pas
atmadan bunu anlamas› ya da
ataca¤›m pasa göre duruflunu almas›
benim de iflimi çok kolaylaflt›r›yor.
Bu konuda kariyerimde en iyi
anlaflt›¤›m oyuncu Befliktafl’ta
oynarken Matias Delgado’ydu.
Delgado, oyun zekâs› ve tekni¤i çok
yüksek bir oyuncuydu. Birbirimizi
tamaml›yorduk. Bana göre futbolda
oyuna bak›fl aç›s› çok önemlidir ve
bu bak›fl aç›s› oyuncular aras›nda da
farkl›l›k gösterebilir. Ama bu
bak›mdan birbiriyle uyuflan
oyuncular bir arada oldu¤unda
ortaya daha iyi bir anlaflma ç›kar.
Benim de Delgado ile aramdaki

durum buna benzerdi.
▼Tek ön liberolu sistemde ya

da birden fazla defansif orta
saha ile birlikte oynamak

fark ediyor mu senin için?
▲Maçtan maça de¤ifliyor
bu durum, çünkü her
rakip ayn› de¤il. Maç›n
takti¤i rakibe göre
de¤iflebiliyor. Kapanan
tak›mlara karfl› tek ön
libero ile oynamak
daha mant›kl›
oluyor. Ancak siz
tak›m olarak
savunmaya
çekildi¤iniz
zaman tabii ki
daha çok pres
yapan ve
savaflan
partnerlerle
birlikte oynamak

iflinizi
kolaylaflt›r›yor. 

Mustafa Hoca diyalog
kurmay› çok iyi bilir

▼Almanya’da oynarken seni
Manisaspor’a getiren Mustafa
Denizli’ydi. Tek Süper Lig
flampiyonlu¤unu da yine Mustafa
Hoca ile birlikte kazand›n. 
Bize Mustafa Denizli’nin di¤er
hocalardan fark›n› anlat›r m›s›n?
▲Mustafa Hoca kariyeri ve
yaflad›klar›ndan dolay› çok tecrübeli
bir teknik adam. Bas›nla,
oyuncusuyla, di¤er kiflilerle iliflkisini
nas›l kuraca¤›n› çok iyi bilir. Bana
göre Mustafa Hocan›n baflar›s›n›n 
en önemli sebeplerinden biri de bu.
Bunun d›fl›nda kimsenin beklemedi¤i
bir anda hem kendi oyuncular›n›
hem de rakibi flafl›rtan de¤iflik
hamleler yapard›. Ayr›ca her idmana
mutlaka güleryüzle gelirdi ve bazen
bize espriler yapard›. Bu da bizi
motive eder ve ortamda gergin bir
hava varsa yumuflamas›na neden
olurdu. Onunla çal›flt›¤›m, ondan bir
fleyler ö¤rendi¤im için çok
mutluyum. Çünkü Türkiye’de üst
düzey teknik adamlardan söz
edildi¤inde bir tanesi de tabii ki
Mustafa Denizli’dir. Ayr›ca
Türkiye’de bundan önce kimsenin
yapamad›¤›, bundan sonra da bana
göre yap›lamayacak bir fley baflard›
üç farkl› tak›m› flampiyon yapmakla.
Bu da onu farkl› k›l›yor zaten. 
▼Mustafa Denizli, Ersun Yanal,
Ertu¤rul Sa¤lam, Mehmet Özdilek
gibi Türkiye’nin önemli teknik
adamlar›yla çal›flma f›rsat› buldun.
Bugünkü teknik direktörün Mehmet
Özdilek’i de bir kenara ay›r›rsak
Ersun Yanal ve Ertu¤rul Sa¤lam
hangi yönleriyle sende iz b›rakt›?
▲Ersun Hoca bizi antrenmanlarda
çok iyi çal›flt›r›rd›. Hatta bazen afl›r›
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▼Befliktafl’tan Antalyaspor’a
geldikten sonra tak›m›n de¤iflmez
oyuncular›ndan biri oldun. 
Bu istikrar› yakalamandaki etkenler
nelerdi? 
▲Benim gibi büyük tak›mdan
Anadolu tak›m›na gelip de istikrar
yakalayan oyuncular›n örne¤i çok.
Ancak bazen olumsuz örneklere de
rastlayabiliyoruz. Ben kendimi bu
konuda flansl› hissediyorum, çünkü
bana güvenen bir teknik adamla
çal›fl›yorum. Mehmet Özdilek’in
bana verdi¤i güven çok önemli.
Befliktafl’ta bu istikrar›
yakalayamamam›n önemli
nedenlerinden birisi, bu güveni
hissedemememdi. Ama buradaki
ortam tam tersi. Mehmet Hocayla
gayet uyumlu bir flekilde çal›fl›yoruz. 
▼Yani kötü oynad›¤›nda bile burada
kendini Befliktafl’a göre daha m›
rahat hissediyorsun?
▲Befliktafl’ta kadro genifl oldu¤u ve
çok büyük bir transfer olarak kulübe
gelmedi¤iniz zaman çok fazla krediniz
olmuyor maalesef. Krediniz çok çabuk
tükenebiliyor. Burada mesela 3 maç
kötü oynama krediniz varsa, orada
sadece 1 maç vard›r. Ama burada da
sonuçta iyi oynamazsan›z, hocan›z
oynatmaz sizi. 
▼Antalyaspor’un sezonun ilk
yar›s›ndaki baflar›l› grafi¤ini ikinci
yar›da sürdürememesinin
gerekçeleri neydi? 
▲Bu konular› kendi aram›zda s›k s›k
konufltuk. Asl›nda sezona çok iyi
bafllayamam›flt›k. Ancak ilk yar›n›n
ortalar›ndan itibaren h›zl› bir
yükselifle geçtik ve çok baflar›l›
sonuçlar ald›k. Fakat daha sonra iyi

yapt›¤›m›z fleylerden vazgeçmeye
bafllad›k. Bireysel oyun ön plana
ç›kmaya bafllad›. Herkes kendisini
daha çok göstermek istedi. Bu bizim
için çok olumsuz bir tablo oluflturdu.
Tak›m olgusunu kaybettik. Düflüflün
nedeni de buydu bana göre. ‹kinci
yar›n›n bafl›nda biraz da fikstür
dezavantaj›m›z vard›. Her fleye
ra¤men yenildi¤imiz maçlarda çok
da kötü oynamad›¤›m›z›
düflünüyorum. 

Schuster’in oyun 
plan›nda yoktum

▼Sezon bafl›nda Befliktafl’la
kontrat›n devam etmesine ra¤men
sözleflmeni karfl›l›kl› olarak
feshettin. Ayr›lma talebi kulüpten mi
geldi, senden mi? 
▲2009-10 sezonu tamamlanmadan
6-7 hafta önce Befliktafl’la
sözleflmemi uzatm›flt›m asl›nda.
O zaman tak›m›n bafl›nda
Mustafa Hoca vard› ve
oyuncular›n hepsiyle
sözleflme
yenilenmesini
istemiflti. Ancak
Mustafa Hoca
sürpriz biçimde
ayr›ld› ve yerine
Schuster geldi.
Kamp dönemi
bafllad›¤›nda
Schuster’in beni
tak›mda
düflünmedi¤ini
anlad›m. Bir 
oyuncu her 
gün bulundu¤u kamp

ortam›nda
hocadan baz›
fleyleri görünce
tak›mda
istenmedi¤ini
hisseder. Sezon
bafl›nda sadece
bir maçta flans
bulmufltum. 
O da UEFA
Avrupa Ligi’nde
Vikingur’a karfl›
oynad›¤›m›z 
ve turu
garantiledi¤imiz
bir formalite

maç›yd›. Schuster orta
sahada rotasyon

uygulamas›na
ra¤men bana 

hiç flans
vermiyordu.
Daha sonra
kadroya da
almamaya
bafllad›. 
Bu durum
beni hiç

mutlu
etmiyordu

elbette. Benim
de sabretmeye

tahammülüm yoktu 
aç›kças›. Çünkü 30

yafl›ndayd›m ve oynamam
gerekti¤ini düflünüyordum. Bu
nedenle kulübe ayr›lmak istedi¤imi
söyledim. Tabii hangi tak›ma
gidece¤im de önemliydi, çünkü
sözleflmem sürüyor ve beni alacak
tak›m›n bonservis bedeli ödemesi
gerekiyordu. Bir baflka s›k›nt› da
ço¤u kulübün kulüplerin sezon bafl›
planlamas›n› yapm›fl olmas›yd›.
Ancak Mehmet Özdilek beni
istedi¤ini söyledi ve Antalyaspor’a
transferimin gerçekleflmesini sa¤lad›. 
▼Befliktafl’ta iki sezon forma giydin.
Bafllang›çta seni düzenli olarak ilk
11’de görüyorduk. Ama daha sonra

bir rotasyon oyuncusu
oldun. Bunun sebepleri
nelerdi sana göre?
▲Dedi¤iniz gibi
Befliktafl’taki kariyerim
çok güzel bafllam›flt›.
Ertu¤rul Hocan›n iste¤i
do¤rultusunda tak›ma
gelmifltim ve sürekli
oynuyordum. Daha sonra
Metalist Kharkiv’e 4-1
yenildik ve Avrupa’dan
elendik. O maçtan bir
hafta sonra da Ertu¤rul
Hoca istifa etti. Yerine
gelen Mustafa Denizli
orta sahada farkl›
oyuncular› oynatmaya
bafllad›. Devre aras›
Fabian Ernst transfer
edildi. O süreç benim
için biraz kötü geçti
istikrar anlam›nda.
Devaml› kadrodayd›m
ama bazen yedek
bafll›yordum, bazen ilk
11’de bafllay›p oyundan
al›n›yordum. Bu durum
da beni mutlu etmiyordu.
Çünkü insan hep
oynamak istiyor. Ben de
kendimi oynayabilecek
kapasitede görüyordum.
Tekrar tak›mda düzenli
oynayabilmek için,
“Nerelerde hatam var?”
diye bakarak daha çok
çal›flmaya bafllad›m. 
Tabii ki Mustafa Hocan›n

da karar›na sayg› duyuyorum, o ayr›. 
Ama durum böyle olunca insan
mutsuz oluyor do¤al olarak. 
Her fleye ra¤men Befliktafl’taki ilk
sezonumda lig flampiyonlu¤u
kupas›n› kald›rmay› baflard›m. 
Bunda benim de katk›m vard›r diye
düflünüyorum. Ne olursa olsun
Befliktafl’ta yaflad›klar›m benim için
güzel bir tecrübe oldu. Ve bundan
sonraki kariyerimde de bana mutlaka
katk› sa¤layaca¤›n› düflünüyorum. 
▼Manisaspor’daki 2. Lig y›llar›n›
saymazsak Süper Lig’deki 
6. sezonunu tamamlad›n. Geride
b›rakt›¤›m›z sezon 3 gol att›n, 3’ü
de Bursaspor’a. 2009-10 sezonunda
da Befliktafl formas›yla tek golünü
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Kendimi şanslı hissediyorum, çünkü
bana güvenen bir teknik adamla
çalışıyorum. Mehmet Özdilek’in bana
verdiği güven çok önemli. Beşiktaş’ta
bu istikrarı yakalayamamamın önemli
nedenlerinden birisi, bu güveni
hissedemememdi. 

Bir orta saha oyuncusunun fiziki
gücünden önce oyun zekâsı gelir.
Pas alışverişleri sırasında partnerime
pas atmadan bunu anlaması ya da
atacağım pasa göre duruşunu alması
benim de işimi çok kolaylaştırıyor. 
Bu konuda en iyi anlaştığım oyuncu
Delgado’ydu. 

Mustafa Denizli basınla, oyuncusuyla,
diğer kişilerle ilişkisini nasıl kuracağını
çok iyi bilir. Bana göre başarısının en
önemli sebeplerinden biri de bu.
Maçlarda kimsenin beklemediği bir
anda herkesi şaşırtan hamleler yapar
ve idmana mutlaka güleryüzle gelir. 

Eğer Almanya için oynamayı kabul
etseydim, o dönemde U18 Dünya
Şampiyonası’na gidecektim. O zaman
kariyerim bundan çok daha farklı
olabilirdi. Ama eğer geçmişe dönme
şansım olsaydı duygusal anlamda
yine Türkiye’yi seçerdim.

Futbol bana göre bir
şovdur. Futbolcular sahneye
çıkar ve kendilerini izleyen
bir seyirci topluluğunun
olmasını ister. Almanya bu
konuda gerçekten çok iyi.
Türkiye ise çok geri bir
durumda maalesef. 
100-200 kişinin önünde
oynadığımız Süper Lig
maçları bile olabiliyor. 

Türkiye’de bir oyuncu
futbola 10-11 yaşlarında
başlıyor. Ben Almanya’da
futbola başladığımda 
4 yaşındaydım. Aradaki 
6 senelik fark çok önemli.
Futbola geç başlanınca her
şey bir araya sıkıştırılmaya
çalışılıyor. Türkiye’de bu
düzenin değişmesi lâzım.
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çal›flt›r›r, adeta öldürürdü (gülüyor).
Onun antrenmanlar›nda resmen
kusana kadar koflard›k. Ama
maçlarda faydas›n› da çok görürdük
bu a¤›r idmanlar›n. O kadar
kondisyonlu olurduk ki, rakibe üç
kifliyle pres yapard›k. Ertu¤rul
Hocayla ise çok uzun bir çal›flma
dönemim olamad› maalesef. Ama
k›sa sürede görebildi¤im kadar›yla
hep korudu¤u sakinli¤i ve maç
toplant›lar›nda tak›ma güven veren
konuflmalar›yla iz b›rakt› bende.
Ayr›ca da çok centilmen bir insan.
Bunun d›fl›nda Ertu¤rul Hocan›n da
idmanlar› Ersun Hoca kadar olmasa
da tempolu geçerdi.

Yine Türkiye’yi seçerdim 

▼Zaman›nda Alman Millî
Tak›m›’nda oynamay› reddedip 
ay-y›ld›zl› forma için oynamay›
seçen futbolculardan birisin. Ancak
A Millî Tak›m’da sadece 1 haz›rl›k
maç›nda forma giyebildin. Geriye
bakt›¤›nda, “Almanya’y› seçmifl
olsam flu an kariyerim daha
yüksekte olurdu” diyor musun?
▲E¤er Alman Millî Tak›m›’n› seçmifl
olsayd›m, bir Türk tak›m›nda
oynamam düflük bir ihtimal olurdu.
Bu bir gerçek. Çünkü e¤er Almanya
için oynamay› kabul etseydim, 
o dönemde U18 Dünya
fiampiyonas›’na gidecektim. 
O zaman U18 tak›m›n›n bafl›nda 
Uli Stielike vard› ve beni tak›m›nda
görmeyi çok istiyordu. 
O flampiyonaya gitseydim belki de
kariyerim bundan çok daha farkl›
olabilirdi. Ama e¤er geçmifle dönme
flans›m olsayd› duygusal anlamda
yine Türkiye’yi seçerdim. Mant›¤›m
ön plana ç›ksayd› Almanya’y›
seçebilirdim. Çünkü futbol e¤itimini
orada al›yorsunuz, arkadafllar›n›z›n

hepsi orada. Genç yaflta bu gibi
faktörler etkili olabiliyor bir oyuncu
için. Fakat flunu da söylemeliyim;
Almanya U18 Millî Tak›m›’n›n
teklifini de¤erlendirmeden önce tak›m
kamp›na girdi¤imde ortama
›s›namad›m. Orada so¤uk bir hava
vard›. Almanlar buz gibi adamlar
derler ya, hakikaten öyledir. Türkiye’yi
seçip U18 Millî Tak›m›’ndaki ortam›
gördü¤ümde ise çok mutlu oldum.
Çünkü buradaki arkadafll›k daha
samimi ve ortam da çok daha s›cak.
▼Senin gibi Almanya’da yetiflen
Türk oyuncular›n millî tak›m
tercihleri ile ilgili neler
düflünüyorsun peki?
▲Öncelikle söylemek istedi¤im fley,
oradaki Türk oyuncular kesinlikle
çok erken keflfedilmeli. Çünkü ben
Almanya’y› reddetti¤im zaman
Türkiye’den önce Almanlar teklifte
bulunmufltu bana. Tekliflerini kabul
etsem beni U18 Dünya
fiampiyonas›’na götüreceklerdi az
önce de dedi¤im gibi. Ama daha
sonra Türkiye’den teklif gelince 
ay-y›ld›zl› formay› seçtim. Ancak
keflfetme ve tak›ma kazand›rma daha
önce olmal› bana göre. Çünkü
Almanya’da do¤uyorsunuz,
büyüyorsunuz ve orada bir yerlere
geliyorsunuz. Ama buna ra¤men
Türkiye’den kimse sizi
aramayabiliyor bazen. En az›ndan
benim dönemimde öyleydi. 
O zaman da do¤al olarak
Almanya’y› tercih etmek durumunda
kal›yorsunuz. Ama Almanlar çok
genç yafltan itibaren sizi izliyor,
yetene¤inizi görüyor ve teklifte
bulunuyor. Olaya duygusal yönden
bakmazsan›z Almanya’y›
seçiyorsunuz. Ama duygusal
bak›mdan düflünenler karar›n›
Türkiye’den yana veriyor. K›sacas›
oyuncular›n tercihlerini Türkiye’den
yana kullanmas›n› sa¤lamak için
kesinlikle Almanlardan önce
davran›lmal›. 

Almanya’n›n dolu
tribünlerini özlüyorum 

▼Almanya ve Türkiye’nin taraftar
kültürleri oldukça farkl›. ‹ki taraf› da
yaflam›fl bir oyuncu olarak bu
konuda neler söylersin, ortam
bak›m›ndan St. Pauli günlerini
özlüyor musun?
▲Futbol bana göre bir flovdur.
Futbolcular sahneye ç›kar ve
kendilerini izleyen bir seyirci
toplulu¤unun olmas›n› ister.
Almanya bu konuda gerçekten çok
iyi. Türkiye ise çok geri bir durumda
maalesef. 100-200 kiflinin önünde
oynad›¤›m›z Süper Lig maçlar› bile
olabiliyor. Almanya 3. Ligi’nde bile
seyirci say›s› bundan fazlad›r emin
olun. Olaya bu aç›dan bakarsak tabii
ki özlüyorum dolu tribünler önünde

oynamay› ve Almanya günlerini.
Burada herkes yeri gelince teknik
direktör gibi davranmaya kalk›yor
ama ifl deste¤e geldi¤i zaman kimse
tam anlam›yla o deste¤i vermiyor.
Mesela Antalyaspor olarak da bu
konuda s›k›nt› çekiyoruz. Antalya’da
oynarken kendi evimizde miyiz,
deplasmanda m›y›z bazen
anlayam›yoruz bile. Tribünler 
o kadar bofl oluyor ki, sahaya
ç›kmadan kendi aram›zdaki
konuflmalarla birbirimizi motive
etmeye çal›fl›yoruz. Ama taraftar olsa
buna gerek kalm›yor. Zaten onlar›n
deste¤iyle kendili¤inizden maça
haz›r hale geliyorsunuz. Mesela
‹nönü’de ›s›nman›za bile gerek
yoktur, direkt sahaya ç›kabilirsiniz.
Bu arada St. Pauli demiflken, 
St. Pauli’nin çok ayr› bir kulüp
oldu¤unu belirtmek lâz›m. Orada
çok büyük paralara oynayan
futbolcular yoktur, kulüp ve
taraftarlar da zaten izin vermez
böyle bir fleye. Taraftarlar›n ise
tak›ma çok büyük bir aflk› vard›r.
Mesela kaybetti¤imiz bir maçtan
sonra stadyumdan ç›karken bizi
kap›da beklerler, ba¤›rlar›na
basarlar, “Kaybetmeniz hiç sorun
de¤il, yeter ki savafl›n, biz sadece
bunu görmek istiyoruz” derlerdi.
Galip gelmifliz ya da yenilmifliz,
umurlar›nda de¤ildi. “Yeter ki 
St. Pauli ruhunuzu, yani savaflç›
ruhunuzu kaybetmeyin” derlerdi
bizlere. Bu Türkiye’de hayatta
olmayacak bir fley maalesef. 
Burada herkes sonuca endeksli. 
Ama buradaki tüm tepkilere ra¤men,
biz de Almanya’da oldu¤u gibi dolu
stadyumlarda oynamak istiyoruz.
Bundesliga maçlar›n› izlerken dolu
tribünleri görünce k›skan›yorum
aç›kças›. Bask› da olsa raz›y›z, yeter
ki tribünler dolu olsun. Mesela stat
doluyken bir hata yapt›¤›n›z zaman
tepkiler gelince daha çok konsantre
olup bir daha ayn› hatay›
yapmamaya daha çok dikkat
ediyorsunuz. O yüzden taraftar›n
bask›s› beni teflvik ediyor diyebilirim.
▼Türkiye ve Almanya’n›n
altyap›s›ndaki farkl›l›klar ne 
sana göre?
▲Almanya’n›n en büyüklerinden
kabul edilen Bayern Münih bile
ço¤u zaman altyap›dan oyuncu
ç›kar›yor. fiu anda da ilk 11’de
oynayan 4-5 altyap› oyuncusu var

tak›mda.  Türkiye’de buna daha çok
dikkat edilmeli bana göre.
Galatasaray ve Befliktafl bu konuda
baflar›l›yd› bir dönem. Ama böyle
tak›mlar›n daha çok olmas› lâz›m.
Barcelona’ya bak›yorsunuz, o kadar
baflar›n›n yan›nda neredeyse tüm
tak›m›n altyap›dan yetiflme oldu¤unu
görüyorsunuz. Bu da altyap›ya daha
çok yo¤unlaflmak, oraya daha elit
teknik adamlar koymak, gençleri
altyap›dan daha iyi e¤itmekle
sa¤lanabilir. Türkiye’de bir oyuncu
futbola 10-11 yafllar›nda bafll›yor
genelde. Ben Almanya’da futbola
bafllad›¤›mda 4 yafl›ndayd›m.
Aradaki 6 senelik fark çok önemli
gerçekten. Burada futbola geç
bafllan›nca her fley bir araya
s›k›flt›r›lmaya çal›fl›l›yor. Mesela bir
oyuncu PAF tak›m›ndan A tak›ma
ç›kt›¤›nda, “Bize orada herhangi bir
taktik çal›flmas› yapt›rmad›lar. Saha
içinde nerede duraca¤›m›
bilmiyorum, sadece kofluyoruz”
diyor. Yani 18 yafl›ndas›n›z ama
futbol hakk›nda fazla bir fley
görmemifl oluyorsunuz. Türkiye’de
bu düzenin de¤iflmesi lâz›m. 
▼Hemen hemen röportaj yapt›¤›m›z
her oyuncuya sordu¤umuz soruyu
sana da yöneltelim, kendi bölgende
oynayan en be¤endi¤in oyuncular
kimler? 
▲Hangi bölgenin oyuncusu
olursan›z olun, Zidane’›n oynad›¤›
dönemde herkes onun hayran›yd›.
Ben de onlardan biriydim. 
Ama Avrupa’daki oyuncular›n
özelliklerine bakt›¤›n›zda her
futbolcudan bir fleyler
kapabiliyorsunuz. Benden küçük
yafltaki oyunculardan bile
alabilece¤im çok fleyler var. ‹sim
söylemek istemiyorum, çünkü
be¤endi¤im birçok oyuncu vard›r.
Ama mutlaka bir isim söylemek
gerekirse en be¤endi¤im orta saha
oyuncusu Xavi diyebilirim.
▼Gelecek y›llardaki hedeflerin
neler?
▲Belki TamSaha’ya verdi¤im ilk
röportajda da söylemiflimdir. Benim
için ilk hedef öncelikle sa¤l›¤›m›
koruyabilmektir. Çünkü sa¤l›¤›m
yerinde oldu¤u sürece her fleyi
baflarabilece¤imi düflünüyorum. 
O yüzden flimdiki hedefim sa¤l›kl›
kalmak. Onun d›fl›nda tabii ki
idmanlarda daha iyi çal›fl›p
Antalyaspor’u daha iyi yerlere
tafl›mak ve belki de en önemlisi bir
gün dolu tribünler önünde oynamak. 



kulvarda tecrübesiz say›lsa da
Befliktafl’la aras›ndaki maçlarda bir
üstünlü¤e sahipti. ‹ki tak›m final
gününe dek 9 kez karfl› karfl›ya
gelmifl, Büyükflehir Belediyespor 
bu maçlar›n 4’ünü kazanmay›
baflarm›flt›. Befliktafl’›n ise sadece 
2 galibiyeti bulunuyordu. Befliktafl ile
Büyükflehir Belediyespor’un yollar›
Türkiye Kupas›’nda bu finale kadar
sadece bir kez kesiflmiflti ve o maçta
da gülen tak›m Belediyespor
olmufltu. K›sacas› kupadaki
mazilerine bak›ld›¤›nda Befliktafl’›
gösteren ibre, iki tak›m›n aras›ndaki
maçlar tart›ya ç›kart›ld›¤›nda
Belediyespor istikametine kay›yordu.
Ama elbette son söz, 11 May›s
akflam›, Kayseri Kadir Has Stad›’nda

oynanacak maçta futbolcular
taraf›ndan söylenecekti.
Finalden bir gün önce iki tak›m›n
teknik adamlar› ve kaptanlar› statta
ortak bas›n toplant›s› düzenledi.
Befliktafl’›n genç teknik sorumlusu
Tayfur Havutçu, kupan›n bu sezon
için kendileri aç›s›ndan farkl› bir
anlam tafl›d›¤›n› vurguluyor,
Avrupa’ya tek ç›k›fl kap›lar›n›n kupa
flampiyonlu¤u oldu¤unun alt›n›
çiziyor ve “Kazanma
motivasyonumuzu sahaya yans›t›p
sportif kalitemizi ortaya koyaca¤›z ve
arzulad›¤›m›z kupay› alaca¤›z”
diyordu. Havutçu, geçmiflte oyuncu
ve antrenör olarak 4 kez kupa
kazand›¤›n› hat›rlat›rken, Befliktafl’ta
finaller oynam›fl üst düzey

oyuncular›n varl›¤›n› da avantaj
olarak de¤erlendiriyordu. 
Kaptan Guti ise Belediyespor’la bu
sezon ligde oynad›klar› iki maç› da
kaybettiklerini, ancak kupa finalinin
farkl› oldu¤unu söylüyor ve “Bu
galibiyetin ayn› zamanda
önümüzdeki sezon için de önemli
getirileri olacakt›r” diyerek
Avrupa’n›n ç›k›fl kap›s›na vurgu
yap›yordu.
Belediyespor cephesinde ise farkl›
bir heyecan vard›. Lige ç›kt›¤›ndan
bu yana “her sezon daha yukar›”
hedefine ulaflan Belediyespor, 
bu kez ilk defa yükseldi¤i finalde
kupay› kald›rmak amac›ndayd›. 
Teknik Direktörü Abdullah Avc›,
“Geçen sezon çeyrek finali yakalay›p
Trabzonspor’a kaybettik. O gün,
‘Neden biz final oynamayal›m?’
demifltim. Bugün bunu
gerçeklefltirdik. Ben tak›m›mla,
oyuncular›mla bu anlamda gurur
duyuyorum. Final maç› için bizim
üzerimizde bask› yok, biz rahat›z”
diyordu. 
Kaptan Ekrem ise kulüplerinin tarihi
aç›s›ndan çok önemli bir maça
ç›kacaklar›n› belirterek, “‹kinci
Lig’den beri basamaklar› sa¤lam
ç›kt›k. Ülkemizi Avrupa’da temsil
etmek istiyoruz. O aç›dan önemli bir
maç. Rakibimize sayg› duyuyoruz.
Befliktafl, Türkiye’nin büyük
kulüplerinden biri. Taraftar, çok

keyifli, mücadelesi yüksek bir maç
izleyecek” ifadesini kullan›yordu. 
49. Türkiye Kupas›’n›n sahibini
belirleyecek maç 11 May›s günü saat
20.00’de hakem Yunus Y›ld›r›m’›n
düdü¤üyle bafllad›. Befliktafl,
savunman›n ortas›nda s›k›nt›l›yd›
çünkü Ersan Gülüm ve Ferrari uzun
süredir sakat, ‹brahim Toraman ise
cezal›yd›. Tayfur Havutçu, çareyi
Aurelio’yu stoper oynatmakta
bulmufltu. Siyah-beyazl› tak›m›n orta
alan›ndaki eksik ise Ernst’ti ve
Havutçu o bölgede Fernandes ile 

Ziraat Türkiye Kupas›
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Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda hiç bu kadar iddialı ve
heyecanlı bir final görmemişti. Çünkü iki finalist takımın da

Avrupa kupalarına tek çıkış kapısı Türkiye Kupası’ydı.
Kayseri’deki nefes kesen finalde, kupayı daha önce 8 kez

müzesine taşımış olan tecrübeli Beşiktaş, ilk kez final
heyecanı yaşayan Büyükşehir Belediyespor’a penaltılarda

üstünlük sağladı ve bu mutluluğu 9. kez tattı. 
Sezon başında yaptığı büyük yatırımların karşılığını ligde

alamayan siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi’nin
kapısını kupa anahtarıyla açarak, teselli ikramiyesinden

çok daha fazlasını aldı.

M
ay›s ay› futbolun hasat ay›d›r.
Haziran’da ilk transferlerle
ç›k›lan yolda yaz dönemi

haz›rl›k kamplar›yla geçer, A¤ustos
s›caklar›nda futbolun heyecan›
sahaya iner ve May›s ay› geldi¤inde
1 y›ll›k emeklerin karfl›l›¤› toplan›r.
Kimi flampiyonluk kupas›yla
kucaklafl›r, kimi ülkesini Avrupa
kupalar›nda temsil etmek üzere
cebine uçufl biletlerini koyar, kimisi
bulundu¤u ligde kalman›n sevincini
yaflar, kimisi de küme düflmenin
hüznüyle yan›p kavrulur. 2011’in

May›s ay› da di¤erlerinden farkl›
olmad›. T›pk› liglerde oldu¤u gibi
Ziraat Türkiye Kupas›’nda da
flampiyon May›s ay›nda belirlendi ve
daha önce 8 kez kupa kald›ran
Befliktafl, bir kez daha mutlu sona
ulaflt›. 
1 Eylül günü start alan ve toplam 71
tak›m›n flans›n› denedi¤i 49. Ziraat
Kupas›’nda sona yaklafl›l›rken
heyecan dozu iyici artt›. Çünkü son
iki sezondan farkl› bir tablo vard›
ortada. ‹ki finalist de ligde ilk 4 s›ra
içinde yer alma ihtimalinden

uzaklaflm›fl, dolay›s›yla Avrupa
kupalar›na kat›lma flanslar›n› sadece
Türkiye Kupas›’na ba¤lam›flt›. Kupay›
kazanmak demek sadece 11 May›s
gününü mutlulukla geçirmek
anlam›na gelmiyordu yani. Kazanan
tak›m, yeni sezonda UEFA Avrupa
Ligi’ne kat›lacak, üstelik bu kupaya
ligden gidecek tak›mlar›n da önüne
geçip, yar›fla play-off aflamas›ndan
bafllayacakt›. ‹ki finalistten Befliktafl
için bu pozisyon son derece
aflinayd›. Siyah-beyazl› tak›m
geçmiflte 14 kez final oynam›fl ve

kupay› 8 kez müzesine tafl›m›flt›. 
Bu baflar›y› 14 defa yaflayan
Galatasaray’›n ard›ndan
Trabzonspor’la birlikte ikinci s›ray›
paylafl›yordu. Büyükflehir
Belediyespor’un kupa tecrübesi ise
yafl› itibar›yla çok da fazla de¤ildi.
Belediyespor ilk kupa mücadelesine
1993-94 sezonunda ç›km›fl, bugüne
dek en önemli derecesini geçti¤imiz
sezon çeyrek finali görerek elde
etmiflti. Yani Belediyespor tarihinde
ilk defa kupaya bu kadar yak›n
duruyordu ve her ne kadar bu

Kadir Has Stad› - 11 May›s 2011
Hakemler
Yunus Y›ld›r›m, Baki Tuncay
Akk›n, Volkan Narinç
Befliktafl
Rüfltü-Ekrem, Sivok, Aurelio,
‹smail-Quaresma, Fernandes,
Necip, Simao-Guti 
(Hilbert dk. 106), Bobo 
(Almeida dk. 56)
Büyükflehir Belediyespor
Hasagiç-R›zvan, Can, Metin,
Ekrem-Cihan, Mahmut, Holmen-
‹skender (Tevfik dk. 105), Tum
(Gökhan Ünal dk. 56), 
‹brahim Ak›n 
(Gökhan Süzen dk. 83) 
Goller
Quaresma (dk. 33), 
‹brahim Ak›n (dk. 53 pen.)  
Gökhan Ünal (dk. 68), 
Sivok (dk. 78) 
Sar› Kartlar
Ekrem, Quaresma (Befliktafl),
Metin, Mahmut, 
Holmen (B. Belediyespor)

Avrupa’ya Kartal uçtuAvrupa’ya Kartal uçtu

Beşiktaş: 2 (4) 
B. Belediyespor: 2 (3)



Necip’i görevlendirmiflti. Forvet
hatt›nda santrfor Bobo’nun arkas›nda
Quaresma, Guti, Simao üçlüsü yer
al›yordu.
Belediyespor’da  da eksikler vard› ve
en önemlisi de Befliktafl’tan kiral›k
olarak al›nan Holosko’ydu.
Belediyespor, ücreti Befliktafl
taraf›ndan ödenen ve geçici olarak
kadrosunda forma giyen Holosko’yu
bir jest yap›p finalde oynatmamay›
kararlaflt›rm›flt›. Belediyespor,
Holosko d›fl›nda son haftalardaki
ideal kadrosuyla sahadayd› ve
Befliktafl’›n aksine orta sahay› üç
oyuncuyla kontrol etmeyi
planlam›fllard›. Bu plan, Cihan,
Mahmut ve Holmen’li orta sahas›yla
oyunun kontrolünü Belediyespor’a
getiriyor, Befliktafl tribünleri dolduran
taraftarlar›n›n beklentilerinin aksine,
kontratak futbolunu benimsiyordu.
Maç›n ilk yar›s›nda rakip sahada
daha fazla görünen tak›m
Belediyespor, daha tehlikeli
pozisyonlar üreten ise Befliktafl’t›.
Siyah-beyazl›lar›n oyun plan›, çizgi
halinde savunma yapan ve gerisinde
boflluklar b›rakan Belediyespor
defans›n›n arkas›nda özellikle
Quaresma’yu buluflturmakt›. Asl›nda
bu plan ilk yar› için tuttu denilebilir.
Portekizli y›ld›z 5 ve 30. dakikalarda
iki kez sa¤ çaprazda kaleci
Hasagiç’le karfl› karfl›ya kal›yor ama
aç›y› iyi kapatan Boflnak kaleciyi
geçemiyordu. Fakat 33’te çok daha
iyi bir f›rsat buldu Quaresma.
Fernandes’in derin topunu ceza
sahas›nda gö¤süyle kontrol ederken
Ekrem Ekflio¤lu’ndan s›yr›l›yor ve sol
aya¤›yla sert bir vurufl yaparak
Befliktafl’› 1-0 öne geçiriyordu. Bu
yar›da daha çok duran toplarla sonuç
arayan Belediyespor’un gole en çok
yaklaflt›¤› an ise 15. dakikayd›.
‹brahim Ak›n’›n ceza sahas›ndan
att›¤› sert flutunu önleyen Rüfltü,
seken topu tamamlamak isteyen
Tum’dan daha çabuk davran›yor ve
ikinci müdahalesiyle Belediyespor’a
gol izni vermiyordu. ‹lk yar›n›n 
1-0’da kalmas›n› sa¤layan adam ise
Hasagiç olmufltu. Boflnak kaleci 
45. dakikada Simao’nun flutunda
topu parmaklar›n›n ucuyla çeliyor ve
Belediyespor’un ikinci yar›ya
oyundan kopmadan ç›kmas›n›
sa¤l›yordu. 

Belediyespor forvetleri de Hasagiç’in
bu çabas›na destek vermekte
gecikmedi. 53’te Simao’nun hatal›
pas›n› yakalay›p Befliktafl ceza
sahas›na h›zla giren ‹skender,
Aurelio’nun müdahalesiyle yerde
kald›¤›nda hakem Yunus Y›ld›r›m,
penalt› noktas›n› gösteriyordu.
Befliktafl’a her sezon gol atmay› adet
haline getiren ‹brahim Ak›n için 
bu penalt›y› gole çevirmek zor
olmam›flt›: 1-1. 
Bu arada Belediyespor Teknik
Direktörü Abdullah Avc› kazanmak
için bir hamle yap›yor, Tum’un
yerine gol vurufllar› daha iyi olan
Gökhan Ünal’› sahaya sürüyordu.
Befliktafl’ta ise Bobo ç›km›fl, Almeida
girmiflti. Sonuç veren de¤ifliklik,
Belediyespor’un hamlesi oldu. 
68. dakikada savunmadan seken topu
önünde bulan Gökhan Ünal, h›zla
ceza alan›na giriyor ve yerden bir
vuruflla Rüfltü’nün alt›ndan a¤lar›
havaland›r›p Belediyespor’u 2-1 öne
geçiriyordu. 
Ancak Befliktafl’›n karfl›l›¤› da
gecikmedi. 78’de Belediyespor yar›
sahas›nda kazan›lan serbest vuruflu
Fernandes sert bir flekilde kaleye
do¤ru yolluyor, iyi yükselen Sivok
kafayla skoru dengeliyordu: 2-2.
Maç›n normal süresi de 2-2’lik
eflitlikle sona erdi ve 15’er dakikal›k

uzatmalara geçildi. Uzatmalarda gol
sesi ç›kmay›nca, kupay› kazanacak
tak›m›n belirlenmesi seri penalt›
at›fllar›na kald›. Penalt›lar ise gerçek
bir heyecan f›rt›nas›yd›.
Belediyespor’dan ilk penalt›y› Cihan
Haspolatl› kullan›yor, sert vuruflunda
direkten dönen top, avantaj ibresini
Befliktafl’a çeviriyordu. Befliktafl’›n
Almeida, Fernandes ve Aurelio ile üç
penalt›y› da gole çevirdi¤i bölümde
Belediyespor’dan da Ekrem Ekflio¤lu,
Gökhan Ünal  ve Holmen kaç›rm›yor
ve penalt›larda skor 3-3’e geliyordu.
Ancak Befliktafl’›n bir fazla penalt›s›
vard›. Lâkin Hilbert’in penalt›y› auta
atmas›, iki tak›m› eflitliyordu. Beflinci
penalt›lar öncesi skor 3-3 olmufltu.
Belediyespor’dan Metin Depe’nin
kaç›rd›¤› beflinci penalt›larda
Befliktafl’tan Simao affetmiyor ve
kupay› siyah-beyazl› tak›ma
getiriyordu. Simao’nun penalt› golü
ayn› zamanda Befliktafl’›n UEFA
Avrupa Ligi’ne kat›lma biletiydi.
Ligde heba olan bir sezonun son
bölümünde Ziraat Türkiye Kupas›’n›
kazanman›n ve Avrupa kupalar›na
kat›lma hakk›n› elde etmenin
mutlulu¤unu yaflayan Befliktafll›
oyuncular, kupalar›n› Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül’ün elinden al›yor ve
Kayseri’ye ak›n eden taraftarlar›yla
birlikte büyük bir coflku yafl›yordu.

Kulüp Ödül Miktar› (USD) 
Befliktafl 3.675.000
Büyükflehir Belediyespor 2.825.000
Gaziantepspor 1.600.000
Gençlerbirli¤i 1.575.000
Kas›mpafla 1.075.000
Galatasaray 765.000
Gaziantep B.B. 745.000
Bucaspor 675.000
Ankaragücü 425.000
Trabzonspor 390.000
Beypazar› fiekerspor 365.000
Konya Torku fiekerspor 365.000
Yeni Malatyaspor 365.000
M. P. Antalyaspor 325.000
Karfl›yaka 295.000
Bursaspor 290.000
K›r›khanspor 265.000
Denizlispor 245.000
Fenerbahçe 240.000
Manisaspor 175.000
A. Sebatspor 75.000
Band›rmaspor 75.000
Menemen Belediyespor 75.000
Tokatspor 75.000
Türk Telekomspor 75.000
Dardanelspor 55.000
Hacettepe 55.000
Kayseri Erciyesspor 55.000
Mersin ‹dman Yurdu 55.000
Orduspor 55.000
Samsunspor 55.000
1461 Trabzon 40.000
Anadolu Üsküdar 1908 40.000
Bal›kesirspor 40.000
Belediye Vanspor 40.000
Dar›ca G. Birli¤i 40.000
Güngören Belediyespor 40.000
‹skenderun D.Ç. 40.000
Keçiörengücü 40.000
Torbal›spor 40.000
Eskiflehirspor 35.000
Kardemir Karabükspor 35.000
Kayserispor 35.000
Konyaspor 35.000
Sivasspor 35.000
Adana Demirspor 20.000
Adanaspor A.fi. 20.000
Ad›yamanspor 20.000
Akhisar B.G.S. 20.000
Altay 20.000
Arakl›spor 20.000
Boluspor 20.000
Bugsafl Spor 20.000
Çaykur Rizespor 20.000
Çorumspor 20.000
Diyarbak›rspor 20.000
Eyüpspor 20.000
Gaziosmanpafla 20.000
Gebzespor 20.000
Giresunspor 20.000
Göztepe 20.000
Kartalspor 20.000
Keçiören Sportif A.fi. 20.000
Kocaelispor 20.000
Körfez Spor 20.000
Pazarspor 20.000
Siirtspor 20.000
fianl›urfaspor 20.000
Tavflanl› Linyitspor 20.000
Turgutluspor 20.000
Yimpafl Yozgatspor 20.000

18.440.000

Ziraat Türkiye Kupas› 
Ödül ve Gelir Tablosu

Ziraat Türkiye Kupas›’nda bu sezon
da¤›t›lan ödülün miktar› 17.1

milyon dolardan 18.44 milyon dolara
yükseltildi. Kayseri’de oynanan final
maç›nda Büyükflehir Belediyespor’u
yenerek kupan›n sahibi olan Befliktafl,
ödülden aslan pay›n› alarak kasas›na 
3 milyon 675 bin dolar tafl›d›. Final
oynayan Büyükflehir Belediyespor ise

kupa performans› sayesinde 2 milyon
825 bin dolar›n sahibi oldu. Çeyrek
final oynayan tek Bank Asya 1. Lig
tak›m› olan Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor, kupadan 745 milyon lira
ödül elde ederek Trabzonspor,
Bursaspor ve Fenerbahçe’nin de
aralar›nda bulundu¤u 12 Süper Lig
tak›m›n› arkas›nda b›rakt›.

Eskiflehirspor, Kardemir Karabükspor,
Kayserispor, Konyaspor ve Sivasspor
35 bin dolarla kupadan en az ödül
kazanan Süper Lig tak›mlar› oldu. 
2. Lig tak›mlar› Beypazar› fiekerspor,
Konya Torku fiekerspor ve Yeni
Malatyaspor 365 bin, 3. Lig tak›m›
K›r›khanspor da 265 bin dolarl›k
ödülleri kasas›na koydu.

Befliktafl 3.7 milyon dolar kazand›
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Transfer sezonunda adeta y›ld›z ak›n›na u¤rayan Süper Lig’e sessiz sedas›z
geldi ama ilerleyen haftalarla birlikte varl›¤›n› fazlas›yla hissettirdi.

Türkiye’deki ilk sezonunda kupa kald›rma flans›n› penalt›larla kaç›ran ‹sveçli,
tak›m›n baflar›s›nda teknik direktör Abdullah Avc›’n›n oyunculara gösterdi¤i
yaklafl›m›n ve âdil davranmas›n›n büyük rolü oldu¤unu söylüyor. Daha önce

formas›n› giydi¤i ‹sveç Millî Tak›m›’na dönmesini sa¤layacak bir grafik
çizdi¤ine inanan genç oyuncu, ‹stanbul’u dünyan›n en güzel flehirlerinden biri

olarak tan›ml›yor.

Transfer sezonunda adeta y›ld›z ak›n›na u¤rayan Süper Lig’e sessiz sedas›z
geldi ama ilerleyen haftalarla birlikte varl›¤›n› fazlas›yla hissettirdi.

Türkiye’deki ilk sezonunda kupa kald›rma flans›n› penalt›larla kaç›ran ‹sveçli,
tak›m›n baflar›s›nda teknik direktör Abdullah Avc›’n›n oyunculara gösterdi¤i
yaklafl›m›n ve âdil davranmas›n›n büyük rolü oldu¤unu söylüyor. Daha önce

formas›n› giydi¤i ‹sveç Millî Tak›m›’na dönmesini sa¤layacak bir grafik
çizdi¤ine inanan genç oyuncu, ‹stanbul’u dünyan›n en güzel flehirlerinden biri

olarak tan›ml›yor.

Ceyla Kütükoğlu
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Kendimi önemli   hissediyorum!Kendimi önemli   hissediyorum!
Samuel HolmenSamuel Holmen

Üç erkek kardeşim,
annem ve babam da
futbol oynuyordu.
Ailece hep futbolun
içinde olduk. 
O yüzden benim için
çok doğal bir şeydi
futbol oynamak. 
4-5 yaşında
babamın çalıştırdığı
takımda oynamaya
başladım. 

İstanbul benim
bulunduğum en
güzel, en iyi
şehirlerden biri.
Hatta İstanbul’u
New York’un
ardından ikinci
sıraya koyarım.
Sosyal olarak da
burada çok iyi vakit
geçiriyorum. İyi de
oynuyorum. Burada
benim için güzel
olan pek çok şey
var.  

Bu takıma adapte
olmak kolay. Daha
ilk günden bunu
hissediyorsunuz.
Bana göz kulak
oldular, yardım
ettiler. Futbolun
içinde olan başka
şeyleri düşünmek
zorunda değilim.
Sadece oyunuma
odaklanabiliyorum
ve bunun rahatlığı
ile oynuyorum. 

Bu takımın en büyük
sırrı Abdullah
Avcı’nın herkesi
takımın önemli bir
parçası olduğuna
inandırması. 
Herkes kendini eşit
derecede önemli
hissediyor. Herkes
takımın başarısı için
çalışması
gerektiğinin
bilincinde.

▼Futbola bafllad›¤›n zamanlarla ilgili ilk an›lar›n
neler? Kimlerden etkilenerek, kimlerin deste¤iyle
bafllad›n?
▲Futbolla yaflayan bir ailede dünyaya geldim. 
Bu yüzden futbolla do¤dum diyebilirim. Üç erkek
kardeflim var, üçü de futbol oynuyordu. Annem ve
babam da futbol oynuyordu. Üst seviyede
olmasalar da ailece hep futbolun içinde olduk. 
O yüzden benim için çok do¤al bir fleydi futbol
oynamak. 4-5 yafl›nda babam›n çal›flt›rd›¤›
tak›mda oynamaya bafllad›m. En üst seviyeye
geçiflimi ise 18 yafl›mda Elsburg’la yapt›m. 
▼Oynad›¤›n tak›mlarla baflar›l› bir kupa grafi¤in
var. Elsburg’la ‹sveç Kupas›’n›, Bröndby ile de
Danimarka Kupas›’n› kald›rd›n. ‹BB ile kupa finali
oynad›n. Senin için ilginç bir tesadüf olmufl
olmal›.
▲Elsburg’la 2007’de flampiyonluk yaflad›m.
Bröndby ile ligde ikinci
olduk. Her tak›mda bir
kupa baflar›s› yaflamam
biraz da tesadüf oldu
diyebilirim. Sonuçta
hem ligde hem
kupada elimizden
geleni yap›yoruz ama
bazen bir tarafta
flans›m›z daha yaver
gidiyor. Bu kadar
final görmüfl
oldu¤um için de
flansl›y›m.  
▼Türkiye’ye
gelmeden önce ne
gibi beklentilerin
vard›, ne kadar›
karfl›land›?
▲Dürüst olmak
gerekirse Türkiye ve
Türk futbolu ile
ilgili pek bir fley
bilmiyordum.
‹skandinavya’da
Türk futbolu pek
takip edilmiyor.
Avrupa’da oynayan
büyük tak›mlar› elbette
biliyoruz ama onun d›fl›nda pek bir bilgi
yok. Böyle bir f›rsat gelince, üzerinde

düflünme f›rsat›m oldu. Biraz araflt›rma yapt›m.
Menajerim ve daha önce burada oynam›fl
oyuncularla konufltum. Öyle bilgi sahibi oldum. 

‹stanbul bekledi¤imden 
çok daha güzel

▼Bu oyunculardan biri Tobias Linderoth mu?
▲Evet, konufltu¤um oyuncular›n bafl›nda o var.
Bana Türkiye’nin güzelli¤inden, özellikle
‹stanbul’un çok güzel bir flehir oldu¤undan
bahsetti. Onun da söyledikleriyle bu f›rsat›
de¤erlendirmeye karar verdim. Ama
bekledi¤imden çok daha iyi oldu¤unu
söylemeliyim. ‹stanbul benim bulundu¤um en

güzel, en iyi flehirlerden biri.
Hatta ‹stanbul’u New York’un
ard›ndan ikinci s›raya koyar›m.
Sosyal olarak da burada çok iyi
vakit geçiriyorum. ‹yi de
oynuyorum. Burada benim için
güzel olan pek çok fley var.  
▼Sezonun bafl›ndan beri çok iyi
bir performans ortaya koydun.
Kupa finalinde ise sahan›n en
iyilerinden biri oldun. Yabanc›
oyuncular›n zaman zaman
zorland›¤›, bekleneni veremedi¤i
bir sezonda senin baflar›n›n 
s›rr› ne?
▲Bir s›rr›m var m› bilmiyorum.
Bu performansta kulübün de
katk›s› var. Herkesin bu tak›mdan
bahsetti¤ini duyuyorum. Bu da
çok normal. Bir aile gibiyiz. Bu
tak›ma adapte olmak, tak›m›n bir
parças› olmak kolay. Daha ilk
günden bunu hissediyorsunuz.
Bana göz kulak oldular, yard›m
ettiler. Böyle olunca her fley daha
kolay. Futbolun içinde olan
baflka fleyleri düflünmek zorunda

de¤ilim. Sadece oyunuma
odaklanabiliyorum ve bunun
rahatl›¤› ile oynuyorum. ‹yi bir ilk
sezon geçirmemin ard›ndaki en
önemli nedenlerden biri de bu.
Ama flunu da söyleyebilirim, 
her zaman psikolojik olarak
güçlü bir oyuncu oldum. Oyuna
odaklanma ve en iyi oyunumu
ortaya koyabilme aç›s›ndan da
baflar›l› oldu¤umu söyleyebilirim.
▼Sahip oldu¤un yetenekleri,
becerileri gelifltirmek için özel
bir çal›flma ve antrenman
yap›yor musun?  
▲Bu bir olufl diyebilirim. Do¤al
yetenek. Kendimi bildim bileli
böyleyim. Gol atmay› seviyorum
ama önceli¤im tak›m›m için
savaflmak. Bunun için de çok
koflar›m. Antrenmanlar haricinde
özel bir çal›flma yapm›yorum.
Ama sahaya ç›kt›¤›m zaman
yüzde 100’ümü ortaya koyar›m.
▼Abdullah Avc› genç ve cesur
bir teknik direktör. 
Elindeki oyuncular› çok iyi
de¤erlendirmesi ve tak›m›n›n
performans› ile de herkesin
be¤enisini kazand›. Sen onun
hakk›nda neler düflünüyorsun?
Sana ve tak›ma neler katt›?
▲Abdullah Avc› çok iyi bir
teknik direktör, onun için
oynamaktan mutluyum. Tak›m›n
geneline bak›nca belki en iyi
oyunculara sahip de¤iliz, bu tip
oyuncular› alacak zengin bir
kulüp de de¤iliz. Ama teknik
direktörümüz elinde ne varsa onu
çok iyi kullanabiliyor. Bu tak›m›n
en büyük s›rr› Abdullah Avc›’n›n
herkesi tak›m›n önemli bir
parças› oldu¤una inand›rmas›.
Herkes kendini eflit derecede
önemli hissediyor. Herkes
tak›m›n baflar›s› için çal›flmas›
gerekti¤inin bilincinde. Daha az
oynayan arkadafllar›m›z da bu
durumdan mutsuz de¤il. Çünkü
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Benim geldiğim
yerde herkes eşit.
İşinizi kendiniz
yaparsınız. Ama
burada futbolculara
bakış açısı biraz
daha profesyonel.
Futbol oynamaktan
başka düşünmemiz
veya
endişelenmemiz
gereken bir şey
olmuyor. Ancak
biraz şımartılıyor
olabiliriz. 

Büyük bir kulüpte
oynamak istiyorum.
Belki Türkiye’de
belki Avrupa’daki
başka bir ligde,
bilemiyorum. 
Ama burada
mutluyum ve iyi
oynuyorum. Şu sıralar
önceliğim İsveç Millî
Takımı’ndaki yerimi
geri almak. 

İbrahim Yılmaz’ın iyi
bir oyuncu olduğunu
düşünüyorum.
Henüz 17 yaşında
ama 25 yaşındaymış
gibi oynuyor. Beni
en çok etkileyen
genç yetenek o oldu.
Çalışmaya ve
kendini geliştirmeye
devam ederse
Türkiye için çok
önemli bir oyuncu
olacak.

Ligde çok iyi
oyuncular var ama
birini seçmem
gerekirse Simao
derim. Queresma’nın
yeteneklerine sahip
ama aynı zamanda
çok çalışkan ve iyi
bir takım oyuncusu.
Bir de tabii ki Alex.
Ben hayatımda onun
gibi bir futbolcu
görmedim.

teknik direktörlerinin ne kadar âdil
oldu¤unu, zaman› gelince onlara da
s›ra gelece¤ini biliyor. Oyuncular›n›
zorluyor ama her zaman âdil. 
Bu da onun en önemli s›rr›.
Oyuncularla iliflkileri baflar›l›, tak›mda
herkes bulundu¤u durumdan memnun.
Tüm oyuncular her zaman ellerinden
gelenin en iyisini yapmaya
odaklan›yor. Sonuç olarak, onun
yaratt›¤› bu ortamla aile gibi olmay›
baflard›k. 
▼‹sveç’ten arkadafl›n Erkan Zengin,
TamSaha’da yay›nlanan röportaj›ndan
senin bafllang›çta Türkiye’de
oyunculara gösterilen ilgiye ve
oyuncular›n el üstünde tutulmas›na
çok flafl›rd›¤›n› anlatt›. Oyuncular›n
gördü¤ü ilgi aç›s›ndan bizim
ülkemizin di¤er ülkelerle ne gibi
farklar› var?
▲Benim geldi¤im yerde herkes eflit.
‹flinizi kendiniz yapars›n›z. Ama
burada futbolculara bak›fl aç›s› biraz
daha profesyonel. ‹lk baflta bana garip
geldi. Bir iste¤iniz oldu¤unda hemen
birilerinin yard›ma koflmas› hem garip
hem de güzel. En küçük konudan en
büyük sorunlara kadar size yard›mc›
olacak, sizin ifllerinizi yapacak birileri
var. Futbol oynamaktan baflka
düflünmemiz veya endiflelenmemiz
gereken bir fley olmuyor. Ama biraz
fl›mart›l›yor olabiliriz. Ülkeme
döndü¤ümde bu muameleyi
bulamayabilirim, baz› fleyleri yeniden
kendim yapmam gerekebilir.
▼‹sveç’te küçük yafl gruplar›nda dahi
belli bir seyirciye karfl› oynuyordun.
Burada ise bofl tribünlerin önünde
maçlara ç›k›yorsun. Bu senin
motivasyonunu etkiledi mi?
▲‹lk geldi¤imde benim için çok farkl›
bir atmosfer oldu. Özellikle son
kulübüm Bröndby’nin çok iyi bir
taraftar kitlesi vard›, her maç› dolu bir
statta oynard›k. Buraya gelip bofl

tribünlere oynamak büyük bir
de¤ifliklik oldu. Hayal k›r›kl›¤› olmad›,
çünkü gelmeden önce bu durumdan
haberdard›m. Bafllang›çta her fley
yeniydi, o yüzden bu konuyu pek
düflünmüyordum. Ama ilerleyen
haftalarda seyirciyi özlemeye
bafllad›m. Büyük maçlarda dolu bir
statta oynamay› tercih ederim. 
O yüzden büyük tak›mlar›n
sahalar›ndaki maçlar bizler için de
daha güzel oluyor. Bizler futbolcuyuz
ve taraftar›m›z bizleri motive ediyor.
Biz de onlar› özlüyoruz.

Art›k taraftar›m›z 
oldu¤u için mutluyum

▼Ligin ilerleyen haftalar›nda 10-15
kifliyle bafllay›p kupa finalinde binleri
bulan bir taraftar grubu do¤du.
Bozbaykufllar hakk›nda neler
söyleyeceksin?
▲fiansl›y›z ki art›k taraftarlar›m›z var.
Onlar›n maçlar›m›za geliyor
olmas›ndan büyük bir mutluluk
duyuyorum. fiu anda çok kalabal›k
de¤iller, ama her hafta say›lar› art›yor.
Söyledi¤im gibi, ben taraftarlar›m›
mutlu etmek için de oynar›m, onlar›n
varl›¤› ile mutlu olurum. Taraftar için
kazanmak isterim. Bu yüzden art›k
daha mutluyum. Say›lar› az da olsa,
kendilerini adam›fl, inanan bir taraftar
grubumuz var. Onlara teflekkür
ediyorum. Umar›m seneye daha da
fazla olurlar. 
▼Kariyerin boyunca
‹skandinavya’dayd›n. Ve gerek iklimi
gerek futboluyla bambaflka bir ülkeye
geldin. Tüm bu farkl›l›klara ra¤men
buraya al›flm›fl görünüyorsun.
Adaptasyon sürecin nas›l oldu?
Farkl›l›klara nas›l al›flt›n?
▲Dedi¤im gibi, geldi¤im ilk andan
itibaren bana yard›mc› olan insanlar

oldu. Bu flehre
geldi¤im ilk anda afl›k
oldum. Günefli
seviyorum, o yüzden
burada yaflamak
‹skandinavya’da
yaflamaktan daha iyi
benim için. Tabii ki
kimseyi tan›m›yor
olmak, farkl› bir
kültür, farkl› bir din
olmas›, yaflam tarz›n›n
farkl›l›¤› bu iflin zor
k›sm›yd›. Ama ben
daha büyük farkl›l›klar
bekliyordum. Buras›
da di¤er Avrupa
flehirlerine benziyor.
Geldi¤im yerdeki
flehirlere benziyor,
ama daha büyük ve
havas› çok daha iyi.
Güzel bir yerde
oturuyorum. 
Bu yüzden flikayet
etmemi gerektiren

hiçbir fley yok. Uyum sa¤lamak hiç
zor olmad›. Ayr›ca tak›m arkadafllar›m,
teknik direktörüm, tercüman›m hepsi
yard›mc› oldular. F›rsat olursa seneye
özel ders al›p, Türkçe ö¤renmek
istiyorum.
▼Kariyerine Avrupa’n›n farkl› bir
ülkesinde devam ediyorsun. 
Bundan sonraki hedeflerin neler?
▲Burada olmaktan mutluyum ama
henüz yeterli de¤il. Ç›kabilece¤im en
üst seviyeye ç›kmak istiyorum. Büyük
bir kulüpte oynamak istiyorum. Belki
Türkiye’de, belki Avrupa’daki baflka
bir ligde, bilemiyorum. Ama burada
mutluyum ve iyi oynuyorum. 
Bu performans›m› sürdürür, iyi
oynamaya devam edersem, önünde
sonunda büyük bir kulübe giderim. 
fiu s›ralar önceli¤im ‹sveç Millî
Tak›m›’ndaki yerimi geri almak. 
Eski teknik direktör Lars Lagerback ile
millî tak›mda oynuyordum ama yeni
teknik direktör geldikten sonra
ça¤›r›lmamaya bafllad›m. Bu sezon
benim için iyi geçti, gelecek sezon
daha da iyi oynay›p tekrar seçilmek
istiyorum. Bunun olaca¤›na da
inan›yorum, çünkü millî tak›mda
sahaya ilk 11 ç›kt›¤›m dönemlerden
çok daha iyi bir oyuncuyum. Umar›m
bu onlar›n da dikkatini çeker. 
▼‹sveç hep yetenekli oyunculara
sahip bir millî tak›m oldu ama son
y›llarda ifller çok da yolunda gitmiyor.
Son büyük baflar› 94’teki dünya
üçüncülü¤ü. Ülken Ibrahimovic gibi
büyük bir y›ld›za ve yetenekli
oyunculara sahip ama yine de
istenilen düzeye gelemiyor. 
Sence bunun sebebi ne?
▲Biz küçük bir futbol ülkesiyiz. Son
y›llarda Ibrahimovic, Henrik Larsson
gibi y›ld›zlar ve yetenekli
oyuncular›m›z oldu ama bu yeterli
de¤ildi. Büyük bir baflar› için 2-3
oyuncudan daha fazlas›na ihtiyaç var.
Ama birkaç y›l içinde iyi bir tak›m
olaca¤›n› düflünüyorum. fiu anda
Avrupa liglerinde kendini göstermeye
bafllayan genç ‹sveçli oyuncular var.
Onlar›n gelifliyle ‹sveç Millî Tak›m›
daha iyi olacak. Ibrahimovic çok iyi
bir oyuncu, iyi de oynamaya devam
ediyor, onu destekleyecek birilerinin
gelmesiyle tak›m daha iyi olacakt›r. 
▼‹sveç Millî Tak›m›’ndan arkadafllar›n
Källström ve Elmander’in Türkiye’ye
gelmesi gündemde. Onlar hakk›nda 
ne düflüyorsun? Konuflma f›rsat›n
oldu mu?
▲Konuflma k›sm›na cevap
vermeyece¤im. Ama bu iki oyuncu da
çok iyi oyuncular ve burada çok
baflar›l› olacaklar›n› düflünüyorum.
Bana sorsalar gelmeleri gerekti¤ini,
güzel bir flehir oldu¤unu söylerim.
▼Spor Toto Süper Lig’deki di¤er
‹sveçliler hakk›nda neler söylemek
istersin?
▲Erkan Zengin’le birlikte uzun y›llar
‹sveç Genç Millî Tak›m›’nda oynad›k.
‹yi bir oyuncudur. Bu sezon da iyi

oynad›. Svensson, Bursaspor’da
oynuyordu ama sakatland› san›r›m.
Çok çal›flkan bir oyuncudur. Sürekli
teknik hareketler yap›p dikkati
üstüne çekmez, basit oynar, 
çok çaba sarf eder. Kujovic’i pek
tan›m›yorum, çok da maç›n›
izleyemedim.
▼Bu kadar heyecanl› bir
flampiyonluk yar›fl›na bu kadar
yak›ndan tan›kl›k etmifl miydin? 
‹ki flampiyon aday› ile arka arkaya
oynad›n›z, Fenerbahçe ve
Trabzonspor maçlar› nas›l geçti?
▲Büyük ve önemli maçlar iflimizin
en heyecanl› k›sm›. Böyle maçlar
oynamay› çok seviyorum. Bu
maçlarda üzerimizde fazla bask›
yoktu ama ne yaz›k ki çok kolay
kaybetti¤imizi düflünüyorum. ‹ki
maçta da kötü hatalar yapt›k. ‹ki
tak›mdan da puan alabilirdik ama
hatalar nedeniyle yenildik. 
Biraz hayal k›r›kl›¤› oldu. 

Tabii flampiyonluk yar›fl›n› uzaktan
izlemektense içinde olmay› tercih
ederim. Elsborg’la yaflad›¤›m›z
flampiyonluk da yak›n geçen bir
yar›flt›.

‹brahim Y›lmaz önemli 
bir oyuncu olacak

▼Birlikte oynad›¤›n oyunculardan
bir karma yapsan  içine flu anki
tak›m›ndan kaç oyuncu katard›n?
▲‹sveç Millî Tak›m›’nda da forma
giydi¤im düflünülürse çok iyi
oyuncularla birlikte oynad›¤›m›
söyleyebilirim. O yüzden biraz zor
bir seçim olur. ‹sveç Millî
Tak›m›’nda büyük y›ld›zlarla
oynad›m. Ibrahimovic, Larsson,
Ljungberg, Källström, Elmander gibi.
Bu yüzden flu anki arkadafllar›m için
zor bir rekabet olabilir. Ama bu
tak›mda da pek çok yetenek var.
Ayr›ca pek çok genç oyuncu var.

E¤er geliflmeye devam eder ve iyi 
oynarlarsa büyük oyuncular
olabilirler. Özellikle ‹brahim
Y›lmaz’›n iyi bir oyuncu oldu¤unu
düflünüyorum. Henüz 17 yafl›nda
ama 25 yafl›ndaym›fl gibi oynuyor.
Beni en çok etkileyen genç yetenek
o oldu. Çal›flmaya ve kendini
gelifltirmeye devam ederse Türkiye
için çok önemli bir oyuncu olacak. 
▼Abdullah Avc› zaman zaman genç
tak›mdan Cenk fiahin gibi oyunculara
da flans veriyor. Genç oyuncular
yeterince flans bulabiliyor mu?
▲Onlara flans verilmesi önemli.
E¤er yeterince iyilerse oynamalar›
gerekir. Abdullah Avc›’n›n yapt›¤› iyi
ifllerden biri de bu. Oyuncular›
oynatma kriteri, oyuncunun
yeterince iyi olup olmamas›. E¤er
genç bir oyuncu daha iyiyse ona
flans veriyor. Sadece bu tak›mda
de¤il, ligdeki pek çok tak›mda çok
iyi genç oyuncular var. Belki
psikolojik olarak çok güçlü de¤iller
ama inan›lmaz bir teknik
kabiliyetleri var. E¤er onlara da f›rsat
verilirse Türkiye ilerleyen y›llarda
onlarla gurur duyabilir. Dünyan›n
her yerinde genç oyuncular›n 
A tak›ma yükselmeleri zor oluyor.
‹sveç’te, ‹ngiltere’de, Türkiye’de, her
yerde ayn›. E¤er bir kulüp yabanc›
oyuncuya çok para verdiyse do¤al
olarak onu oynatmak istiyor. 
Ama ‹BB’de daha fazla flans
verildi¤ini söyleyebilirim. E¤er bir
genç oyuncu antrenmanda veya
kendi liginde iyi oynuyorsa bu
gözden kaçmaz, önünde sonunda
flans bulur. Ama di¤er tak›mlarda
baz› y›ld›z oyuncular›n getirildi¤ini
ve bunlar›n iyi oynamamas›na
ra¤men her maçta flans buldu¤unu
görüyoruz. Bu hem tak›m›n iyili¤i
hem de gençler için yanl›fl. 
‹BB’de kimsenin yeri garanti de¤ildir.
‹yi oynuyorsan sahada olursun, 
iyi de¤ilsen yerin gençlerle de
doldurulabilir. Bu bizim aç›m›zdan
da iyi bir fley. 
▼Spor Toto Süper Lig’de karfl›l›kl›
oynad›¤›n oyuncular aras›nda seni
en çok etkileyen isim hangisi?
▲Çok iyi oyuncular var. Ama birini
seçmem gerekirse Simao derim.
Simao, bir futbolcunun sahip olmas›
gereken bütün özelliklere sahip.
Queresma’n›n sahip oldu¤u teknik
yeteneklere sahip ama ayn› zamanda
çok çal›flkan ve iyi bir tak›m
oyuncusu. Pas vermesi gerekti¤i
zaman verip gol atmas› gerekirse de
at›yor. Sezonun ikinci yar›s›nda geldi
ama büyük katk› sa¤lad›. Gelecek y›l
daha da iyi oynayacakt›r. Bir de tabii
ki Alex. Onun ad›n› anmadan
olmaz. Ben hayat›mdan onun gibi
bir futbolcu görmedim. Alex, her
zaman do¤ru zamanda, do¤ru yerde.
Çok ak›ll› bir oyuncu. Çok fazla
koflmuyor ama olmas› gerekti¤i
yerde olmas›n› sa¤layan bir oyun

zekâs›na sahip. Her buldu¤u f›rsat›
da gole çeviriyor. Çok etkileyici bir
oyuncu. 
▼Türkiye deneyimi sana neler katt›?
▲Baflka bir ülkenin kültürünü
ö¤renmenin bana katk›s› büyük.
‹sveçliler kat› ve disiplinli insanlar.
Burada insanlar daha rahat. 
Bu ikisini kar›flt›r›p yaflamay›
ö¤rendim. Futbol aç›s›ndan da
ö¤rendiklerim var. Türk futbolunun
daha farkl› oldu¤unu gördüm.
Burada ‹sveç’e göre daha teknik,
daha aç›k bir futbol oynan›yor.
Orada daha organize, daha kapal›
bir futbol oynan›yor ve gol için çok
fazla flans do¤muyor. Seyirciler için
burada oynanan futbolu izlemek
daha zevkli olmal›, çünkü daha fazla
flans do¤uyor. 
▼Bu sezonunu en iyi on birini 
yapar m›s›n?
▲Çok fazla maç izlemiyorum,
oyuncular›n isimlerini de
kar›flt›r›yorum. Yard›m edersen bir
liste yapabilirim. Ama çok da
ciddiye al›nmamas› gerekir. Kalede
Hasagiç veya Volkan Demirel. 
Sa¤ bek Gökhan Gönül. Stoperler
Lucas Neil, Lugano. Sol bek
Vederson. Orta sahada Simao,
Holmen, Selçuk ‹nan ve Alex.
Forvette de Niang ve Burak Y›lmaz.
Ama dedi¤im gibi bu e¤lencesine
yapt›¤›m bir liste.
▼Yeni bebe¤in oldu ve Türkiye’de
do¤du. Ailen burada olmaktan
memnun mu? Çocuktan sonra
hayat›nda de¤ifliklikler oldu mu?
▲Ailem de burada yaflamaktan çok
memnun. Eflim bu flehri çok seviyor.
Bir k›z›m oldu, ad› Novali.
Türkiye’de do¤du, henüz iki ayl›k.
Uyumay› seviyorum ama art›k pek
uyuyam›yorum. Hayat›mdaki her fley
de¤iflti diyebilirim. Hayata ve
olaylara bak›fl aç›m de¤iflti. Hiçbir
fleyi kafama takm›yorum. Eskiden bir
maç kaybetti¤imizde bir hafta
boyunca sinirli kalabiliyordum. Ama
art›k hayatta futboldan baflka fleyler
oldu¤unu da ö¤rendim. Düflünmem
gereken bir ailem var. Onlar daha
önemli. Bunun futboluma da faydas›
var. Çünkü sinirlenmeden, daha
sakin, daha iyi oynayabiliyorum.
Daha profesyonelim.
▼Tak›m arkadafllar›n senin için
uykucu diyor. Bu lakap nereden
geldi?
▲Herve Tum’dan ç›kt› tabii.
Bebe¤imin do¤du¤u ilk hafta hiç
uyumam›flt›m. Tak›ma geldi¤imde ilk
gün 12-13 saat aral›ks›z uyudum.
fiimdi sürekli uyudu¤umu düflünüyor
ve bana uykucu diyor. Uyumay›
seviyorum, bu do¤ru ama. Yorgun
olmak istemiyorum. Uykumu iyi
al›p, beslenmeme dikkat ediyorum.
Oyuncu olarak stilim çok fazla
koflmam› gerektiriyor. Bu da bana
enerji kaybettiriyor, bu yüzden iyi
dinlenmem gerekir.



elendi). Gaziantepspor, Süper Lig’de
ilk dört s›ra içinde kendine yer buldu
ve Avrupa kupas› vizesini kapt›,
Gaziantep Büyükflehir Belediyespor
ise Bank Asya 1. Lig’de 3. s›raya
oturarak 2005-2006’da yükseldi¤i
ligde ilk defa ilk 10 s›ra içine girdi.
Y›llard›r ayn› disiplin ve oyun
karakteriyle oynayan 
mavi-beyazl›lar, istikrarl› yap›s›n›n
mükâfat›n› bu sezon ald›. Daha
önceki sezonlarda zirve tak›mlar›n›
yenen ama buna ra¤men
flampiyonluk yar›fl›na dâhil olamayan
Güneydo¤u ekibi, bu sene olumsuz
gelene¤i sona erdirdi. Gaziantepli
Erol Azg›n yönetimindeki (ligi ilk 3
s›rada bitiren 3 tak›m›n da teknik
direktörü Gaziantepli)  tak›m›n
y›ld›z›, sezonu ligde ve kupada att›¤›
toplam 16 golle tamamlayan Serdar
Deliktafl oldu.

Çaykur Rizespor

Her sezona flampiyonluk hedefi ve
yüksek transfer bütçesiyle bafllayan
Çaykur Rizespor, yine ilk iki içinde
kendine yer bulamad›. Fakat bu sefer
Play-Off vizesi kapabildi. Sezonun
ilk yar›s›nda istikrarl› bir performans
sergilediler. Sadece 3 maçta
yenildiler ve uzun süre
Denizlispor’un takipçisi oldular. 
16. haftay› lider geçtiler ama ilk
yar›n›n son maç›nda Samsunspor’a
kendi evlerinde tek golle ma¤lup
olunca önemli bir efli¤i aflamad›lar.
18. hafta sonunda yeniden liderlik
koltu¤una oturan tak›m, bu
tarihlerde sadece Türk bas›n›n›n
de¤il Avrupa’n›n da çok konufltu¤u
tak›mlardan biri oluyordu. ABD’nin
dünya çap›nda y›ld›zlar›ndan Adu,
Rize flehrine gelip tak›ma kat›lm›flt›.
Bu transfer camiay› heyecanland›rsa
da arka arkaya al›nan Karfl›yaka ve
Denizlispor ma¤lubiyetleri tak›m›
hedeften uzaklaflt›rd›. Adu tak›ma
girdikten sonra uzun bir dönem maç
kaybetmeyen yeflil-mavililer, yine
çok önemli bir efli¤i dönemedi ve
deplasmanda Adanaspor’a ma¤lup
oldu. Ümit Kay›han ile yaklafl›k 
1.5 sezonu tamamlayan tak›m, son
y›llar›n en istikrarl› süreçlerinden
birini yaflad›. Üç sezondur yer
ald›klar› Bank Asya 1. Lig’de ilk defa
Play-Off mücadelesi verdiler. 

Orduspor

Mor menekfleler lige U¤ur
Tütüneker’le bafllad›. Sezonun ilk
aylar›nda zirve koltu¤una
oturmasalar da oynad›klar› futbolla
keyif veriyorlard›. Çok fazla
pozisyona giriyorlar, bunlar›
de¤erlendirdikleri zaman
kazan›yorlar, taraftara saç-bafl

yoldurduklar›nda ise puan
kaybediyorlard›. Tabiri caizse tek
kale oynad›klar› Altay ve Gaziantep
B.B. maçlar›nda 5 puan kaybettiler.
O 5 puan kazan›lsayd›, Samsunspor
ve Mersin ‹dman Yurdu’nun üstünde
yer alacaklard›.
Yine de ilk devre iyi bir yerde
noktaland›. Denizlispor ve
Rizespor’un 1 puan arkas›nda 
3. s›rada yer ald›lar. ‹kinci yar›n›n
ikinci haftas›nda ise liderlik koltu¤u
art›k onlar›nd›. Fakat sezon sonunda
Play-Off’a kalacak iki rakibine de
(Gaziantep B.B. ve Çaykur Rizespor)
ma¤lup olunca önce liderli¤i
kaybettiler sonra da Tütüneker’le
yollar›n› ay›rd›lar. Tütüneker’in
yerine geçen isim ise Metin Diyadin
oldu. Mart ay› içinde bafllayan 6
maçl›k galibiyet hasreti ve 5 maçl›k
beraberlik serisi tak›m› zirveden
iyice uzaklaflt›rd›. Elde kalan tek
hedef Play-Off olmufltu ve son iki
haftada kazan›lan 6 puanla bu
amaca ulafl›ld›. En golcü iki ismi, 
sa¤ bekten devflirme orta saha
oyuncusu Müslüm Yelken ile orta
sahan›n ortas›nda ve kanatlar›nda
oynayan Mehmet Ayaz olan
Orduspor, forvetlerinden bekledi¤i
katk›y› sezon içinde alamad›. 

Tavflanl› Linyitspor

Geçen y›l Bucaspor, tahmin
edilemez bir hikâye yaz›p Bank Asya
1. Lig’deki ilk sezonunu ilk iki s›ra
içinde bitirmiflti. Bu sezon ayn› peri
masal›n› yazmaya çok yaklaflan bir
tak›m daha vard›; Tavflanl›
Linyitspor.
‹lk 5 maç sonunda,  gol dahi
atamayan tak›m›n geldi¤i lige geri
dönece¤i konufluluyordu. Fakat ilk
gollerini att›klar› Giresunspor

maç›yla birlikte inan›lmaz bir seri
yakalad›lar. Kas›m ay›nda oynanan
Denizlispor maç›ndan Mart ay›ndaki
Samsunspor deplasman›na kadar
yenilmediler. Bu süreçte zirvenin
orta¤› oldular. Ligde kalman›n baflar›
say›laca¤› bir sezonun sonlar›na ilk
iki hayalleri içine girdiler. Fakat
al›nan beraberlikler ifli s›k›nt›ya
soktu. Sezonun son 7 ay›nda
rakiplerine sadece 3 kez yenildiler
ama bu ilk iki s›ra için yeterli olmad›.
Kendi evinde oynad›klar› (iç saha
maçlar›n› Tavflanl› yerine
Dumlup›nar’da oynad›lar) 16 maçta
da yenilgi yüzü görmediler. Geçen
sezon Hacettepe formas›yla küme
düflme üzüntüsü yaflayan ve o
sezonu 3 golle tamamlayan Mehmet
Akyüz’ü (bu sezon 13 gol) ulusal
bas›na ve dev kulüplerin transfer
gündemine tafl›d›lar. Genç ve isimsiz
kadroyla flehir tak›mlar›na kafa
tuttular. 32 maçta 32 gol atan
Tavflanl› Linyitspor, son 10 sezonda
ilk 6 içinde yer al›p en az gol atan
tak›m oldu. Maç bafl›na 1 gol
ortalama Play-Off’a yetti. 
Bu baflar›da en büyük pay, teknik
direktör Mustafa Akçay’a ait. 
Türkiye bu sene k›rm›z›-siyahl›
tak›m›n baflar›s›n› konufltu.

Boluspor

Boluspor yine yapamad›. Güçlü
kadronun bafl›na Levent Erifl gibi
“kazanan” bir teknik direktör getirildi
ama hedefe yine ulafl›lamad›.
‹stikrars›z bafllanan sezonun en
büyük s›k›nt›s› savunmadayd›. At›lan
goller, de¤erini bulam›yordu. Buna
ra¤men Aral›k ay›yla birlikte yükselifl
bafllad›. Burak Akdifl, Ferhat Kiraz,
Erdem Özgenç, Ramazan Sal gibi
oyuncular tak›m›n temel tafllar›yd›.

Ligin ilk yar›s› at›lan
30 gol (ligin en çok
gol atan tak›m›yd›) ve
toplanan 26 puanla kapat›l›yordu. 
‹kinci yar› istikrars›z bafllad›. Buna
ra¤men Denizlispor deplasman›nda
son dakika golüyle kazan›lan 
3 puan, hem camiaya büyük bir
motivasyon sa¤lad› hem de tak›m›
liderlik koltu¤una tafl›d›.
Fakat liderlik k›sa sürdü. Denizlispor
maç›ndan sonra oynanan ilk iç saha
maç›nda Erciyesspor karfl›s›nda
al›nan yenilgi ve Ordu
deplasman›nda kaybedilen 2 puan
tak›m› zirveden etti, moralleri de
bozdu. Bundan sonraki süreçte
sadece iki galibiyet alabilen tak›m,
önce Levent Erifl’i, sonra da son hafta
maç›nda Kartalspor’a yenilerek 
Play-Off biletini kaybetti. ‹lk yar›da
30 gol atan tak›m, ikinci yar›da
sadece 17 gol kaydedebildi. Bu da
düflüflün nedenlerinden biri oldu. 
Bu süreçte tecrübeli golcü Burak
Akdifl’in sakatl›¤› tak›m› etkiledi. 
‹ki kere Play-Off’a kat›l›p hüsran
yaflayan Boluspor, son iki sezonda 
ilk 6 içine giremedi. Bu sonuçlar
camiadaki karamsar havan›n her sene
biraz daha artmas›na neden oluyor.

Kayseri Erciyesspor

Bu sezon 6 kez ma¤lup oldular. 
Ayn› say›da yenilgi yaflayan bir di¤er
tak›m Samsunspor Süper Lig’e
yükselirken, Kayseri Erciyesspor ilk
6’ya bile giremedi. Bunun nedeni
berabere biten 15 maç.
Ligin en çok berabere kalan iki
tak›m› Kayseri Erciyesspor ile
Kartalspor’un ortak bir özellikleri
var. ‹kisini de yar›m sezon Ergün
Penbe çal›flt›rd›. Ergün Penbe’nin 
16. s›rada b›rakt›¤› Kartalspor ligi 
13. s›rada bitirirken, 7. s›rada
devrald›¤› Erciyesspor bir s›ra
geriledi ve sezonu 8. basamakta
noktalad›. Özellikle devre aras›nda
yap›lan önemli transferle zirve
yar›fl›n›n iddial› kadrolar›ndan biri
haline gelen Erciyesspor istenilen
baflar›ya bu sezon ulaflamad›. 

Denizlispor

Sezonun en büyük hayal k›r›kl›klar›
Ege Bölgesi’nde yafland›. Geçen
sezon Süper Lig’den ayr›lan
Denizlispor, uzun süre lider
götürdü¤ü ligi 9. s›rada noktalad› ve
geri dönmek bir yana Play-Off
yar›fl›na bile dâhil olamad›.
Denizlispor, 13 hafta boyunca
liderlik koltu¤unda oturdu. 
‹lk yenilgisini 12. maç›nda
Diyarbak›rspor’dan ald›. Tökezleme
dönemine girdi¤i süreçte bile lider
kalmay› baflard›. ‹lk yar›y› lider

Mersin ‹dman Yurdu

1982-83 sezonunda Süper Lig’in son
haftas›nda baflrolü oynayanlarla,
2010-2011’de Bank Asya 1. Lig’de
düflenler ve ç›kanlar hemen hemen
ayn› tak›mlar oldu.  O sezonun son
haftas›nda, Mersin ‹dman Yurdu,
Samsunspor’u konuk etmiflti.
Samsunspor kazansayd› ligde
kalacakt›. Oysa gülen taraf Mersin
‹dman Yurdu olmufltu. Fakat bu
galibiyet k›rm›z›-lacivertli tak›ma
yetmiyordu. Çünkü ayn› saatlerde
oynanan mücadelede Antalyaspor,
Mustafa Denizli, Hayrettin
Demirbafl, Erdi Demir’in yer ald›¤›
Altay’a 5 gol at›p ligde kal›yordu. 
O gün küme düflen Mersin ‹dman
Yurdu, bir daha Süper Lig yüzü
görememiflti. Bu sezon sonunda 
28 y›ll›k hasret sona erdi.
Akdeniz ekibi, iki sezon önce TFF 
2. Lig’i mutlu sonla bitirip Bank Asya
1.Lig’e yükselmiflti. ‹lk sezon hedef
flampiyonluktu ama 3 puan farkla
ligde kalabildiler. Bu sezon bafl›nda
kurulan kadro yine çok güçlüydü.
Süper Lig patentli Hasan Üçüncü,
Kerem ‹nan, Erdal Günefl gibi
isimlerin yan›nda Bank Asya 
1. Lig’de birçok baflar› kazanm›fl
fiehmus Özer, Yunus Altun, Fatih
fien gibi oyuncular Mersin’de bir
araya gelmiflti. Fakat her fley
beklenildi¤i gibi bafllamad›.
Futbolculardan Mustafa Ayd›n trafik
kazas› geçirdi, teknik direktör Yüksel
Yeflilova ise Samsunspor maç›
esnas›nda bir akrabas› taraf›ndan
b›çakland›. Yeflilova’n›n yerine
getirilen isim Nurullah Sa¤lam oldu.
Sa¤lam’›n topa sahip olan, pasa
dayal› futbol anlay›fl› yavafl yavafl
tak›ma benimsetildi. ‹lk yar› sonucu,
vasat kelimesinin tam karfl›l›¤› gibi
duruyordu. 16 maçta 6 galibiyet, 
5 beraberlik, 5 ma¤lubiyetle ligin
tam ortas›nda, 9. s›ras›ndayd›lar.
Mehmet Polat, Erman Özgür, Adem
Büyük, Faruk Bayar transferleriyle
ikinci yar›da kanatland›lar. 
‹lk 6 maçta yenilmediler, 5 maç
boyunca gol yemediler. ‹kinci yar›da
oynad›klar› 16 karfl›laflmada sadece
3 kez ma¤lup oldular. 30. haftada
Altay’a kendi sahalar›nda ma¤lup
olarak moralleri bozulsa da
33.haftada Boluspor’u 2-0 ma¤lup

ederek Süper Lig’e
merhaba dediler. 
33 hafta boyunca
liderlik koltu¤una
oturamadan Süper
Lig’e ç›kt›lar ama
maç yapmad›klar›
son hafta zirvede yer
ald›lar ve sezonu
“flampiyon” s›fat›yla
bitirdiler.

Samsunspor

2005-2006
sezonunda Süper
Lig’den düflen
Samsunspor’dan
bütün futbolseverler
h›zl› bir geri dönüfl
bekliyordu. 
Hâkim görüfl,
Samsunspor’un k›sa
süre içinde Süper
Lig’e yükselece¤i
fleklindeydi. 
Ama yaflanan 
maddi s›k›nt›lar
flampiyonlu¤a
oynamay› bile
engelledi. 5 sezon
boyunca Play-Off
içine bile giremeyen,
baz› sezonlarda
küme düflmekten tek
gol farkla kurtulan
Samsunspor, bu
sezon beklenmedik
bir flekilde mutlu
sona ulaflt›.
Sezon bafl›nda en
önemli oyuncular›
Turgut Do¤an fiahin
ve Oktay Delibalta’y›
Süper Lig’in Ankara
tak›mlar›na veren
Karadeniz temsilcisi, iki siyahi
forveti Agbetu ve Zenke’nin
golleriyle zirve yürüyüflüne ç›kt›.
Hüseyin Kalpar yönetiminde tak›m
ruhunu en iyi flekilde sahada ortaya
koyan futbolcular, Süper Lig hasreti
yaflayan flehri sevince bo¤du.
Zaten flehir tüm sezon boyunca bu
baflar›n›n gelece¤ine inanm›flt›.
Samsun 19 May›s Stad› her maç
doluydu. Yap›lan flovlar,
tezahüratlar, konfetiler, camian›n tek
yürek olmas›na katk› sa¤lam›flt›. 

26. haftada oturulan liderlik koltu¤u
son haftaya kadar b›rak›lmad›. ‹kinci
yar›n›n bafl›ndan, Süper Lig’e ç›k›fl›n
garantilendi¤i Nisan ay›n›n sonuna
kadar sadece Mersin deplasman›nda
ma¤lup oldular. 
Zenke 17 gol atarak sezonun
y›ld›zlar›ndan biri olurken, Agbetu
en iyi yard›mc› oyuncu rolünü
hakk›yla uygulad›. Kaleci Ahmet
fiahin’in devleflti¤i savunma hatt› ise
sadece 20 gole izin verdi ve son 10
sezonun en az gol yiyen tak›m›

olmay› baflard›lar. Tanju’lar›,
‹lhan’lar›, Serkan’lar› ve daha birçok
y›ld›z› yetifltiren kulüp, yeni
y›ld›zlar›n› yeniden Süper Lig çat›s›
alt›nda ortaya ç›karacak.

Gaziantep B.B.

Gaziantep flehri bu sezon futbolda
alt›n y›llar›ndan birini yaflad›. fiehrin
iki tak›m› da Türkiye Kupas›’nda
çeyrek final oynamay› baflard› (‹ki
tak›m da flampiyon Befliktafl’a

Bank Asya 1. Lig
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Bank Asya 1.Lig’de 2010-2011 sezonu sona erdi. Mersin İdman Yurdu ve Samsunspor, Play-Off oynamadan Süper Lig’e
çıkarken, köklü kulüpler Diyarbakırspor ve Altay TFF 2. Lig’e düştü.  Şampiyonluk yarışının 7-8 takım arasında neredeyse
son haftalara kadar sürdüğü nefes kesen yarışta 17 takımın sezon boyunca yaşadıklarını tekrar hatırlayalım.
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bitirdi. Küme düflme travmas›n›
atlatt›¤› düflünülüyordu. Fakat sonuç
öyle olmad›. Tribünlerin Hamza
Hamzao¤lu’na tepkisi yönetimin ani
kararlar vermesine neden oldu.
Hamzao¤lu ile yollar ayr›ld›.
Ard›ndan galibiyet hasreti bafllad›.
Tak›m sezonun ikinci yar›s›nda, biri
hükmen Diyarbak›rspor maç› olmak
üzere, sadece 4 kez kazanabildi.
Emin Alada¤, Ceyhun Erifl, Musa
Nizam, Youla, Adem Sar›, Yasin
Çakmak gibi isimlerin yer ald›¤›
kadro, sezonu hedeflerinden çok
uzakta bitirdi.

Karfl›yaka

Hedeflerinin uza¤›nda kalan bir
baflka Egeli de Karfl›yaka. Sezonu 
4 teknik adamla geçirip istikrar
yakalayamayan Kaf-Kaf, puan
durumunun en vasat tak›m› olarak
gözüküyor; 32 maçta 10 galibiyet,
11 beraberlik ve 11 yenilgi. ‹ç
sahada ve d›fl sahada al›nan befler
galibiyet. Fakat bunlar baflar› için
yeterli olmuyor.
Önce Erdo¤an Ar›ca, sonra Kemal
K›l›ç, ard›ndan Turgut Uçar, en
sonunda da Reha Kapsal. Ar›ca’dan
sonra sezon içinde gelen üç teknik
adam da kulüpte daha önce görev
yapm›fl isimler. Son iki sezonun
Play-Off tak›m›, bu sezonu hedefsiz
geçirdi. Doping krizi ve al›nan
cezalar camian›n moralini bozdu.
Tiago gibi y›ld›z bir isme katk›
sa¤layacak ikinci bir futbolcu
ç›kmad›. Sezonun tek olumlu taraf›
gruplara kal›nan Türkiye Kupas›
kulvar›yd›. O da Ocak ay›nda
noktaland›.

Giresunspor

Bir önceki sezonu 7. s›rada
noktalayan Giresunspor, yeni sezona
istedi¤i gibi bafllayamad›. 
Yeflil-beyazl›lar 9 hafta boyunca maç
kazanamad›. Deplasmanda oynanan
Denizlispor maç›n› kazanarak hayata
döndüler. Fakat ilk yar› sonunda,
tehlikeli bölgeden uzaklaflamad›lar.
16 maçta al›nan 14 puanla ligin 
15. s›ras›nda yer al›yorlard›. ‹kinci
yar›da ise ifller yoluna girdi. 
Bahri Kaya’n›n ö¤rencileri ikinci
yar›da 7 maçta 3 puana ulaflmas›n›
bildi. Böylece 11. s›raya kadar
t›rmand›lar ve kritik son haftalar›
stresten uzak bir flekilde geçirdiler.

Adanaspor

Geçen sezon Süper Lig’i averajla
kaç›ran, Play-Off’ta da baflar›ya
ulaflamayan Adanaspor, bu sezon
hiç ummad›¤› bir süreç yaflad›. 
Üst s›ralar› hedefleyen tak›m, küme
düflme s›k›nt›s›n› matematiksel
olarak son haftada dahi yafl›yordu.
Sezona istikrars›z bir girifli yapan

turuncu-beyazl›lar bir türlü seri
galibiyetler almay› baflaramad›. 
Çok gol atabilen bir tak›m olmas›na
ra¤men defansif s›k›nt›lar bir çok
maçta puana ulaflmas›n› engelledi.
Hatta sezonun ikinci yar›s›nda
sadece 1 gol atabilen
Diyarbak›rspor, o tek golü
penalt›dan da olsa Adanaspor
a¤lar›na b›rakt›. Türkiye’de üçüncü
sezonunu geçiren Mbilia, 30 maçta
att›¤› 17 golle tak›m›na büyük katk›
sa¤lad›. Taraftar›n sevgilisi
konumunda olan Kamerunluya efllik
eden ç›kmay›nca Adanaspor üst
s›ralara ulaflamad›.

Kartalspor

Sezonun ilk yar›s›nda en çok
konuflulan tak›m Kartalspor olmufltu.
Kendi evinde galibiyet alamayan, gol
atamayan, birçok penalt› at›fl›ndan
yararlanamayan bir tak›m izlemifltik.
Bordo-beyazl›lar ilk yar› boyunca
sadece Diyarbak›r deplasman›nda
galip gelebildi. Berabere biten 9 maç
ise üst s›ralara yükselmek için yeterli
olmad›. Ergün Penbe ile yollar devre
bitmeden ayr›ld›. Yeni teknik
direktör Engin Koruk›r, güvenini
kaybeden oyunculardan kurulu
kadroyu transferle güçlendirdi.
Önder Çengel, Savafl Esen, Sezer
Sezgin tak›ma önemli katk›lar
sa¤lad›. Galatasaray’dan kiral›k
gelen Erhan fientürk ve Semih Kaya
ikinci yar›da formlar›n› bir derece
yukar›ya tafl›d›. Kaleci Kaya, birçok
maçta puan kazand›ran isimlerin
bafl›nda geldi. ‹kinci yar›, Adana’da
kazan›lan 3 puanla bafllad›. Tavflanl›
maç›n›n son dakikas›nda gelen ilk iç
saha golü ve deplasmanda 10 kifli ile
0-0 biten Samsunspor maç› 2 puan
kazand›rd›. Diyarbak›rspor
karfl›s›nda ilk iç saha galibiyeti al›nd›
ve tak›m toparlanma sürecine girdi.
‹lk yar›n›n iç saha fobisi Denizlispor
ve Orduspor gibi güçlü tak›mlardan
al›nan puanlarla sona erdi.
Kartalspor istedi¤i puanlar›
topluyordu ama rakipleri de pes
etmiyordu. Son haftaya kadar süren
yar›flta en s›k›nt›l› tak›m olarak
‹stanbul ekibi gözüküyordu.
Deplasmanda karfl›laflaca¤› Boluspor,
Play-Off hesaplar› yap›yordu. Buna
ra¤men Erhan fientürk’ün tek golü
Kartalspor’un önümüzdeki sezon da
Bank Asya 1. Lig’de oynamas›n›
sa¤lad›. Kâbuslarla geçen sezon,
mutlu sonla bitti.

Akhisar Bld. Gençlik

Sezon bafl›nda küme düflme adaylar›
aras›nda gösterilen Akhisar Belediye
Gençlik, bu korkuyu son haftaya
kadar yaflasa da pes etmeyen
yap›s›yla futbolseverlerin takdirini
kazand›. K›s›tl› kadrosu ile mücadele
eden tak›m, birçok kritik maçta

kendinden beklenmeyecek
olgunlu¤u gösterdi ve istedi¤i
sonuçlar› almas›n› bildi. Özellikle
Hamza Hamzao¤lu’nun tak›m›n
bafl›na geçmesinden sonra final
maçlar›n› baflar›yla oynad›lar.
Sezonun ilk 9 maç›nda galibiyet elde
edemeyen tak›m, ilk yar›da 16 puan
toplamay› baflard›, ikinci yar›da bu
haneye 17 puan daha ekledi. 
Altay’› iki maçta da yendiler, ki bu
maçlardan biri daha farkl›
noktalansayd› ligin kaderi çok
de¤iflik bir flekilde çizilecekti. 
33. haftada Adanaspor karfl›s›nda
son dakikada at›lan gol, sezonun en
önemli golü olarak tarihe geçti.
Sonuç olarak zor geçmesi beklenen
ve asl›nda zor da geçen sezon mutlu
bitti ve bir sezon daha ligde
mücadele etmeye hak kazand›lar.

Güngören Belediyespor

‹stanbul’un bir di¤er tak›m›
Güngören Belediyespor, ligde
kalmas›n› zirve ekiplerinden ald›¤›
puanlarla sa¤lad›. ‹lk 6 tak›m›n
hepsinden ya bir ya da iki maçta
puan kazanmas›n› bildi. K›s›tl›
imkânlar›yla tak›m›n› ligde tutmay›
baflaran Metin Alt›nay, baflar›n›n
mimarlar›ndan oldu. 
Gol yollar›ndaki s›k›nt›ya ra¤men
(19 gol) 33 puan toplamay› baflaran
ekibin 3 golden fazlas›n› atan
oyuncusu yok. Önümüzdeki sezon
Kas›mpafla’n›n da bu ligde mücadele
edecek olmas›yla, Bank Asya 
1. Lig’in üç ‹stanbul tak›m›ndan biri
olacaklar. Bordo-beyazl›lar,
tarihlerinde ilk
defa iki sezon
üst üste Bank
Asya 1. Lig’de
mücadele
edecek.

Altay

Büyük hüsran.
Sezon boyunca
alt s›ralarda
gezinen ama
hiçbir zaman
son iki s›raya
girmeyen Altay,
son haftada
Adanaspor’a
ma¤lup olarak
Bank Asya 
1. Lig’e 
veda etti. 
Bir zamanlar
Süper Lig’de en
çok mücadele
eden
tak›mlardan
biri, Bank Asya
1. Lig’de en
çok Play-Off
mücadelesi
veren tak›m

olan siyah-beyazl›lar, tarihlerinde ilk
kez 2. Lig’de mücadele edecek.
Sezon bafl› transfer döneminde
kadrosunu küçülten Altay, Tiago,
Mesut, Onur, Musa gibi y›ld›zlar›n›
b›rakt› ve yerlerini dolduramad›.
Bunun s›k›nt›s›n› ise son haftalarda
yaflad›. ‹lk yar›y› 12. s›rada noktalasa
da ikinci yar› düflüfle geçildi. Teknik
direktör de¤iflikli¤ine gidildi. Coflkun
Demirbakan tak›m›n bafl›na geldi,
kötü gidifle çare olamad›. 
Son haftalara Mehmet Alt›parmak ile
girildi. ‹zmir’de do¤rudan
rakipleriyle oynad›klar› maçlarda
Akhisar’a yenildiler, Kartalspor ile
berabere kald›lar. Bu maçlarda
kaybedilen puanlar ligin son
haftas›na s›k›nt›l› girilmesine yol açt›.
Geçen May›s’ta Play-Off’ta yendi¤i
Adanaspor’a bu sefer 4 golle yenilen
Altay, lige veda eden iki tak›mdan
biri oldu.

Diyarbak›rspor

Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nin en
önemli tak›mlar›ndan biri olan
Diyarbak›rspor, üç sezonda farkl›
duygular yaflad›. Önce Süper Lig’e
ç›kan tak›m, takip eden iki sezonda
oynad›¤› liglere veda etti. Asl›nda
uzun bir konuya özne olacak
Diyarbak›rspor’un bu sezonu
anlat›lmayacak kadar kötü geçti.
Sahipsiz kalan tak›m, A2 kadrosuyla
maçlara ç›kt›, baz› karfl›laflmalara hiç
ç›kamad›. Toplad›¤› puanlar zaten
azd› ama silinen puanlar› da oldu.
S›k›nt›l› döneme ra¤men genç
oyuncular›n mücadelesi alk›fl ald›. 



S
amsun köklü futbol
gelene¤ine sahip
illerimizden biri. Kent

futbolunun ilk y›llar›nda
lokomotifli¤ini 1919 y›l›nda
kurulan Samsun ‹dman Yurdu
üstlendi. Bu kulübü takiben yeni
tak›mlar da olufltu. Bunlardan
biri 1927 y›l›nda kurulan
Samsunspor. Ömrü çok uzun
süreli olmayan bu kulüp k›sa bir
aran›n ard›ndan 1932 y›l›nda
amatör olarak tescil edildi.
Ancak kulübün resmi do¤um
tarihi profesyonel faaliyetlere
bafllanan 30 Haziran 1965
olarak kabul ediliyor. 
1960’l› y›llarda tüm Anadolu’yu
saran yeni dalga futbol
heyecan›, 19 May›s, Fener
Gençlik, Samsunspor, Ak›nspor
ve Samsun Galatasaray’›n
birleflmesiyle kurulan
Samsunspor’un oluflumunda
itici güç olmufl. ‹lk renkleri
k›rm›z›-beyaz. Amblemlerinde
ise 19 May›s’ta ayak bast›¤›
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Samsun’dan milli mücadeleyi
bafllatan  Mustafa Kemal Atatürk’ün
heykelinin resmini tafl›ma ayr›cal›¤›na
sahipler.

Temel Keskindemir’den
Tanju Çolak’a

1966-67 sezonunda
Türkiye Kupas›’nda
final oynayarak bu
baflar›y› elde eden ilk
2. Lig tak›m› unvan›n›
alan k›rm›z›-beyazl›lar,
ilk kez 1968-69
sezonunda 1. Lig’e
ç›kt› ve bu baflar›y›
yakalayan ilk
Karadeniz ekibi olarak
da tarihe geçti. 
6 sezonu ülkenin en
üst düzey futbol
organizasyonunda
geçiren Samsunspor’un bu süreçteki
en iyi derecesi alt›nc›l›k oldu.
Samsunspor’un bu ilk döneminin en
önemli aktörü flüphesiz Temel
Keskindemir’di. 1965-80 y›llar›
aras›nda k›rm›z›-beyazl› formay›
askerde oldu¤u süre hariç aral›ks›z
giyen ve tak›m›n kaptanl›¤›n› üstlenen
Keskindemir, 1971 y›l›nda Arnavutluk
ile oynanan karfl›laflmada A Millî
Tak›m’da da yer alarak Samsunspor
ad›na bu onuru yaflayan ilk isim

unvan›n› ald›. 1975-1985 y›llar›
aras›n› 1. Lig ile 2. Lig aras›nda gidip
gelerek geçiren Samsunspor için
1985-86 sezonu alt›n y›llar›n
bafllang›c›yd›. Fatih Uraz, Tanju
Çolak, Savafl Demiral, Orhan Kapucu
gibi ünlü y›ld›zlar› kadrosunda
bar›nd›ran k›rm›z›-beyazl›lar, uzun
süre liderlik koltu¤unda oturdu¤u
sezonu üçüncü s›rada bitirerek kulüp
tarihinin en iyi derecesini elde etti. 
Tanju Çolak da gol kral› oldu. Hem
Samsunspor hem de Tanju, ertesi
sezon da bu baflar›lar› tekrarlad›.
Tanju Çolak ve Savafl Demiral’›n
Galatasaray, Orhan Kapucu’nun da
Malatyaspor’a transferleri güçlerini
azaltsa da k›rm›z›-beyazl›lar 1987-88
sezonunu dördüncü s›rada
tamamlamay› baflard›. Türkiye
Kupas›’nda ise finale dek yükselen
Samsunspor, flampiyonlu¤u
Sakaryaspor’a kapt›rd›. Baflbakanl›k
Kupas›’nda da Befliktafl karfl›s›nda 2-0
öne geçmesine ra¤men 3-2
kaybetmekten kurtulamad›.

Kaza felâketi

Bu görkemli sezonlar›n ard›ndan
Samsunspor 1989’da meydana gelen
büyük bir felaketle sars›ld›. 
20 Ocak’ta Malatyaspor deplasman›na
giden tak›m› tafl›yan otobüs Havza
yak›nlar›nda bir kamyonla çarp›flt›.
Antrenör Nuri Asan ile futbolculardan

Muzaffer Badalo¤lu ve Mete Adan›r
hayatlar›n› kaybetti. Yaralanan Zoran
Tomiç de uzun bir süre komada
kald›ktan sonra vefat etti. Tak›m›n
birçok oyuncusu da yaraland›.
Samsunspor o sezon lige devam 
edemedi. Ama Türkiye Futbol
Federasyonu taraf›ndan sa¤lanan özel
statü ile ligde kald›. Kazadan sonra
kulübün renklerine siyah da eklendi.
Ertesi sezon ‹kinci Lig’e düflen
Samsunspor bir sezon sonra yeniden
1. Lig’e döndü. Fakat yine kal›c›
olamad›lar ve 2. Lig’e düfltüler. 
1992-93 sezonunda 2. Lig
flampiyonlu¤unu kazanarak tekrar 
1. Lig’e gelen Karadeniz ekibi için
2005-2006 sezonuna kadar 1. Lig’de
geçecek yeni bir dönem bafllad›. 

Balkan Kupas› flampiyonlu¤u

1993-94 sezonunda kulüp tarihinin
en büyük baflar› öykülerinden biri
yaz›ld›. Kadrosunda Serkan Aykut,
Ertu¤rul Sa¤lam, Vural Korkmaz,
Daniel Timofte gibi kaliteli
kramponlar› bulunduran Samsunspor,
Türkiye’yi Balkan Kupas›’nda temsil
etti. Karadeniz ekibi 1. turda
Bulgaristan’›n Pirin tak›m›n› 0-0 ve 
4-1’lik sonuçlarla kupan›n d›fl›na itti.
Sadece dört tak›m›n kat›ld›¤› 
turnuvan›n finalinde ise Samsunspor,
Yunanistan’dan Ionnina ile karfl›laflt›.
Deplasmandaki maç› 3-0 kazanan

Karadeniz’in ligdeki   ilk temsilcisiKaradeniz’in ligdeki   ilk temsilcisi
Samsunspor
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Koray Gürtaş

Bank Asya 1. Lig‘in
nefes kesen
mücadelesinde Süper
Lig‘e çıkış biletini
cebine koyan ilk
takım Samsunspor
oldu. Karadeniz ekibi
daha önce tam 
29 sezon havasını
teneffüs ettiği Süper
Lig’in yabancısı değil.
1969’da ülkenin en
üst ligiyle tanıştılar ve
bu unvanı elde eden
ilk Karadeniz takımı
oldular. Mazisinde bir
Balkan Kupası, iki lig
üçüncülüğü ve iki de
gol kralı bulunan
takım, 5 sezon sonra
geri döndüğü Süper
Lig’de kalıcı olmayı
amaçlıyor.

k›rm›z›-beyazl›lar, rövanfltan da 2-0
galip ayr›larak flampiyonlu¤unu ilân
etti. Bu tarihten sonra Balkan Kupas›
düzenlenmedi¤inden Samsunspor
kupan›n son flampiyonu olarak 
tarihe geçti.

S›k›nt›l› y›llar

Samsunspor, Süper Lig’de aral›ks›z
olarak geçirdi¤i en uzun dönem
olan 1993-2006 aras›nda beflincilik
d›fl›nda çok çarp›c› bir derece elde
edemese de genellikle ligin diflli
ekipleri aras›nda yer ald›. 1997-98
ve 1998-99 sezonlar›nda ülkemizi
‹ntertoto Kupas›’nda temsil etti.
Serkan Aykut’un 1999-2000
sezonunda gol krall›¤›n› kazanmas›
bu süreçte yaflanan önemli
baflar›lardan biri oldu. Serkan Aykut
ile birlikte Ertu¤rul Sa¤lam, Tümer
Metin, ‹lhan Mans›z, Celil Sa¤›r
Samsunspor’un vitrine ç›kard›¤› ve
ard›ndan da ‹stanbul tak›mlar›nda
flampiyonluklar yaflayan önemli
isimler olarak dikkat çekti. 
K›rm›z›-beyazl›lar 2005-2006
sezonunda ligi 17.s›rada
tamamlayarak 2. Lig’e düfltü.
Ayr›l›¤›n çok uzun sürmeyece¤i
düflünülüyordu ancak Karadeniz
ekibi o dönemki ad›yla Türk
Telekom Lig A’da ilk sezonunda 
10. s›rada kald›. Ertesi y›l Bank Asya
1. Lig ad›n› alan ligde iki sezon üst
üste güç bela küme düflmekten
kurtulan Samsunspor, 2009-2010
sezonunda da parlak bir performans
sergileyemedi. 

‹lk yar›y› ikinci bitirdiler

Bu sezon Samsunspor yola geçen
y›l›n ortas›nda tak›m›n bafl›na geçen
Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile
ç›kt›. Tak›m›n göze çarpan
oyuncular›ndan Turgut Do¤an fiahin

Ankaragücü’ne, Oktay Delibalta ise
Gençlerbirli¤i’ne gitti. ‹ki y›ld›z›n›
baflkente yollayan k›rm›z›-beyazl›lar
tak›m› üç Afrikal› Zenke, Agbetu ve
Quartey, geçen sezonu
Kas›mpafla’da geçiren ve y›llar sonra
yuvaya dönen Cenk ‹fller,
Gaziantepspor’dan Hakan
Bayraktar, Ankaraspor’dan An›l
Tafldemir, Dardanelspor’dan Kemal
Tokak gibi isimlerle takviye etti.
Geçen sezondan kalan Turgay
Gölbafl›, Murat Y›ld›r›m, Abdülaziz
Solmaz, Adem Alkafli ve Ahmet
fiahin’le birlikte ortaya yeni
Samsunspor ç›kt›. Asl›na bak›l›rsa
sezon bafllarken k›rm›z›-beyazl›lar
iddial› ekipler aras›nda
gösteriliyordu ama son y›llardaki
baflar›s›zl›klar›n da etkisiyle Bank
Asya 1. Lig’in büyük favorisi de¤ildi.
Sezona çok da parlak bir bafllang›ç
yapamayan Samsunspor ilk dört
haftada 1 galibiyet, 3 beraberlikle 
6 puan toplad›. K›rm›z›-beyazl›lar
beflinci haftada Boluspor’a yenilerek
ma¤lubiyetle tan›flt›. ‹niflli ç›k›fll› bir
grafik çizen ve bir ara Hüseyin
Kalpar’›n istifas›n›n gündeme
gelmesiyle sars›lan Samsunspor, son
iki haftada elde etti¤i galibiyetlerle
ata¤a kalkt› ve ilk yar›y› dördüncü
s›rada tamamlad›.

Mutlu sona 
32. haftada gelindi

Ara transferde Karadeniz ekibi bir
hayli hareketliydi. Cenk ‹fller, Savafl
Esen, Jonathan Quartey, Sercan
Temizyürek ve An›l Tafldemir
tak›mdan ayr›ld›.
Gençlerbirli¤i’nden Billy Mehmet,
Denizlispor’dan ‹zzet Akgül,
Diyarbak›rspor’dan Musa Büyük ve
Ufuk Bayraktar ile Manisaspor’dan
Dilaver Güçlü transfer edildi. 
‹lk iki haftay› galibiyetle

tamamlayan
k›rm›z›-beyazl›lar
ikinci s›raya
yükseldi.
Samsunspor 
22. hafta sonunda
ise ilk kez liderlik
koltu¤una oturdu.
23. haftay› maç
yapmadan geçirerek
zirveyi kaybeden
k›rm›z›-beyazl›lar,
26. haftada yeniden
liderli¤e yükseldi ve
32. haftada
evinde
Güngören
Belediyespor’u
yenerek mutlu
sona ulaflt› ve 29
sezon
mücadele etti¤i
Süper Lig’e 7.
kez geri döndü. 

Zaferin
mimarlar›

Baflar›
öyküsünün
önemli
figürlerini
incelemek
gerekirse… 
Son y›llar›nda
pek de parlak performanslar
sergileyemeyen Teknik Direktör
Hüseyin Kalpar y›llar önce
Yozgatspor’la yaflad›¤›
flampiyonlu¤un ard›ndan bu kez
Samsunspor’u Süper Lig’e tafl›yarak
deyim yerindeyse yeniden do¤du.
Gaziantepspor’da sergiledi¤i müthifl
performansla A Millî Tak›m’a
yükselen ve Fenerbahçe’ye transfer
olan, sonras›nda ise düflüfle geçen
Hakan Bayraktar mükemmel bir
sezon geçirdi. Tecrübesiyle

Samsunspor orta sahas›n›
çekip çeviren ve kriz
anlar›nda tak›m›n› ayakta
tutmay› baflaran Hakan da
hocas› Kalpar gibi hayata
döndü. Geçen sezon Bank
Asya 
1. Lig’e Nijeryal›
Emmenike damgas›n›
vurmufltu. Bu sezon da
baflrolde bir Nijeryal›
vard›. Samsunsporlu Simon
Zenke att›¤› 16 golle
krall›k tac›n› takarken
sürati ve kuvveti ile

izleyenleri kendisine hayran b›rakt›. 
31 maçta kaleyi koruyan tecrübeli
file bekçisi 
Ahmet fiahin zaferde büyük pay›
olan isimlerden biriydi. Sa¤ kanatta
görev yapan Adem Alkafli tak›m›n
en istikrarl› kramponlar›ndan oldu.
Genifl bir gurbetçi filosuna sahip
olan Karadeniz ekibi yukar›da
bahsetti¤imiz Belçika kökenli 
Hakan Bayraktar ile birlikte Turgay
Gölbafl›, Murat Y›ld›r›m ve Dilaver
Güçlü’den çok iyi verim ald›. 
Bu sezona kadar kariyerinde sadece
iki Bank Asya 1. Lig maç› oynayan
Kemal Tokak, deneyimli Kenan
Yelek’ten formay› kapt›ktan sonra
savunmada müthifl bir grafik çizdi.
fiimdiden birçok kulübün transfer
listesinde yer alan 1989 do¤umlu
oyuncu, baflar›s›n›n karfl›l›¤›n›
Samsunspor’un flampiyonlu¤unun
yan› s›ra  A2 Millî Tak›m›’na
seçilerek ald›.

Ufukta flirketleflme var

Baflar›n›n klasik formülü 
“yönetim, teknik kadro, oyuncu,
taraftar” bütünleflmesini
gerçeklefltirerek mutlu sona ulaflan
Samsunspor’da flimdi yeni bir
dönem bafll›yor. Bu baflar›da büyük
katk›s› olan Baflkan Erkut Tutu yeni
dönemde aday olmayaca¤›n›
aç›klad›. Kulübün hedefi
flirketleflme. Bunu gerçeklefltirerek
ekonomik anlamda büyümeyi
amaçlayan Karadeniz temsilcisinin
ekonomik aç›dan güçlü bir talibi de
var. Spor Toto Süper Lig’de kal›c›
olmay›, ard›ndan da geçmiflte
yaflad›klar› büyük baflar›lar›
tekrarlamay› istiyorlar. Bunu
gerçeklefltirmek için Türk futboluna
büyük isimler kazand›rd›klar›
altyap›lar›n› yeniden aya¤a
kald›rmaya da ihtiyaçlar› var.

Samsunspor’dan 
A Millî Tak›m’a
Giden
Oyuncular

Temel Keskindemir
Tanju Çolak
Savafl Demiral
Fatih Uraz
Kenan Yelek
Serkan Aykut
Celil Sa¤›r
Hasan fiengün
Orhan Kapucu
Ertu¤rul Sa¤lam
Osman Akyol
Ercan Kol
Vural Korkmaz
Sinan Yeflil



Mersin ‹dman Yurdu
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Mersin kenti
sportif açıdan
tarihi bir dönem
yaşıyor. Şehri
ayağa kaldıran
ilk olay Şubat
ayında Mersin’in 
2013 Akdeniz
Oyunları’na 
ev sahipliği
yapacağının
açıklanması
olmuştu. İkinci
coşkuyu ise
Mersin İdman
Yurdu yaşattı.
Kırmızı-lacivertliler
Bank Asya
1.Lig’de sezonu
zirvede
tamamlayarak
28 yıl sonra
Süper Lig’e
döndü.

8
6 y›ll›k bir geçmifle sahip olan
Mersin ‹dman Yurdu, 1925 y›l›nda
Mersin Gençlerbirli¤i ad›yla

kuruldu. Kulüp bir dönem Çukurova
‹dman Yurdu ismini de ald›. Kurulufluyla
birlikte bölge futbolunun en güçlü
aktörlerinden olan k›rm›z›-lacivertliler
Mersin’deki flampiyonalarda y›llarca
zirveyi kimseye kapt›rmad›. Adana
tak›mlar›yla mücadele etti¤i Adana
Ligi’nde de dört flampiyonluk kazand›.
Mersin ‹dman Yurdu’nun ülke çap›ndaki
ilk büyük baflar›s› 1944 y›l›nda
Ankara’da düzenlenen Türkiye
fiampiyonas›’ndaki üçüncülü¤üydü.
1952 y›l›nda bugün de kendilerine
hizmet veren emektar Tevfik S›rr› Gür
Stad›’na kavufltular. 1961-62 sezonunda
Amatör Türkiye fiampiyonas›’nda ‹zmir
Karagücü ve Eskiflehirspor’un ard›ndan
üçüncülü¤ü elde eden güney temsilcisi,
ertesi y›l ise nama¤lup olarak
flampiyonlu¤u kazand›. Bu dönemde
Çukurova ‹dman Yurdu ismiyle
mücadele eden Akdeniz ekibi, 1963-64
sezonunda ilk kez kurulan 2. Lig’de 
yer alan 13 tak›mdan biri oldu. 
‹lk sezonunda beflincili¤i elde eden
Çukurova ‹dman Yurdu 1965-66

sezonunda
k›rm›z› grubu
ikinci s›rada
bitirerek final
grubuna kald›.
Ancak burada
beflinci s›rada
yer bulabildi. 

Efsaneler
Mersin’de
bulufltu

Ertesi sezon ise
Türk
futbolunun üç
efsanesinin
Mersin’de
buluflmas›
onlar› zafere tafl›d›. Tak›m›n teknik
direktörlü¤ünü Lefter Küçükandonyadis
yap›yordu. Ülkemizin yetifltirdi¤i en
büyük y›ld›zlardan Kadri Aytaç ile
ilerleyen y›llarda Fenerbahçe’ye transfer
olan, ayn› zamanda Mersin’in ilk A millî
futbolcusu unvan›n› tafl›yan Osman
Arpac›o¤lu art›k Mersin ‹dman Yurdu
ad›n› alan tak›m›n formas›n› giyiyordu.

K›rm›z›-lacivertliler grubunu en yak›n
rakibi Beykoz’un 11 puan önünde lider
tamamlayarak tarihinde ilk kez 1. Lig’e
yükseldi. 2. Lig flampiyonlu¤u için di¤er
grubun lideri Bursaspor ile karfl›laflan
Akdeniz temsilcisi, o maç› da 2-0
kazand›. Bu baflar› onlara bir büyük
kupan›n da kap›s›n› açt›. Dönemin
statüsü gere¤i Baflbakanl›k Kupas› için 

Koray Gürtaş

2. Lig flampiyonu ile Türkiye Amatör
fiampiyonas›’n› kazanan tak›m
karfl›lafl›yordu. Ankara’daki maçta
‹zmir Denizgücü’nü 2-0 yenen
Mersin ‹dman Yurdu, Baflbakanl›k
Kupas›’n› müzesine götürdü.

En iyi dereceleri
dördüncülük

7 y›l sürecek ilk 1. Lig serüveninin
ilk sezonu olan 1967-1968
sezonunda k›rm›z›-lacivertliler ligi
10. s›rada bitirdi. Mersin ‹dman
Yurdu 196-70 sezonunda ise
dördüncülü¤ü elde ederek 1. Lig
tarihindeki en iyi derecesini elde
etti. 1970-71 sezonunda tak›m›n
uzun y›llard›r gol yükünü üstlenen
Osman Arpac›o¤lu, Fenerbahçe’ye
transfer oldu. 1973-74 sezonunda
2. Lig’e düflen Mersin ‹dman
Yurdu, 1983 y›l›na kadar 1. Lig ile
2. Lig aras›nda gitti geldi. 
Bu dönemin en büyük baflar›s›
1982-83 sezonunda Türkiye
Kupas›’nda finale dek
uzanan hikâyeydi. Mersin
‹dman Yurdu averajla
küme düfltü¤ü o sezonda
kupada bambaflka bir
grafik çizerek finalde
Fenerbahçe’nin karfl›s›na
ç›kt›. ‹ki maç› da
kaybeden Akdeniz ekibi,
rakibi ayn› zamanda lig
flampiyonu oldu¤u için
Avrupa’da Türkiye’yi
temsil hakk›n› kazand›. 
2. Lig’den Avrupa
kupalar›na kat›lan ilk
tak›m unvan›n› alan
Mersin ‹dman Yurdu,
1983-84 sezonunda Kupa
Galipleri Kupas›’nda
Bulgaristan’›n Spartak
Varna tak›m›yla eflleflti.
K›rm›z›-lacivertliler 0-0 ve
0-1’lik sonuçlarla rakibine
elenmekten kurtulamad›.

Uzun süren hasret

Mersin ‹dman Yurdu için art›k
uzun sürecek bir 2. Lig dönemi
bafllam›flt›. Bu sürecin büyük
bölümü bugünkü ad›yla Bank Asya
1. Lig’de, di¤er bölümü ise yine
bugünkü ismiyle Spor Toto 
2. Lig’de geçti. 2008-2009
sezonunda Bank Asya 1. Lig’e
yükselerek ç›k›fl›n› bafllatan Mersin
‹dman Yurdu, geçen sezonu bu
ligde 13. s›rada bitirdi. 
Bu tak›mdan Kerem ‹nan, Fatih
fien, Fatih Egedik gibi isimlerle
birlikte baflar›l› yabanc› Joseph’i
kadroda tutan, bunun yan›nda
Musa Kufl, Erdal Günefl, Hasan
Üçüncü gibi Süper Lig deneyimi
bulunan oyuncular, Yunus Altun,
fiehmus Özer, Hüseyin Yo¤urtçu
gibi Bank Asya’n›n aranan
futbolcular› ve Ernani, Gurbanov,
Bangoura gibi yabanc›larla
güçlenen Mersin ‹dman Yurdu,
teknik direktör olarak da Yüksel
Yeflilova ile yola ç›kt›. Lige kötü bir

bafllang›ç yapmayan tak›m, ilk befl
haftada 9 puan toplad›. Alt›nc›
hafta yenilgiyle tan›flan Akdeniz
ekibi, 8. haftadan itibaren düflüfle
geçti. 11. hafta 13. s›raya kadar
gerileyen Mersin ‹dman Yurdu,
Teknik Direktörlü¤e Nurullah
Sa¤lam’›n gelifliyle ç›k›fla bafllad›
ve ilk yar›y› 9. basamakta bitirdi.
Ligin ilk yar›s›nda Mersin ‹dman
Yurdu’nu sarsacak iki önemli olay
yafland›. Bunlardan biri futbolcu
Mustafa Ayd›n’›n niflanl›s›n›n
vefat›, kendisinin de a¤›r
yaralanmas›yla sonuçlanan trafik
kazas›, di¤eri ise teknik direktör
Yüksel Yeflilova’n›n Samsunspor
deplasman›nda u¤rad›¤› b›çakl›
sald›r›yd›.

Ara transfer yarad› 

K›rm›z›-lacivertliler ikinci yar›ya
çok önemli transferler yaparak
bafllad›. Mehmet Polat, Adem
Büyük, Erman Özgür, Faruk Bayar
ile genç Afrikal›lar Tisdell ve
Nduka tak›ma kat›ld›. ‹lk iki maç›n›
golsüz beraberliklerle geçen
Mersin ‹dman Yurdu, sonras›ndaki
dört haftada ald›¤› galibiyetlerle
zirveye yaklaflt›. 29. haftada
Akhisar Belediye deplasman›nda 
al›nan galibiyetle ikincili¤e
yükselen güney ekibi, 33. haftada
Boluspor’u yenerek y›llar sonra
Süper Lig’e yükselmenin büyük
sevincini yaflad›. Bu karfl›laflmada
geçirdi¤i kazadan uzun bir süre
sonra iyileflen Mustafa Ayd›n da
tribündeydi. Son haftay› maç
yapmadan geçiren Mersin ‹dman
Yurdu, Samsunspor’un
yenilmesiyle zirveye yükseldi ve
flampiyonlu¤u kazand›. 
Bu, k›rm›z›-lacivertlilerin birincilik
koltu¤unda oturdu¤u tek hafta

olmas› aç›s›ndan ilginç. Bir baflka
not ise Akdeniz ekibinin 2. Lig’de
mutlu sona ulaflt›¤› 1981-82
sezonunda da Samsunspor ile
birlikte 1. Lig’e yükselmesi. 
17 galibiyetle ligin en çok kazanan
tak›m› olan Mersin ‹dman Yurdu,
11 golle deplasmanda en az gol
yiyen tak›m olarak sezonu bitirdi.

K›rm›z› fleytanlar 
yaln›z b›rakmad›

Baflkan Ali Kahramanl› bu
baflar›n›n en büyük mimarlar›ndan
biriydi. En zor zamanlarda tak›m›
motive etmeyi bildi. Teknik
Direktör Nurullah Sa¤lam, göreve
gelifliyle tak›m› aya¤a kald›rd› ve
kalitesini gösterdi. Kaleci Kerem
belki de ligin en iyi file bekçisiydi.
Erman Özgür geldikten sonra
kendisinden beklenen liderlik
katk›s›n› yapt›. Adem Büyük
performans›yla öne ç›kt›. Hasan
Üçüncü tak›m›n en istikrarl›
isimlerinden biri oldu.
Yabanc›lardan Nduka ve Tisdell
büyük katk› yapt›. Yani geçen y›l
Kardemir Karabükspor, bu sezon
Samsunspor örneklerinde oldu¤u
gibi Afrikal›lar Mersin ‹dman
Yurdu için de Süper Lig kap›s›n›n
aç›lmas›n› sa¤layan motiflerdi.
Güney ekibinin ateflli taraftar
grubu “K›rm›z› fieytanlar” da
tak›mlar›n› asla yaln›z b›rakmad›.

Çal›flmalar bafllad›

Y›llar süren Süper Lig hasretini
sona erdiren Mersin ‹dman Yurdu
için flimdi gelece¤i düflünme
zaman›. fiampiyon kadroya
bak›ld›¤›nda flu haliyle bile Spor
Toto Süper Lig’de yabanc›l›k 

çekmeyecek bir
görüntüdeler. Ama bu
kadar uzun bir ayr›l›k
sonras› döndükleri ligde
sürekli var olmak için
iyi bir planlama ve
stratejiye ihtiyaçlar›
oldu¤unu söylemek
gerek. Yabanc›lardan
Joseph ve Nduka ile
yeniden anlaflmalar›
k›rm›z›-lacivertliler için
yeni transfer dönemine
iyi bir bafllang›ç oldu.
Teknik Direktör
Nurullah Sa¤lam’›n
kentte yaratt›¤› güven
duygusu da
önümüzdeki süreç için
Mersin ‹dman Yurdu’na
avantaj sa¤layan baflka
bir unsur olarak
de¤erlendiriliyor.

28 y›ll›k hasret bitti28 y›ll›k hasret bitti



Bank Asya 1. Lig Play-Off

P
lay-Off’lar, bütünleme
s›navlar›na benzer. Koskoca
bir sezonun sonunda

hedeflerine ulaflamayanlar›n bir
k›sm› için  s›n›f atlayabilmenin son
flans›d›r play-off’lar. Ve belki de
koca sezon boyunca harcanan
eme¤in, alt›na girilen stresin çok
daha yo¤unlaflt›r›lm›fl bir doz
halinde damarlara fl›r›nga
edilmesidir. ‹flte Bank Asya 
1. Lig’in 2010-2011 Play-Off’u da
t›pk› bu minvalde yafland›. 
34  haftal›k normal sezonun
sonunda Mersin ‹dmanyurdu ile
Samsunspor Süper Lig’e terfi
ederken, son tak›m› belirleyecek
Play-Off  maçlar›n› oynamaya hak
kazanan tak›mlar Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor, Çaykur
Rizespor, Orduspor ve Tavflanl›
Linyitspor oldu. Orduspor, att›¤›
47 golle bu dört tak›m en golcüsü
olarak dikkat çekiyordu. Ancak
yedikleri 29 gol de onlar› bu defa
dört tak›m›n en kötüsü yap›yordu. 
Play-Off’ta bu sezon farkl› bir statü
uyguland›. Geçmiflte dört tak›m
tek flehirde toplan›p lig usulü birer
maç yaparken, bu defa ikili
eflleflme yöntemine gidildi.
Eflleflmeler, üçüncü s›radaki
Gaziantepspor Büyükflehir
Belediyespor ve alt›nc› s›radaki

Tavflanl› Linyitspor ile dördüncü
s›radaki Çaykur Rizespor ve
beflinci s›radaki Orduspor aras›nda
gerçekleflti. ‹lk maçlar 23 May›s
günü oynand› ve gerçekten de
sürpriz say›labilecek sonuçlar
al›nd›. Ordu’daki 19 Eylül
Stad›’nda oynanan maç› ev sahibi
Orduspor’un kazanmas› normaldi
ama 4-0’l›k sonuçla iflin daha ilk
maçta bitece¤ini düflünenlerin
say›s› hiç de fazla de¤ildi. Ancak
U¤ur Tütüneker’den görevi
devrald›ktan sonra yenilgi yüzü
görmeyen Metin Diyadin
yönetimindeki Orduspor, rakibini
ilk yar›da Ahmet Kuru, Müslüm
Yelken, ‹rfan Baflaran ve Jovan
Kostovski’nin golleriyle 4-0
yenmeyi baflar›p, 26 May›s’taki
rövanfl› formalite haline getirdi.
Zaten rövanflta da ‹rfan Baflaran ve
Ahmet Kuru’nun golleriyle skoru
2-0’a getirdiler. Maç›n 3-3 bitmesi
ise Çaykur Rizespor’un hiç de¤ilse
evinde kaybetmek istememesi ve
Orduspor’un da “nas›l olsa
finaldeyim” havas›na girmesinin
sonucuydu. 
Play-Off’un di¤er yan›ndaki
eflleflmede ise gülen taraf
Gaziantep Büyükflehir
Belediyespor oldu. Bu eflleflmenin
ilk maç› sezonun sürpriz tak›m›

Tavflanl› Linyitpor’un sahas›nda,
Kütahya Dumlup›nar Stad›’nda
oynand›. Konuk Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor, Kenan
Aslano¤lu’nun iki golüyle 2-1
kazan›rken, Tavflanl› Linyitsor’un
tek golünü Abdi Aktafl kaydetti. 
Bu sezon Ziraat Türkiye
Kupas›’nda büyük bir baflar›
gösteren ve çeyrek final oynayan
Gaziantep tak›m›, evindeki rövanfl
öncesi finale yak›n olan taraft›.
Tavflanl› Linyitspor kolay yutulur
lokma olmad›¤›n› gösterip 
72. dakikada sezonun flafl
oyuncusu Mehmet Akyüz’ün att›¤›
golle 1-0 kazansa da ev sahibi
ekip deplasmanda at›lan bir fazla
gol sayesinde finalin yolunu tuttu. 
29 Mart Pazar akflam›, finalist iki
tak›m için de unutulmaz bir tarih
olarak geçti kay›tlara. Play-off
karfl›laflmalar› da dâhil bir sezon
boyunca 36’flar maça ç›kan iki
tak›m için her fley anlam›n›
yitirmifl, Süper Lig umutlar› sadece
bir tek müsabakaya
dü¤ümlenmiflti. Ankara 19 May›s
Stad›’n›n Orduspor taraftarlar›yla
doldurulmufl tribünleri bu sezonun
en coflkulu gününü yafl›yordu.
Mor-beyazl› tak›m› rakibi
karfl›s›nda avantajl› k›lan sadece
tribün kalabal›¤› de¤ildi elbette.

Her ne kadar 26 y›ld›r hasret
kalm›fl olsa da Orduspor’un Süper
Lig’de 9 sezon oynam›fll›¤› vard›
ve camia olarak terfi etmeye çok
daha haz›r görünüyordu. 
O zamanki ad› Türkiye 1. Ligi
olan Süper Lig’de ilk kez 1975-76
sezonunda yer alan, bu ligde
dördüncülük gibi önemli bir
derecesi bulunan ve ülkemizi
UEFA Kupas›’nda da bir kez temsil
eden mor-beyazl› tak›m, k›sa tarihi
boyunca Bank Asya 1. Lig’den
ötesini göremeyen rakibi
karfl›s›nda ciddi psikolojik
üstünlü¤e sahipti. 
Nitekim bu üstünlük maç›n büyük
bölümünde Orduspor’un oyun
üstünlü¤ü fleklinde yans›d› sahaya.
Rakibine pozisyon izni bile
vermeyen ve ilk yar›n›n son
bölümü hariç kontrolü hep elinde
tutan mor menekfleler, bir topu
direkten dönen Ahmet Kuru’nun
88. dakikada att›¤› golle 1-0
kazand› ve Spor Toto Süper Lig’e
yükselen son tak›m olmay›
baflard›. Böylelikle Trabzonspor ve
Kardemir Karabükspor’la temsil
edilen Süper Lig’deki Karadeniz
tak›mlar›n›n say›s› Samsunspor ve
Orduspor’la dörde yükseldi.
Bakal›m yeni sezon ligin yenileri
için neler gösterecek? 

Mersin İdman
Yurdu ve

Samsunspor’un
ardından Spor

Toto Süper Lig’e
yükselen üçüncü
takım Orduspor

oldu. Dört takımın
yarıştığı 

Bank Asya 1. Lig
Play-Off’unda

Çaykur Rizespor’u
eleyen Orduspor

ile Tavşanlı
Linyitspor’u 

saf dışı bırakan
Gaziantep B.B.
final oynadı.

Ankara 19 Mayıs
Stadı’ndaki

finalde rakibini 
1-0 yenen

Orduspor, 26 yıl
aradan sonra
Süper Lig’e
yükseldi.

Finalde Manchester United’ı deviren Barcelona, son altı yılda üçüncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup, organizasyona
adeta ambargo koydu. En az şampiyonluk kadar anlamlı olan, “Devler Ligi” kupasının, 2.5 ay önce karaciğerinden tümör alınan

Eric Abidal’in ellerinde yükselmesiydi.
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fiampiyonlar Ligi

Mor menekfle çiçek açt›Mor menekfle çiçek açt› Barcelona ambargosu Barcelona ambargosu 

W
embley, her fleyin bafllad›¤› yerdi.
Johan Cruyff yönetiminde 90’lar›n ilk
yar›s›na damga vuracak olan

Barcelona, 1991-92 sezonunda, art arda
yaflanacak dört La Liga flampiyonlu¤unun
ilkinin getirdi¤i biletle Kupa 1’e gitmifl ve
finale kadar uzanan yolculu¤un sonunda
Sampdoria ile eflleflmiflti. Normal süresi
golsüz biten maç›n 111. dakikas›nda
sahneye ç›kan Ronald Koeman, Katalanlar›n
ilk Avrupa flampiyonlu¤unu müjdelemiflti.
Cruyff’un miras›n› en fazla zenginlefltiren
halef Pep Guardiola, 113. dakikaya kadar
sahada kald›¤› o finalden 19 y›l sonra, 
bu kez teknik direktör olarak, yenilenmifl
Wembley’de fiampiyonlar Ligi
flampiyonlu¤u yaflad›. Manchester United’›
3-1 yenerek gelen galibiyetin ard›ndan kupa,
2.5 ay önce kanser teflhisiyle sars›lan ve
karaci¤erinden tümör al›nan Eric Abidal’in
ellerinde yükseliyor, Barcelona’l› oyuncular
birbirleri için “bir tak›m arkadafl›ndan daha
fazlas›” olduklar›n› kan›tl›yordu.
Filmi geri saral›m. Guardiola’n›n ilk
senesinde, mücadele etti¤i tüm kulvarlarda
flampiyonluk yaflayan Barcelona, geçen
sezona bu baflar›lar›n getirdi¤i yüksek beklentilerle
girmifl; La Liga’da art arda ikinci flampiyonluk gelse
de fiampiyonlar Ligi’ne, daha sonra kupay›
kald›racak olan Jose Mourinho’nun Inter’ine yar›
finalde elenerek veda edilmiflti. Birçok kifli, o
sonucu Mourinho’nun taktik zekâs›na ve birazc›k da
olsa flansa ba¤lad›¤›ndan, yeni sezonda da Devler
Ligi’nin en büyük favorisi olarak Barça’y› görüyordu.
Bu beklentiler içinde bafllad› Avrupa maceras›na
Barça... Kopenhag, Rubin Kazan ve Panathinaikos
ile mücadele edilen D Grubu’nda 4 galibiyet ve 
2 beraberlik al›narak son 16 tak›m aras›na kal›nd›.
Bu alt› maçta rakip fileleri 14 kez havaland›ran
Barcelona, kendinden sonraki en golcü tak›m olan
Kopenhag’› ikiye katlam›fl, bunu yaparken de üç
golle, rakiplerine en az gol sevinci yaflatan tak›m
olmufltu.
Son 32 Turu’nda rakip Arsenal’di. Barcelona’n›n
oyun karakterini daha mütevaz› bir kadroyla sahaya
sürme niyetindeki Arsene Wenger’in ö¤rencileri,
geçen sezon oldu¤u gibi bu sezon da Guardiola
karfl›s›nda tutunamad›. Londra’daki ilk maçta tabela
2-1’lik Arsenal üstünlü¤ünü gösterdi¤inde, birçok
kifli, “Barça’y› onlar gibi oynayarak yenemezsiniz”
tezinin çürüyece¤ini düflünmeye bafllad›. 
Fakat Arsenal deplasmandaki rövanflta skoru 1-1’e
getirdikten hemen sonra Van Persie, Camp Nou’nun
o yüksek desibelli atmosferinde hakemin
düdü¤ünden sonra topa vurdu¤u gerekçesiyle ikinci
sar›y› görünce, art arda iki gol bulan Barça, bu tezi
do¤rulama peflindeki öfkeli kalabal›¤›n hayallerini
bir baflka sezona erteledi.

Sonraki rakip, Devler Ligi’nde ilk kez son 8 aras›na
kalan, Mircea Lucescu’nun Shakthar Donetsk’iydi.
Favori Barça, turu bekledi¤inden de rahat geçti. 
‹lk maçta iç sahada gelen 5-1’lik galibiyetin
ard›ndan formaliteye dönen rövanfl, yine Barça
lehine, bu kez 1-0 bitti. Yar› finalde ise di¤er yar›
sahada Real Madrid vard›. Ezeli rakip, 18 günde
oynanan dört El Clasico’nun, yüksek tansiyonda
geçen son ikisinde önce deplasmanda 2-0’la
geçiliyor, ard›ndan Camp Nou’da gelen 1-1’lik
beraberlik ise finali müjdeliyordu.
2009’da Roma’daki finalde iki golle boyun e¤di¤i
Barcelona gibi, bu kez Kupa 1’deki dördüncü
zaferini arayan Manchester United ise yolculu¤una
Bursaspor, Valencia ve Rangers ile birlikte 
C Grubu’nda bafllam›fl, 14 puanla gelen nama¤lup
liderlik ve yenilen tek gol, “K›rm›z› fieytanlar”›n
gruptan “y›ld›zl› pekiyi” ile mezun olmas›n›
sa¤lam›flt›. Son 16 Turu’nda Marsilya’y›, çeyrek
finalde Chelsea’yi ve yar› finalde de Schalke’yi
eleyen Sir Alex’in ö¤rencileri, Wembley’deki finale
t›pk› Barcelona gibi dördüncü “Kupa 1”
flampiyonlu¤u parolas›yla ç›kt›. Üstelik, daha önceki
üçer zaferden birer tanesi, yenilenmeden önceki
Wembley’de elde edilmifl, yeni stad›n hangi ekibe
u¤urlu gelece¤i beklenmeye bafllam›flt›. Mücadeleye
etkili bafllayan Manchester United, ilk bölümde
Barcelona’y› kendi yar› sahas›ndan çok fazla
ç›karmay›nca, 2009’un rövanfl›n›n al›nabilece¤i
umudu büyüdü. Ne var ki ilk 15 dakikan›n ard›ndan
oyunu dengeleyen ve ard›ndan da alâmet-i farikas›
haline gelmifl ak›l almaz pas trafi¤ini sahaya

yans›tmay› baflaran Barcelona, 27. dakikada
Pedro’nun, kariyerinin son maç›na ç›kan 
40 yafl›ndaki Van Der Sar’› ma¤lup etmesiyle öne
geçti. Barça topla oynama yüzdesinde 70’leri
zorlarken, 34’te Rooney skora denge getirip 
“K›rm›z› fieytanlar”›n o kadar da kolay pes
etmeyece¤inin sinyalini vermeye çal›flt›. 
Ama maç içi istatistikleri aksini söylüyordu. Topla
oynayan da pozisyonlar bulan da Barcelona’yd›.
54’te ceza sahas› d›fl›ndan fileleri havaland›ran
Messi de “‹statistikler yalan söylemez” dedi. 
Bu sezon Devler Ligi’ndeki gol say›s›n› 12’ye
yükselten Arjantinli, Ruud van Nistelrooy’un
rekoruna da ortak oldu. Fifli çeken isimse, bitime 
20 dakika kala sahneye ç›kan David Villa’yd›.
3-1 kazanan Barcelona, son alt› y›lda üçüncü,
toplamda ise dördüncü “Kupa 1” flampiyonlu¤una
ulafl›p organizasyona ambargo koydu. 
Mart ortas›nda karaci¤erinden tümör al›nan ve finale
ilk 11’de ç›kmak gibi bir mucizeye imza atan 
Eric Abidal, Puyol’un jestiyle kaptanl›k band›n› takt›
ve fiampiyonlar Ligi kupas›n› gökyüzüne yükseltti.
Evet, Cruyff’un maçtan önce yapt›¤› “Guardiola
b›rakabilir” aç›klamas› Barcelona taraftarlar›n›
üzmüfltü ama kupan›n Abidal’in ellerinde yükseldi¤i
o an, herhalde Katalonya ekibine gönül veren
herkes, “Tak›mda böylesi bir kardefllik oldukça,
Marco van Basten ya da bir baflkas›n›n gelmesi, 
bu hikâyenin gidiflat›n› de¤ifltirmez” diye
düflünmüfltü. Hatta belki, Barcelona’n›n oynad›¤›
futbolun mükemmeliyetinin rutine dönmesinden
rahats›z olanlar bile...



federasyona baflvurdum. O 1 ayl›k
dönemde ben yine kulübü arad›m
ancak hiçbir zaman muhatap
al›nmad›m. Bana verilen
cevaplardan sonra ciddiye
al›nmad›¤›m› düflündüm. 
Daha sonraki süreçte federasyona
baflvurup serbest kald›ktan sonra
Trabzonspor’a imza att›m. Medyada
ç›kan haberlere üzülüyor tabii insan.
Olay›n içyüzünü bilmeyen insanlar
hakk›mda “Vatan haini” bile dediler.
Tabii bu konuflmalar› bundan ç›kar›
olan kifliler yap›yordu. Olay›n asl›n›
bilen kifliler böyle düflünmüyordu.
▼Trabzonspor’da da Diyarbak›r’›n
plaka kodu olan 21 numaral›
formay› giyiyorsun. Bu, flehrine
ba¤l›l›¤›n›n bir simgesi olsa gerek,
de¤il mi?
▲Ben Bar›fl Atafl olduysam
Diyarbak›r’da Bar›fl Atafl oldum.
Bunu inkâr edemem. Diyarbak›r’›n
gönlümdeki yeri her zaman ayr›d›r.
Altyap›dayken A tak›m formas›n›
giyece¤im günün hayalini kurard›m.
Ben A tak›ma yükseldi¤imde 
21 numaral› forma Burhan
arkadafl›m›zdayd›. 
O Gençlerbirli¤i’ne transfer olunca
forma boflta kald› ve bana lây›k
görüldü. Ben de 21 numaral›
forman›n hakk›n› verdi¤imi
düflünüyorum.
▼Trabzonspor’a gelmenin kariyerin
aç›s›ndan neleri de¤ifltirece¤ini
hayal ediyordun, geçen 1 sezonluk
dönemde hayallerinin ne kadar›n›
gerçeklefltirebildin? Yani k›saca ne
umdun, ne buldun?
▲Bana verilecek flans› çok iyi
de¤erlendirece¤imi düflünerek
buraya geldim. Tabii Trabzonspor’un
oturmufl bir kadrosu var. Burada 
18 kiflilik kadroya girmek bile büyük
baflar› bence. Bugün itibariyle en
büyük hedefim A Millî Tak›m ve bu
hedef için çal›fl›yorum. ‹nflallah
önümüzdeki sezon da bunu
baflaraca¤›m.
▼Peki ay-y›ld›zl› forma alt›nda
oynamak sana neler hissettiriyor?
▲Hedeflerimin doruk noktas›
diyebilirim. Millî Tak›m’da da kal›c›
olmak istiyorum. E¤er bunu
baflar›rsam Avrupa yolu da aç›lacak
tabii ki.
▼Senin görev yapt›¤›n bölgede
sezonun neredeyse tamam›nda
Selçuk ve Colman oynad›. Ayr›ca o
bölgede Ceyhun, Sezer gibi
oyuncular da vard›. Trabzonspor’un
orta sahas›ndaki bu rekabet sana
nas›l yans›d›? 
▲Tabii Selçuk ve Colman iki
sezondur birlikte oynad›klar› için
çok iyi anlafl›yorlard›. Ben de son
sezonda onlarla beraberdim ve
onlardan çok fley ö¤rendim. 
Umar›m ben de Trabzonspor’da
onlar gibi baflar›l› olurum.
▼Trabzonspor’da, Diyarbak›rspor’a
oranla çok daha üst düzeyde

oyuncularla birliktesin. 
Bu birliktelik, senin oyunculu¤una
bir fleyler katt› m›? 
▲Türkiye’nin en büyük
tak›mlar›ndan birine geliyorsun. ‹
ster istemez hayat›nda birçok fley
de¤ifliyor. Hayata bak›fl aç›n
de¤ifliyor bir kere. Hem sosyal
aç›dan hem de oyunculuk
anlam›nda bu kulüpten çok fley
ö¤rendim.
▼Futbolcu aç›s›ndan büyük kulüp
oyuncusu olman›n getirdi¤i bir
farkl›l›k var m›?
▲Var tabii. Hem olumlu yanlar› var
hem de olumsuz yanlar›. Olumlu
yanlar›, göz önündesiniz, her yerde
tan›n›yorsunuz. Olumsuz yanlar› ise
göz önde oldu¤unuz için rahat
hareket edemiyorsunuz. Gençlerin
örnek ald›¤› bir kifli oldu¤unuzu
düflünüyor ve att›¤›n›z her
ad›ma çok dikkat
ediyorsunuz. 
▼Daha önce çal›flt›¤›n
teknik adamlarla
k›yaslad›¤›nda 
fienol Günefl
hakk›nda neler
söyleyebilirsin?
▲fienol Hocan›n
çok babacan bir
yap›s› var. Onun
gibi bir hocayla
çal›flmak büyük
bir flans ve her
futbolcuya nasip
olmaz. Ben de
kendimi bu flansl›
oyunculardan biri
olarak görüyorum.
▼Trabzonspor
taraftarlar›n›n tak›m
üzerindeki etkisine
bakt›¤›m›zda
deplasmanlarda baflka, Avni
Aker’de ise daha baflka bir
sonuçla karfl›lafl›yoruz. Tak›m›n
deplasmanlarda ald›¤› daha baflar›l›
sonuçlar da bunun bir kan›t› gibi.
Bu konuda neler söylersin?
▲Deplasmanda oynad›¤›m›z zaman
özellikle ‹stanbul’daki maçlarda
taraftarlar›m›z muhteflem. Tabii
Trabzon’daki taraftarlar›m›z da öyle
ama 10-15 dakika sonra susuyorlar,
aralar›ndaki fark bu. Kendi
saham›zda oynad›¤›m›z maçlarda
biraz daha fazla stres ve bask›
hissettiriyorlar futbolculara.
▼Bu sezonun unutamad›¤›n maç›
hangisiydi?
▲Bu sezon unutamad›¤›m maç
Bucaspor karfl›laflmas›yd›. Bucaspor
beraberlik  golünü att›¤›nda
sahadayd›m, sanki üstüme kara
bulutlar çöktü. Umut abi hemen
ard›ndan galibiyet golünü at›nca
nas›l sevindi¤imi anlatamam. 
Çünkü maçtan önce Umut abiye 
“Bu maçta gol atacaks›n” demifltim,
sanki içime do¤mufltu. 
▼Bu sezon ligde be¤endi¤in her

mevkiin en iyi oyuncular›
kimlerdi?
▲Kalecilerden bafllarsak,
sakatl›k geçirene kadar 
Onur K›vrak, daha sonra
Gaziantepspor’un kalecisi
Zydrunas Karcemarskas. 
Sa¤ bekte Gökhan Gönül ile
Serkan abi aras›nda gidip
geliyorum ama Serkan abiyle
hep beraber oldu¤um için
onun tüm özelliklerini
biliyorum, bu nedenle Serkan
Balc› diyebilirim. Stoperlerde
ise tabii ki Egemen abi ve
Gaziantepsporlu Dany. Sol bek
olarak ‹smail Köybafl›, orta sahada
Selçuk ‹nan ve Gustavo Colman,

sa¤ kanatta Burak Y›lmaz, sol
kanatta Arda Turan, forvet arkas›nda
Alex De Souza ve Jaja, forvette
Umut Bulut.
▼Karadeniz do¤al güzellikleriyle
ünlü bir yer. Çevreyi gezme,
keflfetme f›rsat› buldun mu, nereleri
be¤endin?
▲Sümela Manast›r› ve Uzungöl’e
gittim, gerçekten çok güzel yerler.
Sümela Manast›r›’n› gördü¤ümde
inanamam›flt›m, çok etkileyici bir
yap›.
▼Güneydo¤u gibi mutfa¤› çok
zengin bir yöreden gelip Karadeniz
mutfa¤›na al›flmak zor olmad› m›
senin aç›ndan? Trabzon’un
yemekleriyle aran nas›l?
▲Bu bölgenin mutfak kültürünü
bildi¤im için çok fazla zorluk
yaflamad›m. Burada genellikle bal›k
ve köfte yiyorum. Ailem de yan›mda
oldu¤u için bu konuda s›k›nt›

çekmedim.
Evde
yemeklerimi
annem pifliriyor,
dolay›s›yla
damak tad›
konusunda 
bir zorluk

yapam›yorum. 
▼Gelece¤inle 

ilgili nas›l hayaller
kuruyorsun? 

Kariyer planlamanda
neler var?

▲Kariyer planlamamla
ilgili önceli¤im

Trabzonspor’da baflar›l› olmak.
Bordo-mavili forma alt›nda

kendimi ispatlamak ve daha sonra
Millî Tak›m’da oynamak istiyorum.
Avrupa olursa Avrupa’ya gitmek,
olmazsa Trabzonspor’da futbol
hayat›ma devam etmeyi
amaçl›yorum. 
▼Kazand›¤›n parayla nas›l
yat›r›mlar yap›yorsun, ailenin
hayat›nda neleri de¤ifltirdin? 
▲Bir futbolcunun en dikkat etmesi
gereken konunun bu oldu¤unu
düflünüyorum. fiu anda futbolcu
olarak iyi ücretler al›yoruz. 
Tabiri caizse musluk ak›yor ama 10
y›l sonra ne olaca¤›n› hiçbirimiz
bilemiyoruz. Bu nedenle kendi
ad›ma iyi bir yat›r›m yapmam
gerekiyor.
▼Trabzonspor’un bu sezonki
performans›n› nas›l
de¤erlendiriyorsun?
▲fiampiyon olmak için çok çaba
harcad›k, elimizden geleni yapt›k
ama averajla kaybettik. Ama yine de
kendimizi flampiyon gibi görüyoruz. 

▼Diyarbak›rspor’da oynad›¤›n
dönemde, çok genç yaflta tak›m›n
kaptanl›¤›na yükselmifl bir
oyuncuydun ve Ümit Millî Tak›m’da
da forma giyiyordun. Transfer
döneminde pek çok talibin oldu¤unu
da biliyoruz. Bu talipler aras›ndan
Trabzonspor’u tercih etmenin 
nedeni neydi?
▲Diyarbak›rspor’da yaklafl›k 8 sene
oynad›m. Hiçbir maçta yedek
kalmad›m ve bütün maçlarda üstün
bir performans gösterdim. Taraftar o
yörenin de insan› oldu¤um için ayr›
bir sempati duymaya bafllad› bana
karfl›. Tabii o dönemde Ümit ve U19
Millî Tak›mlar›nda da oynad›m ve
taliplerim artt›. Ondan sonra Çetin
Sümer Baflkan›m bana tak›m

kaptanl›¤›n› verdi. Tabii bunda Ziya
Hocan›n da etkisi vard›. Önceki sezon
boyunca performans›m›n iyi oldu¤unu
düflünüyorum. Bu da taliplerimin
artmas›nda etkili oldu. Trabzon da örf
ve adet olarak bize çok yak›n bir yöre.
Diyarbak›r’da Trabzonlular için
“Bizim deniz görmüflümüz” derler.
Trabzonspor’a da her zaman ayr› bir
sempatim olmufltur. Dolay›s›yla teklif
geldi¤inde hemen kabul ettim ve asla
da piflman de¤ilim.
▼Diyarbak›rspor’dan ayr›l›fl›n
sorunlu olmufltu. Bir sezon önce para
lâf› etmeden sözleflmesini uzatan bir
oyuncuydun ama ertesi sezon
alacaklar›n ödenmeyince kulübünle
daval›k oldun ve serbest kald›n.
‹nsan›n do¤up büyüdü¤ü flehrin,

kaptanl›k da yapt›¤› tak›m›yla tats›z
ayr›lmas› neler hissettiriyor?
▲Ben Diyarbak›r’dan vicdan›m rahat
olarak ayr›ld›m. Çünkü
Diyarbak›rspor’a her fleyimi verdim.
Sahaya ç›kt›¤›m zaman tüm enerjimi
oraya yans›t›rd›m. Tabii ben de
ayr›l›rken kulübüme para
kazand›rmak isterdim. Zaten bunun
için sözleflmem bitti¤i halde bir sene
uzatt›m. ‹steseydim o zaman da
serbest kalabilirdim ama bunu
yapmad›m. Fakat bana verilen
sözlerin hiçbiri tutulmad›.
Telefonlar›ma bile kimse ç›km›yordu.
Benim de bakmakla yükümlü
oldu¤um insanlar var. Bunlar› göz
önünde bulundurmak zorundayd›m.
Kiflisel haklar›m› korumak ad›naNuri Bekar
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Çok genç yaflta
Diyarbak›rspor’da gösterdi¤i
performans onu önce tak›m

kaptanl›¤›na, ard›ndan da
Trabzonspor gibi büyük bir

camiaya tafl›d›. ‹lk sezonunda
banko oyuncu olamasa da

fienol Günefl’in akl›na gelen
ilk yedeklerden birisiydi.

Özellikle tak›m›n skoru
tutmas› gereken maçlarda

sonradan oyuna girerek
çal›flkanl›¤›, sert ve y›ld›r›c›

oyunuyla tak›m›na katk›
sa¤lad›. Trabzonspor’un

yeniden yap›lanmaya gitmesi
muhtemel yeni sezonda, 
genç oyuncu orta alan›n

önemli alternatiflerinden biri
olarak görünüyor.

Çok genç yaflta
Diyarbak›rspor’da gösterdi¤i
performans onu önce tak›m

kaptanl›¤›na, ard›ndan da
Trabzonspor gibi büyük bir

camiaya tafl›d›. ‹lk sezonunda
banko oyuncu olamasa da

fienol Günefl’in akl›na gelen
ilk yedeklerden birisiydi.

Özellikle tak›m›n skoru
tutmas› gereken maçlarda

sonradan oyuna girerek
çal›flkanl›¤›, sert ve y›ld›r›c›

oyunuyla tak›m›na katk›
sa¤lad›. Trabzonspor’un

yeniden yap›lanmaya gitmesi
muhtemel yeni sezonda, 
genç oyuncu orta alan›n

önemli alternatiflerinden biri
olarak görünüyor.

Barış AtaşBarış Ataş

Türkiye’nin en büyük
takımlarından birine
geliyorsun. İster istemez
hayatında birçok şey
değişiyor. Hayata bakış
açın değişiyor bir kere.
Hem sosyal açıdan 
hem de oyunculuk
anlamında bu kulüpten
çok şey öğrendim.

Şenol Hocanın çok
babacan bir yapısı var.
Onun gibi bir hocayla
çalışmak büyük bir şans
ve her futbolcuya nasip
olmaz. Ben de kendimi
bu şanslı oyunculardan
biri olarak görüyorum.

Özellikle İstanbul’daki
maçlarda taraftarlarımız
muhteşem. Tabii
Trabzon’daki
taraftarlarımız da öyle
ama 10-15 dakika sonra
susuyorlar, aralarındaki
fark bu. Sahamızda
biraz daha fazla stres 
ve baskı hissettiriyorlar
futbolculara.



H
er sezona bafllarken tüm
Avrupa’n›n, hatta dünyan›n
önemli k›sm›n›n gözü kula¤›

dört ülkeye odaklan›r. Futbol tarihinin
baflkahramanlar› olan ‹ngiltere,
‹spanya, ‹talya ve Almanya’da at›lan
goller, yap›lan transferler,
kazan›lanlar ve kaybedilenler her
daim bir kat daha ön planda
durur. 2010-11 sezonunda
Türkiye ve Hollanda’da son
hafta sahibini bulan
flampiyonluk kupas›,
Fransa’da 57 y›ll›k aran›n
ard›ndan gelen Lille devrimi
ve Portekiz’de üçleme yapan
“özel” bir vârisin ortaya
ç›kmas› da elbette tabloya
oldukça renk katan
unsurlard›. Ne var ki dört
ligin sezon boyunca yaratt›¤›
f›rt›na, hepsinden daha
büyüktü.

Rakamlar

Avrupa’daki dört büyük ligin
hem kendi içlerindeki hem
de birbirleriyle olan
rekabetine rakamlar›n
dilinden bakmakta fayda var.
Öncelikle ligi ilk üç s›rada
bitiren tak›mlar›n maç bafl›na
ald›¤› ortalama puanlara
bakarsak, hiç de flafl›rt›c›
olmayan biçimde La Liga’y›
önde görüyoruz. Barcelona,

Real Madrid ve Valencia üçlüsünün
2.27’lik maç bafl› puan ortalamas›,
‹spanya’dakine en yak›n lig olan
2.04’lük Bundesliga’n›n oldukça
üzerinde. 1.95 ile son s›rada bulunan
Premier Lig’de ise zirvedeki
tak›mlar›n di¤er liglere nazaran çok
daha fazla zorland›¤›n› ifade
edebiliriz.
Benzer çal›flmay› liglerin son üç

s›ras›ndaki tak›mlara, di¤er bir deyiflle
küme düflenlere uygularsak, bu kez
Serie A’y› 0.81’lik ortalama ile son
s›rada görüyoruz. Tabii ki ilk etapta
bu veriden ‹talya’daki son üç ekibin
oldukça zay›f oldu¤u sonucunu
ç›karamay›z. Zira sezon boyunca
sadece 24 puan alabilen ve dört ligin
en k›s›r tak›m› olan Bari, ortalamay›
bir hayli düflürüyor. Nitekim Serie A

haricindeki üç
ligin küme düflen
tak›mlar›n›n maç
bafl›na ortalama
puan› ise 0.96
seviyesinde.
Peki, liglerin dibi
ve zirvesi

aras›ndaki uçurumun derinli¤ine
bakmak ad›na ilk ve son üç tak›m›n
puanlar›n› karfl›laflt›r›rsak nas›l bir
sonuca varabiliriz? Tepedekilerin
ortalama puan›n› küme
düflenlerinkine bölüp basit bir katsay›
elde etti¤imizde, birçok kifli önyarg›l›
biçimde bu rakam›n ‹spanya’da
yüksek ç›kmas›n› bekleyebilir.
Asl›nda La Liga’daki 2.40’l›k katsay›,
orant›s›z güç da¤›l›m›yla gündeme
gelen bir lig ad›na hiç de az
say›lmaz. Ne var ki ‹talya’daki
2.48’lik oran, ‹spanya’y› geride
b›rakarak en derin uçurumun sahibi
oluyor. Bu noktada di¤erlerine
nazaran rekabeti en bol lig ise,
2.00’l›k puan›yla Bundesliga’n›n

küçük bir ad›m önünde duran
‹ngiltere. 
Uzun vadede rekabet seviyesi birçok
kifliden takdir gören Almanya, bu
unvan›n› geride b›rakt›¤›m›z sezonda
‹ngiltere’ye kapt›rm›fl olabilir. 
Ancak maç bafl›na düflen toplam gol
say›s›nda liderli¤i b›rakm›fl de¤iller.
Zira Bundesliga’da sezon boyunca
oynanan her maçta ortalama 2.92
kez a¤lar havaland›. Onu 2.80 ile

Premier Lig takip ederken, Ronaldo
ve Messi’nin insanüstü performans›
La Liga’n›n 2.74’lük ortalamas›n›
daha fazla yükseltemedi. 
Dört lig aras›nda gol sesi en az ç›kan
ise 2.62 ile Serie A oldu.

Kahramanlar

Futbol her ne kadar tak›m oyunu
olarak sevilse de onu tek bafl›na
yücelten futbolcular ço¤u zaman
ironik biçimde el üstünde tutulur.
Zira kimileri solo gösteri yapman›n
üzerine, tak›m›n›n baflar›s›nda direkt
rol oynayarak “olmazsa olmaz”
dedirtir. Milan’›n flampiyonluk
kupas›yla sonuçlanan sezonunda bu

role soyunan oyuncunun
Ibrahimovic’ten baflka biri olmas›n›
beklemek çok zordu. Zira ‹sveçli
oyuncu, 2003-04 sezonundan beri
oynad›¤› hiçbir tak›mla ligin
zirvesinden inmedi. Bu süreçte bir
kez Ajax, sonradan silinse de iki kez
Juventus, üç kez Inter ve bir kez
Barcelona ile o coflkuyu yaflayan
Ibrahimovic, serisine Milan’la devam
etmifl oldu. May›s ay›n› geride

b›rak›rken ligde 14 gol ve 11 asiste
imza koyan oyuncu, böylece Milan’›n
Serie A’da att›¤› toplam 65 golün
önemli k›sm›na do¤rudan etki etti.
Golleriyle tak›m›n› tafl›yan tek Serie A
oyuncusu Ibrahimovic de¤ildi.
Geçti¤imiz yaz Dünya Kupas›’nda
parlayan Cavani, Napoli’nin att›¤› 
59 golün 26’s›na sahip olarak iyice
›fl›ldad›. Onu sollayan tek futbolcu ise
Udinese’yi tarihinde ikinci kez

fiampiyonlar
Ligi’ne götüren
Di Natale oldu.
Yine de bu
isimlerin hiçbiri
La Liga’da
Messi ve
Ronaldo
aras›ndaki
yar›fl›n
gölgesinden
kurtulamad›.
Son y›llarda
Real Madrid ve
Barcelona
aras›nda iyice
palazlanan
rekabetin insan
suretine
bürünmüfl hâli,
bu sezon hiç
olmad›¤› kadar

çekiflmeliydi. Nitekim La Liga’da 
38 golle Hugo Sanchez’e ait olan 
“bir sezonda en çok gol atma
rekoru”, bu baflar›y› iki basamak
yukar› tafl›yan Ronaldo’nun eline
geçti. Onun 11 gol buldu¤u son dört
haftay› tek golle geçen Messi ise
sezonu 31 lig golüyle tamamlad›.
Sadece att›¤› gollerle kalmay›p,
varl›¤›yla da tak›m›n› s›rtlayan
oyunculara flahit olduk. Çocukluk
kulübü Borussia Dortmund’un saha
içi lideri konumundaki Nuri fiahin,
tak›m›n›n 9 y›ll›k hasretini
gidermesinde çok önemli rol oynad›.
‹kinci kaptanl›¤a kadar yükselen ve
haftalar geçtikçe Jose Mourinho’yu
daha da etkileyen fiahin, bu
performans›yla rotas›n› Madrid’e
çevirdi. Öte yandan Napoli’de
Cavani’nin bafl› çekti¤i muhteflem
üçlüden Hamsik ve Lavezzi de
sezonun vazgeçilmezlerinden...
Toplamda 17 gol ve 21 asist yapan
ikilinin olmad›¤› maçlarda ne Cavani,
ne de Napoli eskisi gibi olabildi. 
Son olarak y›l›n en güzel
performanslar›ndan birini ortaya
koyan Carlos Tevez, Manchester’›n
mavi taraf›na Federasyon Kupas› ve
fiampiyonlar Ligi biletini neredeyse
tek bafl›na kazand›rd›. City kaptan›
her ne kadar tak›m›na y›llard›r uzak
kal›nan sevinçleri tekrar tatt›rsa da
ad› bu yaz transfer söylentilerinde en
çok konuflulan isim olaca¤a benziyor.

Zirvedeki temsilcilerimiz

Dört büyük ligde kariyerine devam
eden Türkiye kökenli futbolcular›n
2010-11 sezonunu oldukça verimli
geçirdi¤ini söylemek güç de¤il. Önce
Almanya Millî Tak›m› ile Güney
Afrika’da iyice göze batan Mesut
Özil, A¤ustos ay›nda Real Madrid’in
kap›s›ndan içeri girmeyi baflard›.
Günden güne yükselen formuyla
Kaka’y› unutturan Mesut,
Brezilyal›n›n sakatl›¤› geçtikten sonra
bile onu gölgede b›rakabildi.
Mesut’un açt›¤› tünelden ilk geçen

isimse Dortmund flehrini
aya¤a kald›ran Nuri fiahin
oldu. ‹ki yak›n arkadafl›n
dünyan›n en büyük
kulüplerinden birinde omuz
omuza mücadele edecek
olmas› herkesi
heyecanland›r›rken, üçüncü
temsilcimiz olarak Hamit
Alt›ntop’un da Madrid
yolunu tuttu¤u haberi
gecikmedi. Bayern Münih’te
istedi¤i kadar süre alamayan
ve sezon boyunca sadece
14 lig maç›na ç›kan
Hamit’in transferi, Nuri ve
Mesut’un varl›¤›yla
beklenenden çok daha
verimli olmaya aday.
Stoke City formas› alt›nda
sezona bafllayan ve Ocak
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Takvimler Haziran ayını gösterirken bir futbol sezonunu daha tarihin tozlu sayfalarına yazıp rafa

kaldırıyoruz. Avrupa’nın önde gelen dört liginde inişli çıkışlı hikâyelerin yanı sıra takımını kurtaran liderler ve
suyun akışını değiştiren teknik adamlar da göze çarptı. Kimileri gol rekorlarına imza atarken, kimi de liginin

tarihini yeniden şekillendirdi. Nitekim yaz mevsimine girerken arkada hatırlanacak birçok hikâye kaldı.

Mustafa Akkaya

Serie A

Tak›mlar O G B M A Y P AV 
1- Milan 38 24 10 4 65 24 82 41    
2- Inter 38 23 7 8 69 42 76 27    
3- Napoli 38 21 7 10 59 39 70 20    
4- Udinese 38 20 6 12 65 43 66 22    
5- Lazio 38 20 6 12 55 39 66 16    
6- Roma 38 18 9 11 59 52 63 7

18- Sampdoria 38 8 12 18 33 49 36 -16   
19- Brescia 38 7 11 20 34 52 32 -18   
20- Bari 38 5 9 24 27 56 24 -29

Gol Krall›¤›

Oyuncu Tak›m› Gol Ortalama 
Antonio Di Natale Udinese 28 0.78    
Edinson Cavani Napoli 26 0.74    
Samuel Eto’o Inter 21 0.60  

Bundesliga

Tak›mlar O G B M A Y P AV 
1- Borussia Dortmund 34 23 6 5 67 22 75 45    
2- Bayer Leverkusen 34 20 8 6 64 44 68 20    
3- Bayern Münih 34 19 8 7 81 40 65 41    
4- Hannover 96 34 19 3 12 49 45 60 4    
5- Mainz 05 34 18 4 12 52 39 58 13    
6- Nürnberg 34 13 8 13 47 45 47 2

16- Mönchengladbach 34 10 6 18 48 65 36 -17   
17- Eintracht Frankfurt 34 9 7 18 31 49 34 -18   
18- St. Pauli 34 8 5 21 35 68 29 -33

Gol Krall›¤›

Oyuncu Tak›m› Gol Ortalama 
Mario Gomez Bayern Münih 28 0.88    
Papiss Cisse Freiburg 22 0.69    
Milivoje Novakovic Köln 17 0.61  

La Liga

Tak›mlar O G B M A Y P AV 
1- Barcelona 38 30 6 2 95 21 96 74    
2- Real Madrid 38 29 5 4 102 33 92 69    
3- Valencia 38 21 8 9 64 44 71 20    
4- Villarreal 38 18 8 12 54 44 62 10    
5- Sevilla 38 17 7 14 62 61 58 1    
6- Athletic Bilbao 38 18 4 16 59 55 58 4

18- Deportivo La Coruna 38 10 13 15 31 47 43 -16   
19- Hercules 38 9 8 21 36 60 35 -24   
20- Almeria 38 6 12 20 36 70 30 -34

Gol Krall›¤›

Oyuncu Tak›m› Gol Ortalama 
Cristiano Ronaldo Real Madrid 40 1.18    
Lionel Messi Barcelona 31 0.94    
Sergio Kun Aguero Atletico Madrid 20 0.63 

Premier Lig 

Tak›mlar O G B M A Y P AV 
1- Manchester United 38 23 11 4 78 37 80 41    
2- Chelsea 38 21 8 9 69 33 71 36    
3- Manchester City 38 21 8 9 60 33 71 27    
4- Arsenal 38 19 11 8 72 43 68 29    
5- Tottenham 38 16 14 8 55 46 62 9    
6- Liverpool 38 17 7 14 59 44 58 15

18- Birmingham 38 8 15 15 37 58 39 -21   
19- Blackpool 38 10 9 19 55 78 39 -23   
20- West Ham 38 7 12 19 43 70 33 -27  

Gol Krall›¤›

Oyuncu Tak›m› Gol Ortalama 
Dimitar Berbatov Manchester United 21 0.66    
Carlos Tevez Manchester City 21 0.68    
Robin van Persie Arsenal 18 0.72

Liglerin Puan Karfl›laflt›rmas›

‹ngiltere ‹spanya ‹talya Almanya
‹lk 3 tak›m puan ortalama 1.95 2.27 2.00 2.04    
Son 3 tak›m puan ortalama 0.97 0.95 0.81 0,97    
‹lk ve son 3 fark› 2.00 2.40 2.48 2.10    
Maç bafl› gol ortalamas› 2.80 2.74 2.62 2.92



ay›nda Wolfsburg’a geçifl yapan
Tuncay fianl›’n›n iyi bir y›l geçirdi¤ini
söylemek zor. ‹ngiltere’de ç›kt›¤› 
14 maçta 709 dakika sahada kalan
fianl›, Wolfsburg formas›n› ise sadece
4 kez giyebildi. Yine de tak›m› ile
Bundesliga’da kalmay› sezonun son
maç›nda garantileyen fianl›’dan daha
pembe tablolar çizen temsilcilerimiz
yok de¤ildi. Nürnberg’de ortaya
koyduklar› baflar›l› oyunla parmak
›s›rtan Mehmet Ekici ve ‹lkay
Gündo¤an’›n basamak atlamas› çok
gecikmedi. ‹lki Türkiye Millî
Tak›m›’na yükselip sezon sonunda
Werder Bremen’e imza atarken,
ikincisi de Nuri fiahin’in veliahd›
olarak Borussia Dortmund’a transfer
oldu ve Almanya Millî Tak›m›’na 
göz k›rpt›.
2010-11 sezonunda en önemli ç›k›fl
yapan oyuncular›m›zdan biri de
Mehmet Topal’d›. Geçti¤imiz yaz 
5.5 milyon euroluk bedel karfl›l›¤›nda
Valencia’ya giden Topal, 23’ü ligde
olmak üzere 30 kez sahaya ç›karak
burada da k›sa sürede kendini kabul
ettirmeyi baflard›. Belçika Ligi’nde
Standard Liege kalesini koruyan Sinan
Bolat ise lig flampiyonlu¤u flans›n›
play-off’larda k›l pay› kaç›rd›. 
Yine de sezon boyunca gösterdi¤i
performans, Bolat’›n Millî Tak›m
kamp›na dâhil olmas›na yetti. 
Son olarak Chelsea’nin rezerv
tak›m›nda forma giyen Gökhan Töre
de Londra’daki ç›rakl›k dönemini
sürdürürken Guus Hiddink’in
gözünden kaçmad› ve Millî Tak›m’›n
Belçika maç› kadrosunda kendine yer
bulmay› baflard›.

Kulübedeki güç

Bir teknik direktörün tak›m›n›n
baflar›s›na olan katk›s›, yeri geldikçe
tart›fl›labilir. Onun yan›nda taraftar,
yönetim hamleleri ve lider
oyuncular›n varl›¤› da kulübü yukar›
tafl›yabilir ama baz› teknik direktörler
vard›r ki etkileri su götürmez. Geride
b›rakt›¤›m›z sezonda da birer maestro
edas›yla a¤›zlara bir parmak bal
çalan teknik direktörler gördük.
Özellikle ‹ngiltere’de birçok taraftar,
Ian Holloway’in sempatikli¤i ve
yaratt›¤› ak›c› taktik sayesinde ikinci

tak›m› olarak Blackpool’u destekledi.
Sezona zaten Premier Lig flartlar›nda
devede kulak misali bir bütçeyle
giren sahil tak›m›, oynad›¤› futbolla
izleyenleri mest etse de son maç›nda
Championship’e dönmekten
kurtulamad›. Bu karfl›laflmada ma¤lup
oldu¤u meslektafl› ise o günden bir
hafta evvel Manchester United’› 
19. flampiyonlu¤una tafl›yan Sir Alex
Ferguson’du. Böylece ‹ngiltere’de bu
dalda tak›m›n› zirveye yerlefltiren
Ferguson, ayn› rekoru Avrupa’da da
ele geçirmek için kollar› s›vad›.
Ayr›ca Tottenham’› fiampiyonlar
Ligi’nde çeyrek finale kadar götüren
Harry Redknapp’› da alk›fllamadan
olmaz. Sezonu istedi¤i yerde
kapatamasa da Devler Ligi’ne katt›¤›
renk, Redknapp’› sezonun
unutulmazlar› aras›na sokmaya
yetiyor.
40 yafl›ndaki Josep Guardiola,
Barcelona’da Cruyff ile do¤an ve
Rijkaard’la pekiflen müthifl bir kültür
devralm›fl olabilir. Ama o, kendisinin
de yaflayarak aflina oldu¤u bu
geliflimi daha da mükemmel hâle
getirmeyi çok iyi biliyor. Eline geçen
bu miras güçlü oldu¤u kadar
tafl›nmas› zor bir hazine. Ancak
Guardiola tak›m›n› üçüncü kez La
Liga zirvesine oturtmay› baflard›.
Üstelik Camp Nou’da Real Madrid’e
karfl› ald›¤› 5-0’l›k ezici galibiyet,
belki de tüm dünyada sezonun en
ak›lda kal›c› 90 dakikas›yd›.
Massimiliano Allegri, güçlü ve
dengeli kadrosu sayesinde Milan’a 
7 y›l aradan sonra Scudetto’yu getirdi.
Yine de bu durum, elindeki k›s›tl›
malzemeyi en az onun kadar iyi
kullanan iki teknik adam›n gölgesinde
kal›yor. Bu sezon ‹talya’da Roma,
Juventus ve Lazio gibi kulüplerin
fiampiyonlar Ligi’ne kalamamas›,
Napoli ve Udinese teknik direktörleri
Walter Mazzarri ve Francesco
Guidolin’in sayesinde gerçekleflti. 
‹ki liderin bir baflka ortak özelli¤i,
tak›mdaki geliflime aç›k futbolcular›n
potansiyelini en üst seviyeye
tafl›yabilmeleri. Mazzarri, Napoli’de
Cavani’yi alt›n gibi parlat›rken,
Guidolin de Alexis Sanchez’i bir
sezonda transfer piyasas›n›n en
heyecan verici oyuncular›ndan biri

haline getirdi.
Borussia
Dortmund’u
Bundesliga’n›n
doru¤una
ç›karan temel
olgu,
ço¤unlukla
kendi
imkânlar›yla
yetifltirdi¤i
oyunculardan
dengeli bir
tak›m
kurmas›yd›.
Böyle bir

ekibin bafl›na da Jürgen
Klopp gibi enerjik bir
teknik adam cuk oturdu.
Oyuncular›yla yak›n
arkadafl olabildi¤i gibi
otorite sa¤lamakta da
s›k›nt› çekmeyen Klopp,
genç kadrosuyla olan
iletiflimini oldukça etkin
seviyede tutarak tak›m
olarak yapt›klar› iflten
maksimum zevk
almalar›n› sa¤lad›. Onun
3 sezon önce Mainz’da
boflaltm›fl oldu¤u
koltukta bugün oturan
Thomas Tuchel ise
Klopp’a benzer bir yol
izleyerek mütevaz› ekibini Avrupa
Ligi’ne tafl›may› baflard›.

Düflenler ve kalkanlar

Neredeyse her sezona önemli
baflar›lar hedefleyerek girip
beklentisinin alt›nda kalan kulüpler
olmazsa olmaz. Ne var ki hiçbir
sezon, 2010-11 kadar büyük ve ses
getiren inifl-ç›k›fl hikâyelerine flahit
olmam›flt›. Bu hayal k›r›kl›klar›ndan
ilk ortaya ç›kan› ve belki de en
büyü¤ü Liverpool oldu. K›rm›z›lar son
y›llarda ço¤u kez sezona
flampiyonluk hayalleriyle girmekten
uzakt›. Yine de Rafael Benitez’in
ard›ndan tak›m›n bafl›na önceki sezon
Fulham’a basamak atlatan Roy
Hodgson getirilmiflti. Ancak haftalar
geçtikçe küme düflme potas›n›n
etraf›nda dolaflan Liverpool, Ocak
ay›nda en fazla orta s›ralarda kendine
yer bulur olmufltu. Hâl böyle olunca
taraftara 21 y›l önceki son
flampiyonlu¤u yaflatan Kenny
Dalglish, kurtar›c› rolüyle tekrar
kulübeye geçti. Nitekim sezonu 
6. s›rada tamamlayan Liverpool için
çok daha önemli olan unsur, “King
Kenny”nin k›sa sürede tüm flehre
yayd›¤› umuttan baflka bir fley de¤ildi.
Son y›llarda Bundesliga’ya hâkim
olan yükseliflin temel sebeplerinden
biri olarak, tak›mlar›n güç seviyesinin
birbirine gayet yak›n olmas› gösterilir.
Hiçbir maç›n veya sezonun galibi
kolayca belli olmad›¤› gibi, zirveye
oynayacak tak›mlar›n da ifli her an
tersine dönebilir. Bu sezonu 12 ve
15. s›ralar aras›nda tamamlayan dört
tak›m›n yak›n zaman flampiyonlar›
olmas› da bunun en güzel kan›t›
asl›nda. ‹flte bu flartlar alt›nda lige
bafllayan Mainz, k›sa sürede herkesin
a¤z›n› aç›k b›rakt›. 9 hafta sonunda
toplanan 24 puan tak›m› liderlik
koltu¤una oturtuyordu. Öte yandan
yönetim, galibiyet primleri için
belirledi¤i sezonluk bütçenin yar›s›n›
o hafta itibar›yla geçmiflti bile! 
Yine de Mainz’›n ola¤anüstü enerjisi
yavaflça azald› ve tak›m sezonu 
5. s›rada tamamlad›. Schalke ise ligde
onlar kadar flansl› de¤ildi. Raul,

Metzelder ve Huntelaar
transferlerinin yan› s›ra Felix Magath
gibi pragmatik bir teknik adama sahip
olmak umut verici olsa da, sezon
boyunca küme düflme potas›n›n
hemen üstlerinde yer ald› Schalke.
Ne var ki tak›m fiampiyonlar Ligi’nde
yoluna devam etmeyi baflard›. Hatta
Magath’›n yerine geçen Ralf Rangnick
ekibine iki tur daha atlatarak yar›
finale ç›kt› ve Schalke’nin bu sezonki
en beyaz sayfas›na imzas›n› att›.
Deportivo La Coruna, 2000’li y›llar›n
bafl›ndaki zirveye oynayan
performans›ndan uzun süredir çok
uzakt›. Son zamanlarda La Liga’n›n
orta karar tak›mlar›ndan biri haline
gelen tak›m›n küme düflme ihtimali
yine de pek yak›n görünmüyordu.
Sezona kötü bafllayan Deportivo bir
süre son üç tak›m aras›nda yer alsa
da 10. hafta itibar›yla bu bölgeden
uzaklaflt›. Atefl çemberinden 
35. haftaya dek kaçan Deportivo’nun
tekrar düflme potas›na girifli, dramatik
biçimde son haftaya kald› ve 
“El Turco” kendi taraftar› önünde
ikinci lige yüzünü döndü. Çizme’de
ise benzer bir hikâye, sezon ortas›nda
Pazzini’yi Inter’e satarak büyük güç
kaybeden ve Serie B’nin yolunu tutan
Sampdoria’dan geldi. Böylece sezon
bafllar›nda fiampiyonlar Ligi ön
elemelerine kat›lan ve Avrupa
Ligi’nde mücadele eden ekibin
beklentileri ve elde ettikleri aras›nda
tam bir uçurum do¤mufl oldu.
Yine birçok duyguyu ayn› potada
eriten 9 ayl›k bir maratonu geride
b›rakt›k. ‹ngiltere’de lig tarihine bir
kilometre tafl› daha eklenirken,
Almanya’da Dortmund’un parmak
›s›rtan taraftar› flampiyonluk hasretine
el sallad›. ‹talya’da s›n›rlar›n›
zorlayan iki teknik adam zirve
yar›fl›na canl›l›k katarken, büyük
liglerin hiçbiri kendi kahramanlar›n›
yaratmaktan geri kalmad›. Sezona
hayal k›r›kl›¤›yla bafllayanlar kadar,
boyunu aflan engelleri geride b›rak›p
izleyeni haftalarca heyecanland›ran
tak›mlara da flahit olduk. Sonuç
olarak dört dev ligin arkada b›rakt›¤›
bu bol sürprizli sezon, futbolseverlere
yaflatt›¤› birçok an› sayesinde geri
dönüp bakmaya de¤er.

4 Büyük Lig Gol Krall›¤›

Oyuncu Tak›m› Gol Ortalama 
Cristiano Ronaldo Real Madrid 40 1.18    
Lionel Messi Barcelona 31 0.94    
Mario Gomez Bayern Münih 28 0.88    
Antonio Di Natale Udinese 28 0.78    
Edinson Cavani Napoli 26 0.74    
Papiss Cisse Freiburg 22 0.69    
Carlos Tevez Manchester City 21 0.68    
Dimitar Berbatov Manchester United 21 0.66    
Samuel Eto'o Inter 21 0.60    
Sergio Kun Aguero Atletico Madrid 20 0.63    
Robin van Persie Arsenal 18 0.72    
Milivoje Novakovic Köln 17 0.61
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K›rm›z› Grup’un hem de Spor Toto 2. Lig’in en az
gol yiyen tak›m› oldular. 

Sakaryaspor zoru baflard›

Bu sezon Bank Asya 1. Lig’e yükselen tak›mlardan
sezon hikâyesi en ilginç olan› Sakaryaspor belki de.
Mardan Antalyaspor Stad›’nda oynanan Play-Off
maçlar› sonucunda bu lige yükselen son ekip olan
Sakaryaspor, sezona Murat Bölükbafl› önderli¤inde
bafllam›flt›. 2006-2007’de Süper Lig’e veda ettikten
sonra, Bank Asya 1. Lig’de de tutunamam›fllar ve iki
sezon önce 2. Lig’e düflmüfllerdi. Sezon içinde
Murat Bölokbafl› ile yollar›n› ay›ran Tatangalar,
futbolculuk döneminde Sakaryaspor’da forma
giymifl, antrenörlük hayat›na da yeflil-siyahl› tak›mda
bafllam›fl olan fiaban Y›ld›r›m’la sözleflme
imzalad›lar. Borçlar›ndan dolay› transfer yasa¤› olan
kulüp, bu durumdan dolay› sezon içinde oldukça
zor günler geçirdi. Ancak tüm bu s›k›nt›lara ra¤men
K›rm›z› Grup’u 4. olarak tamamlay›p Play-Off’lara
kalmay› baflard›lar. 
Beyaz ve K›rm›z› Grup’u 2 ile 5. s›ralar aras›nda
bitiren 8 tak›m›n kat›ld›¤› ve Mardan Antalyaspor
Stad›’nda oynanan Spor Toto 2. Lig Play-Off’lar›nda

kura sonucu ilk maçlar›n› Konya Torku fiekerspor ile
oynad›lar. Konya ekibi, K›rm›z› Grup’ta normal
sezonda Tatangalar› iki maçta da ma¤lup etmifl, ligi
de rakibinin 13 puan üstünde ikinci olarak bitirmiflti.
Bu aç›lardan bak›l›nca yeflil-beyazl› ekip maç›n
favorisi görünüyordu. Nitekim Galatasaray’›n
altyap›s›ndan tan›d›¤›m›z Cafercan Aksu’nun
muhteflem frikik golüyle de öne geçtiler. Ancak
müsabakan›n sonunda gülen taraf 3-1’lik skorla
Sakaryaspor oldu. Yeflil-siyahl›lar›n yar› finaldeki
rakibi Beyaz Grup ikincisi Bugsaflspor’du. Ankara
ekibi de farkl› grupta olmas›na ra¤men ligi
Sakaryaspor’un 12 puan önünde bitirmiflti. Normal
süre ve uzatmalar›n 1-1 bitti¤i maçta, Bugsaflspor’un
kaptan› Ömer Cu¤’un dire¤e niflanlad›¤› penalt›
skoru belirledi ve Tatangalar ad›n› finale yazd›rd›.
Bank Asya 1. Lig’in son biletinin sahibi
Band›rmaspor-Sakaryaspor maç›ndan sonra belli
olacakt› art›k. K›sa bir süre önce amatör kümede
mücadele eden Band›rmaspor, son y›llarda müthifl
bir ç›k›fl yakalam›fl ve Spor Toto 2. Lig’e kadar
yükselmiflti. fiimdi ise Bank Asya 1. Lig avuçlar›n›n
içindeydi adeta. Beyaz Grup’u da 67 puanla ikinci
olarak bitirmifllerdi. Yani farkl› grupta olmalar›na
ra¤men yine Sakaryaspor’a çok net bir puan fark›
atm›fllard›. Ancak Tatangalar maça çok h›zl› bafllad›

ve ilk yar›da bir anda 3-0
öne geçmeyi baflard›. Maç
sonunda da skor tabelas›
5-1’i gösterirken, fiaban
Y›ld›r›m önderli¤indeki
Sakaryaspor yeniden Bank
Asya 1. Lig’e merhaba
diyordu. Üstelik transfer
yasa¤›yla, hoca ve
yönetim de¤iflikli¤iyle
geçen bir sezonun
ard›ndan, ligi
kendilerinden 12-13 puan
önde bitirmifl rakiplerini
saf d›fl› b›rakarak.

Düflen tak›mlar

Bu sezon Spor Toto 2. Lig’de, yak›n geçmiflte
Süper Lig’de mücadele eden tak›mlar Bank Asya
1. Lig vizesi al›rken, yine önceki senelerde Süper
Lig deneyimi yaflam›fl birçok tak›m da Spor Toto
3. Lig’e düflmekten kurtulamad›. 6 tak›m›n Spor
Toto 2. Lig’e veda etti¤i sezonda 2004-2005’te
Süper Lig’de tutunamay›p h›zl› bir düflüfl içine
giren Akçaabat Sebatspor, 2008-2009’da Süper
Lig’e veda ettikten sonra her sezon bir küme
gerilemekten kurtulamayan Hacettepe, en son
1998-1999 sezonunda Süper Lig’de boy gösteren
Dardanelspor, Spor Toto 3. Lig’in yolunu tuttu.
Son senelerde oldukça sars›nt›l› düflüfller yaflayan
bu üç tak›m›n yan› s›ra Gebzespor ve Belediye
Vanspor da bir alt lige
düflerken, 29 y›l sonra
Mersin ‹dman Yurdu’nu
Süper Lig’de görecek
olan Mersin halk›,
Tarsus ‹dman
Yurdu’nun Spor Toto 
3. Lig’e düflmesiyle de
sevinç ve hüznü bir
arada yaflad›.
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G
eçti¤imiz sezonlar›n
aksine yeni bir formatla
2010-2011 sezonuna

merhaba demiflti 2. Lig.  Süper
Lig’in de isim sponsoru olan Spor
Toto, 3. Lig’e oldu¤u gibi bu lige
de isim sponsoru olmufl ve ligin
ad› Spor Toto 2. Lig olarak
de¤iflmiflti. Öte yandan ligin
statüsünde de köklü de¤iflikliklere
gidilmiflti. Bu de¤ifliklikler
çerçevesinde önceden Eleme
Grubu, Klasman Grubu,
Yükselme Grubu ve Play-Off’lar
fleklinde düzenlenen 2. Lig,
2010-2011 sezonundan itibaren
18 tak›mdan oluflan iki ayr› grup
fleklinde oynanmaya baflland›. 
Bu gruplar›n en büyük özelli¤i ise
art›k önceki sezonlarda oldu¤u
gibi birbirine yak›n bölgelerdeki
tak›mlardan oluflmamas›yd›. 
Yani iki grup da tüm Türkiye’yi
kapsayacak flekilde ele al›nm›fl,
bu flekilde bölgesel grup format›
tarihe kar›flm›flt›. Bu çift devreli
lig usulüne göre oynanan 18
tak›ml› gruplardan birinin ad›
Beyaz, di¤erininki de K›rm›z› olarak belirlenmiflti. 
‹flte bu yepyeni statüsü ve ismiyle 2010-2011
sezonuna bafllayan Spor Toto 2. Lig’de sezon
sonunda Beyaz Grup’un birincisi Göztepe ile
K›rm›z› Grup’u lider bitiren Elaz›¤spor Bank Asya 
1. Lig’e direkt ç›kmay› baflard›. Bank Asya 1. Lig
biletini alacak son tak›m› ise Play-Off’lar belirledi.
Yeni statü gere¤i her iki grubu 2 ile 5. s›ralar
aras›nda tamamlayan 8 tak›m, Mardan Antalyaspor
Stad›’nda tek maçl› eleme usulüyle mücadele etti ve
bu maçlar›n sonunda K›rm›z› Grup dördüncüsü
Sakaryaspor 2011-2012 sezonunda Bank Asya 
1. Lig’de mücadele etmeye hak kazand›. fiimdi gelin
Bank Asya 1. Lig’in bu üç yeni tak›m›n›n
hikâyelerine bir göz atal›m.

Göztepe bir efsane...

Avrupa kupalar›nda yar› final oynayan ilk Türk
tak›m›d›r Göztepe. 1968-69 sezonunda Avrupa Fuar
fiehirleri Kupas›’nda son 4’e kalmay› baflarm›fl,
ancak bu turda Macar ekibi Ujpest’e elenmekten
kurtulamam›flt›. Özellikle 60’l› y›llar›n sonlar›nda
Atletico Madrid, Marsilya gibi Avrupa’n›n önde
gelen kulüplerini elemek, üst üste iki kez Türkiye
Kupas›’n› müzesine götürmek ve ligi ilk 4 s›rada
bitirmek gibi de önemli baflar›lar› vard›. Ancak
yak›n geçmifl, bu baflar›lar›n aksine tam bir kâbusa
dönüflmüfltü ‹zmir’in sar›-k›rm›z›l› ekibi için. 
2002-2003 sezonu sonunda 1. Lig’e veda ettikten

sonra inan›lmaz bir düflüfle girmifl ve 2006-2007
sezonunun sonunda kendini amatör ligde
buluvermiflti. fiaka de¤il, bu tarihi ç›nar 5 sezonda
tam 4 lig gerileyip profesyonel liglerde oynama
flans›n› yitirmiflti. 
Tarihinin en kötü günlerini yaflayan sar›-k›rm›z›l›
ekip, bundan sonra 3. Lig’de mücadele eden Alia¤a
Belediyespor’la yapt›¤› anlaflma sonras› kulübün
isim, renk ve logosunun Göztepe olarak
de¤ifltirilmesi ve TFF Hukuk Kurulu’nun da bu
de¤iflikli¤e onay vermesi sonucunda 2008-2009
y›l›nda 3. Lig’e geri yükseldi. Bu de¤iflim
Göztepe’ye ilaç gibi geldi adeta. 3. Lig’e ç›kt›klar›
sezon sonu 2. Lig’e, bu sezon sonu da Bank Asya 
1. Lig’e geri dönmeyi baflard›lar. Yani 3 sezonda
tam 3 lig yükselmeyi baflararak düflüflü bir anda
ç›k›fla çevirdiler. Bu sezona bakt›¤›m›zda ‹zmir
ekibinin çok rahat bir flekilde yeniden Bank Asya 
1. Lig’e merhaba dedi¤ini görüyoruz. Geçti¤imiz
sezon Bucaspor’un tarihinde ilk kez Süper Lig’e
ç›kmas›n› sa¤layan Özcan K›z›ltan önderli¤inde
sezona girifl yapan Göztepe, 74 puanla ve en yak›n
rakibi Band›rmaspor’a 7 puan fark atarak seneyi
Beyaz Grup birincisi olarak noktalad›. Bunun yan›
s›ra 70 golle hem kendi grubunun hem de Spor
Toto 2. Lig’in aç›k ara en golcü tak›m› unvan›na da
sahip oldu. Üstelik kendi evinde hiç maç
kaybetmeden. Sar›-k›rm›z›l› ekipte Tayfun Özkan 
16 golle tak›m›n en golcü oyuncusu olurken,
Befliktafl’›n altyap›s›ndan yetiflmifl ‹lhan fiahin 13,

ezeli rakip Karfl›yaka’n›n altyap›s›ndan yetiflmifl
Türker Demirhan ise 12 golle ligin en golcü
kulübüne destek verdi. Böylelikle ‹zmir’in bu güzide
tak›m›n› futbolseverler gelecek sezon Bank Asya 
1. Lig’de izleme flans› yakalad›.

Elaz›¤spor eski tan›d›k

Hat›rlanaca¤› üzere Elaz›¤spor 2001-2002 sezonu
sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig’de oynamaya
hak kazanm›fl, ancak bu ligdeki 2 senelik
deneyiminden sonra 2003-2004 sezonunda yeniden
1. Lig’e geri dönmüfltü. Bordo-beyazl› ekip bu
tarihten 4 sene sonra da 2. Lig’in yolunu tutmaktan
kurtulamam›flt›. Yani onlar da Göztepe kadar
olmasa da k›sa süre içinde kendilerini bir anda alt
liglerde buluvermifllerdi. 
2010-2011 sezonuna 90’l› y›llarda Trabzonspor’da
ve A Millî Tak›m’›n savunmas›nda baflar›yla görev
yapan Osman Özköylü yönetiminde bafllam›fllard›.
‹lk yar›da Konya Torku fiekerspor’la müthifl bir zirve
yar›fl›na girdikten sonra 16. hafta sonunda 
yeflil-beyazl› ekipten liderli¤i devrald›lar ve sezon
sonuna kadar hep zirvede kald›lar. ‹kinci yar›n›n
bafl›nda Konya ekibine karfl› açt›klar› puan fark›, son
haftalara do¤ru kapansa da K›rm›z› Grup’u birinci
s›rada tamamlay›p Bank Asya 1. Lig’e üç sezon
sonra geri dönmeyi baflard›lar. 12 gollü Göksu
Türkdo¤an ile 10 gollü Arif fiahin tak›m›n en golcü
oyuncular› olurken, yedikleri 24 golle de hem
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Yeni ismi ve formatıyla 2010-2011 sezonuna yepyeni bir solukla giren Spor Toto 2. Lig’de yılın kazananları Göztepe,
Elazığspor ve Sakaryaspor oldu. Yakın geçmişte Süper Lig’de de mücadele ettikten sonra büyük düşüş içine giren bu üç

takım, elde ettikleri bu zaferle yeniden eski günlerine dönüşün ilk sinyallerini verdi.

Aydın Güvenir

Bank Asya’n›n üç yenisiBank Asya’n›n üç yenisi
Spor Toto 2. Lig

BAL’a Düflen
Tak›mlar
K›rflehirspor
■ 72 Batmanspor
■ Malatyaspor
■ Beykozspor 1908 A.fi.
■ Ispartaspor
■ Erzurumspor
■ Torbal›spor
■ Yalovaspor
■ Zeytinburnuspor

Spor-Toto 3. Lig’e
Yükselen Tak›mlar
■ K›rflehirspor
■ Erzurum B.B. 
■ Erganispor
■ Beflikdüzüspor
■ Çarflambaspor
■ Elaz›¤ Belediyespor
■ Manavgat Evrensekispor
■ Kilimli Belediyespor
■ Ayd›nspor 1923
■ Yeni Sand›kl› Belediyespor
■ Maltepespor
■ Ümraniyespor
■ Küçükçekmecespor

Spor Toto 2. Lig’e
Yükselen Tak›mlar 
■ Tepecikspor
■ K›rklarelispor
■ Gaziosmanpafla
■ Ünyespor
■ Alt›nordu
■ Denizli Belediyespor



P
ortekiz’in kuzeybat›s›nda yer alan
177 bin nüfuslu küçük bir flehrin
sezon boyunca Avrupa futbol

bas›n›nda bu kadar fazla yer
bulabilece¤ini kim bilebilirdi ki?
Braga’dan, Portekiz Ligi’nin mütevaz›
kulüplerinin birinden bahsediyoruz.
En büyük baflar›s›n› geçen sezon Porto
ve Sporting gibi ülkenin önde gelen
kulüplerini geride b›rak›p Benfica’n›n
ard›ndan ligi ikinci s›rada
tamamlayarak elde eden Braga’n›n
kendisinden bekleneni aflmas› herkes
için sürpriz oldu. 
Sezon onlar için zorlu bafllam›flt›.
Önce Celtic’i, ard›ndan da son
y›llarda ‹spanya futbolu denince akla
ilk gelen ekiplerden birini, Sevilla’y›
eleyerek fiampiyonlar Ligi’ne
tarihlerinde ilk kez kalmay› baflard›lar.
Fakat daha sonra görülecekti ki bu,
onlar için ilklerin sezonuydu. Shakthar
Donetsk, Arsenal ve Partizan’›n
bulundu¤u grupta ald›klar› 3 galibiyet
ve toplad›klar› 9 puanla üçüncü
olarak Avrupa Ligi’ne son 32
turundan kat›lmaya hak kazand›lar.
Son 32 turunda kupan›n sürprizi Lech
Poznan’›, son 16’da kötü bir sezon
geçiren ve Dublin’deki finalde kupay›
kald›rarak taraftarlar›n› sevindirmeyi
hedefleyen Liverpool’u elemeyi
baflard›lar. Çeyrek finale gelindi¤inde
ise rakip, bir önceki turda kupan›n
favorilerinden Manchester City’yi
eleyen Dinamo Kiev’di. Portekiz
temsilcisinin durmaya niyeti yoktu.
Ukrayna’da elde edilen gollü
beraberlik, iki y›ld›r tak›m› çal›flt›ran
genç teknik adam Domingos
Paciencia’n›n ö¤rencilerinin yar› final
vizesi almas› için yeterliydi. 
Finale bir ad›m kala rakip çok daha
zorluydu. Braga’n›n finale ç›kabilmesi
için 56 y›ld›r Lizbon’da yenemedi¤i
Benfica’y› geçmesi gerekiyordu.
Tarihinde çok say›da Avrupa kupas›
yar› finali oynayan Benfica’n›n turu
geçmesi ve finale yükselmesi pek çok
kifli için sürpriz olmayacakt›. Fakat
Braga’n›n “rüya gibi” geçen hikâyeyi
sonland›rmaya niyeti yoktu. fians›n›n
da yaver gitmesiyle ilk maçta 2-1
yenildi¤i Benfica’y› rövanflta tek golle
geçerek Dublin vizesini almay›
baflarm›flt› ufak flehrin oynad›¤›
futbolla herkesin takdirini toplayan
büyük tak›m›. Evet, sezon bafl›nda

kimsenin akl›ndan
geçmeyen bir tak›m,
Braga, UEFA Avrupa
Ligi’nde finale
kalmay› baflarm›flt›.

Villas-Boas’›n
büyüsü

Porto için hayal
k›r›kl›¤› dolu bir
sezon geride kalm›flt›.
fiampiyonluk ezeli
rakip Benfica’ya
kapt›r›lmakla
kalmam›fl, lig
üçüncülü¤ü
fiampiyonlar Ligi
vizesinin al›nmas›na
engel olmufltu. 
4.5 sezondur tak›m›n
bafl›nda olan
Jesualdo Ferreira
görevi b›rakm›fl, Baflkan Pinto da
Costa 9 y›l önce oldu¤u gibi
beklenmeyen bir karar al›p tak›m›
daha önce hiç A tak›m çal›flt›r›c›l›¤›
tecrübesi olmayan, 32 yafl›ndaki
Andre Villas-Boas’a emanet etmiflti.
Villas-Boas, Bobby Robson’›n yan›nda
henüz 17 yafl›nda bafllad›¤› teknik
adaml›¤a, Jose Mourinho’nun yan›nda
devam etmifl ve nihayetinde çok
de¤erli bir tak›m›n teknik
patronlu¤una getirilmiflti. Genç teknik
adam geçen sezonki kadronun
üzerinde fazla oynamad›, sadece
Sporting’den Joao Moutinho ve Velez
Sarsfield’dan Nicolas Otamendi’yi
transfer etti. Tak›m›n tek önemli güç
kayb› Liverpool’a giden Raul
Meireles’ti.

Harika bir sezon 

Porto hem ligde hem de Avrupa
Ligi’nde sezona iyi bir bafllang›ç yapt›.
Ön eleme turunda Belçika temsilcisi
Genk’i her iki maçta da farkl› yenen
Porto, Befliktafl, Rapid Wien ve CSKA
Sofya’da oluflan gruptan befl galibiyet
ve bir beraberlikle nama¤lup ç›kt›.
Son 32 turunda, Braga’n›n
fiampiyonlar Ligi ön eleme turunda
eledi¤i Sevilla ile eflleflti.
Deplasmanda al›nan 2-1’lik galibiyet,
Dragao’daki 1-0’l›k ma¤lubiyete
karfl›n son 16 tak›m aras›na

kal›nmas›n› sa¤lad›. Son 16 turunda
Ruslar›n güçlü temsilcisi CSKA
Moskova ile eflleflti Portekiz temsilcisi.
Her iki maç› da kazanan Porto, çeyrek
finalde yine bir Moskova tak›m›,
Spartak’la karfl›laflt›. Rus ekibine iki
maçta toplam 10 gol atan 
Villas-Boas’›n tak›m›, kupan›n da en
fazla gol atan ekibi unvan›n› kazand›
bu turla beraber. Porto’yu, “Son 32”
turunda oldu¤u gibi yar› finalde de bir
‹ber Yar›madas› temsilcisi
beklemekteydi. Kupan›n iddial›
ekiplerinden Villarreal ile karfl›laflan
mavi-beyazl›lar, ilk maçta ald›klar› 
5-1’lik galibiyetle gittikleri rövanfl
maç›ndan 3-2’lik yenilgiyle Dublin
biletini almay› ve 8 y›l sonra Kupa
2’de yine finale yükselmeyi baflard›.

Dublin’de 22. kupa

Sezon bafllarken bir ‹ngiltere
kulübünün Dublin’de final
oynayabilece¤ini düflünenlerin, en
az›ndan akl›ndan geçirenlerin say›s›
hiç de az de¤ildi. Lâkin beklenmeyen
oldu ve iki ‹ber Yar›madal›, iki ayn›
ülkeden ekip Dublin Arena’da sahaya
ç›kt›. ‹rlanda Cumhuriyeti’nin
baflkenti, Kraliçe II. Elizabeth’in
ziyaretinin heyecan›n›n yan› s›ra
Avrupa’n›n kulüpler düzeyindeki 
en önemli ikinci kupas›n›n finaline de
ev sahipli¤ini yap›yordu ayn›

günlerde. Final maç›nda Porto atak
bafllasa da Braga beklenenden daha
iyi bir oyun ortaya koydu ve sezonun
f›rt›na gibi esen tak›m›na kolay lokma
olmayaca¤›n› gösterdi. Maç›n ilk
yar›s›nda pozisyonlar› yakalayan
Braga olsa da kronometre 
44. dakikay› gösterdi¤inde Gurain’in
ortas›na kafay› vuran Falcao, Porto’yu
1-0 öne geçirdi. ‹kinci yar›n›n hemen
bafl›nda Mossoroo, Porto defans›n›n
hatas›nda kaleci Helton’la karfl›
karfl›ya kalsa da pozisyonu
de¤erlendiremedi ve Braga’n›n
beraberli¤i yakalamas› yolundaki en
önemli flans› harcad›. Karfl›laflman›n
geri kalan›nda rakibine pozisyon
imkân› vermeyen Porto, 90 dakikan›n
sonunda tarihinde ikinci kez
Avrupa’n›n iki numaral› kupas›n›n
sahibi oldu. Braga için ise rüya, geçen
sezondaki gibi kupas›z sona erdi.
Porto, UEFA Avrupa Ligi Kupas›’n›
müzesine götürmekle kalmay›p,
rekorlara da imza att›. Andre 
Villas-Boas, bir Avrupa kupas›
kazanan en genç teknik adam, 
kupa boyunca 17 gol atan
Kolombiyal› forvet Falcao da UEFA
Kupas›/Avrupa Ligi tarihinde bir
sezonda en fazla gol kaydeden
futbolcu unvan›n›n sahibi oldu. 
Porto ise kald›rd›¤› 22. kupa ile bu
yüzy›lda en fazla flampiyonluk
kazanan futbol kulübü payesini ald›.
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Hayal kırıklığı dolu bir sezonun ardından geri dönüşün böylesini ancak Porto gibi bir kulüp yaşayabilirdi. Yedi sezonun
ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edemeyen Portekiz temsilcisi, Dublin’de oynanan final maçında ülkedaşı

Braga’yı tek golle geçerek 2003 yılından sonra bir kez daha Avrupa’nın iki numaralı kupasını müzesine götürdü.

Mustafa Taha

Porto’ya en büyük ödül Porto’ya en büyük ödül 
UEFA Avrupa Ligi
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923 y›l›nda dönemin en
görkemli spor merkezi olarak
göz kamaflt›r›c› biçimde aç›ld›

Wembley. Öyle ki, statta oynanan
ilk maçlarda kapasite zorlanarak her
seferinde 100 binden fazla merakl›
seyirci tribündeki yerini ald›.
Zamanla futbol d›fl› aktivitelere de
yer veren Wembley 1948’de Londra
Olimpiyat›, 1963’te Muhammed Ali
ve Henry Cooper aras›ndaki boks
maç› ve 2007’de Live Earth
konserine ev sahipli¤i yapt›. 1953’te
‹ngiltere’nin Macaristan’a 6-3
yenilmesiyle bir devrime flahit olan
Wembley, 1966 Dünya Kupas›
finaliyle tüm ülkenin içini bir günefl
gibi ›s›tt›. 30 y›l sonra yine Almanya
karfl›s›ndaki Euro’96 yar› finalinde
ise bu kez Southgate’in ayaklar›nda
eriyen umutlar vard› statta.
Hepsinden öte, Wembley’in eski
tribünlerinde oynanan befl
fiampiyonlar Ligi finali, kulüp
baz›ndaki 1 numaral› kupan›n ve
genel futbol tarihinin köfle tafllar›
oldu. 2007 y›l›nda kap›lar›n› tekrar
açan ve ihtiflam›ndan hiçbir fley
kaybetmeyen büyülü stat, yeni
haliyle baflka efsanevî finallere sahne
olmaya bafllad› bile.

1963: Milan 2-1 Benfica

22 May›s 1963 akflam› Wembley,
fiampiyon Kulüpler Kupas›’n› iki
sezondur evine götüren Benfica ile
bu onuru ilk kez yaflamak isteyen ve

çeyrek finalde Galatasaray’› eleyen
Milan’› a¤›rl›yordu. Bir taraf, Eusebio
önderli¤inde Portekiz tarihindeki ilk
baflar›l› jenerasyonun belkemi¤ini
olufltururken, di¤er yanda Gianni
Rivera, Cesare Maldini ve Giovanni
Trapattoni gibi efsaneler dünya
futboluna yeni tatlar sunuyordu.
‹talyan teknik adam Nereo Rocco
yönetimindeki Milan, bilinenin
aksine Helenio Herrera’dan önce
futbolseverleri libero kavram›yla
tan›flt›r›p “catenaccio”nun da
temellerini at›yordu.
Yaklafl›k üç y›l sonra ayn› çimlere

tekrar ayak
basaca¤›ndan
habersiz olan
Eusebio’nun 
19. dakikadaki
golü,
Portekizlilerin
üçüncü
flampiyonluk
hayallerini

somutlaflt›rd›. Rocco’nun ellerinde
flekillenen catenaccionun defansif
yönü bugün dünyaca tan›n›yor olsa
da, onun yorumlad›¤› sistemin
hücum özelli¤i de meflhurdu. 
Bu mentalitenin sonucu olarak
Wembley’e gelene dek turnuvada
tam 12 gole imzas›n› atan Milanl›
Altafini, 58 ve 69. dakikalarda ipleri
eline ald› ve Rivera’n›n güzel
paslar›n› de¤erlendirmeyi bildi.
Ülkesinde “Mazzola” olarak tan›nan
Brezilyal›n›n bu iki golü, Milan’a
fiampiyon Kulüpler Kupas›’n›
kazanan ilk ‹talya ekibi unvan›n›

getirmekle kalm›yor,
ayn› zamanda
Altafini’yi
turnuvan›n gol kral›
olarak
onurland›r›yordu.
Catenaccioyu
Wembley’de
Avrupa’ya güzelce
tan›tan Nereo
Rocco’nun ard›ndan,
bayra¤› Helenio
Herrera devrald›.
Onun yönetiminde
sistemi daha da
geçilmez hale
getiren Inter, sonraki
iki sezon fiampiyon
Kulüpler Kupas›’na
ambargo koydu.
K›sacas› Wembley’in
çimleri ‹talyanlara

u¤urlu gelmiflti ancak ayn› fleyi
Eusebio ve tak›m arkadafllar› için
söylemek zordu. Zira takvimler 
26 Temmuz 1966’y› gösterirken
Portekiz ayn› sahada Dünya Kupas›
yar› finalinde ‹ngiltere karfl›s›na
ç›kacak, att›¤› tek gole ra¤men
Eusebio ve arkadafllar› Wembley’i
bir kez daha boynu bükük terk
edecekti. O maçta ülkesini dünyan›n
zirvesine tafl›yan Bobby Charlton ise
sanki iki y›l sonra yine Wembley’de
imza ataca¤› flölenin sinyallerini
veriyordu.

1968: Manchester 
United  4-1 Benfica

Portekiz ile 1966 Dünya
Kupas›’ndaki üçüncülük unvan›n›
Sovyetler
karfl›s›nda
Wembley’de
elde eden
Eusebio, yine
de 1968
May›s›’nda
bu sahaya
ad›m atarken
temkinliydi.
Zira “Siyah ‹nci”, 5 y›l önce ayn›
yerde kaybetti¤i fiampiyon Kulüpler
Kupas›’n› ve ‹ngiltere karfl›s›nda
elinden kaçan Dünya Kupas› final
biletini unutam›yordu. Onun
akl›ndan bunlar geçerken, rakip
Manchester United o sezon turnuva
boyunca evinden uzaktaki hiçbir
maç› kazanamaman›n s›k›nt›s›
içindeydi. Yine de Busby’nin ikinci

nesil bebekleri, Münih uçak
kazas›n›n 10. y›ldönümünde her fleyi
unutup kupay› kazanan ilk ‹ngiliz
tak›m› olman›n hayalini kuruyordu.
Finalin Wembley’de oynanmas›,
deplasman fobisine sahip
Manchester’l›lar için asl›nda bir
nebze umut vericiydi. 
Durgun geçen bir ilk yar›n›n
ard›ndan 53. dakikada kaptan 
Bobby Charlton dümene geçti. 
Ne var ki 22 dakika sonra Graça’n›n
att›¤› beraberlik golü, dü¤ümün
uzatmalarda çözülece¤inin
habercisiydi. fiüphesiz ki bu, Matt
Busby’nin pek de çekindi¤i bir
geliflme de¤ildi, zira sahaya sürdü¤ü
genç kadronun enerjisine güveni
tamd›. Nitekim hakem maç› tekrar
bafllatal› daha üç dakika olmuflken
22 yafl›ndaki George Best tak›m›n›
tekrar öne geçirdi. Ondan hemen bir
dakika sonra fark› ikiye ç›karan 
Brian Kidd tam da o gün 19. yafl
gününü kutluyordu. 99. dakikada
son sözü söyleyen Charlton ise 
10 y›l önce karl› bir havada
kaybetti¤i dostlar›na s›cac›k bir
hediye gönderiyordu adeta.
Bir önceki sezon Herrera’n›n “Asma
Kilit”ini pozitif futboluyla açarak
Celtic’i Avrupa’n›n zirvesine tafl›yan
Jock Stein, tak›m›na bu kupay›
kazanan ilk Britanyal› olma s›fat›n›
bahfletmiflti. Busby ise ‘68 zaferiyle
birlikte bu bayra¤› dalgaland›rmaya
devam ederek futbol tarihindeki yeni
›fl›¤› güçlendirdi. Manchester
United’›n ilk büyük ‹skoçu,
kazand›¤› kupan›n ard›ndan flövalye
unvan›n› ald› ve bir sezon sonra 
24 y›ld›r sürdürdü¤ü görevini
b›rakarak kulüpte futbol
direktörlü¤üne soyundu. Wembley
ise üç y›ll›k aran›n ard›ndan bir
baflka fiampiyon Kulüpler Kupas›
finaliyle pozitif tak›m oyununun
belki de o ana kadarki zirve
noktas›na flahit olacakt›.

1971: Ajax 2-0 Panathinaikos

1953 y›l›, ‹ngiltere ve dünya
futbolunda önemli bir dönüm
noktas›n› temsil eder. Zira futbolu
icat eden ve bu güvenle y›llard›r
biraz da kibirli bir tav›rla rakip
tan›mayan ‹ngiltere, Kas›m ay›nda
Macaristan ile Wembley’de oynad›¤›
maçtan 6-3 ma¤lup ayr›l›yordu. O 
gün futbol tarihinin ak›fl›n› de¤ifltiren
“Sihirli Macarlar” ad›na iki gol atan

Ferenc Puflkafl, yaklafl›k 18 y›l sonra
Panathinaikos teknik direktörü olarak
ayn› sahada bu kez bir fiampiyon
Kulüpler Kupas› finaline ç›kacakt›.
Rakip Ajax’›n teknik direktörü ise en
az 1953’teki kadar büyük bir
devrime imza atmak üzere olan
“General” Rinus Michels’ten baflkas›
de¤ildi. Elinde Johan Cruyff’un bafl›
çekti¤i ve yekvücut hareket edebilen
11 kifli vard›. Nitekim böyle bir
karfl›laflma en çok da Wembley’e
yak›fl›rd›.
“Total Futbol”un inceliklerini
Michels’in liderli¤inde alt› y›ld›r
baflar›yla sergileyen Ajax, bu
gidiflat›n› art›k bir Avrupa zaferiyle
süsleme niyetindeydi. Puflkafl’›n ekibi
karfl›s›nda bu emeli yak›nlaflt›ran 
ilk hamle çok gecikmedi. 
Henüz 5. dakika oynan›rken 
Van Dijk’in att›¤› gol, “Total
Futbol”un ilk uluslararas› meyvesinin
habercisiydi. Ancak karfl›laflma
neredeyse tamamen Ajax’›n
kontrolünde tek kalede oynanmas›na
ra¤men General ve sahadaki
ordusunu rahatlatacak gol bir türlü
gelmiyordu. Neyse ki maç›n bitimine
üç dakika kala fark› ikiye ç›karan
Arie Haan, Michels’in yüzüne hakl›
bir tebessüm konduruyordu.
Wembley’deki galibiyetle birlikte
Ajax, y›llard›r gelifltirdi¤i ve dünya
futbolundaki yank›lar› bugüne dek
uzanacak yeni sistemi sayesinde
Avrupa’n›n zirvesine yerlefliyordu.
Rinus Michels de bu büyülü
stadyumda taçland›rd›¤› uzun
soluklu baflar›s›n› Barcelona’n›n
bafl›na
geçerek bir
baflka
mabede,
Camp
Nou’ya
tafl›yordu.
Cruyff’un
ilham
verdi¤i Ajax ise iki y›l daha kupaya
dört elle sar›l›yor, ard›ndan “Sar›
Fare” de General Michels’in yan›na
yine “Albay” rolüyle gidiyordu. 
Bu iki dahinin açt›¤› yol, çok
yak›nda Hollanda’y› art arda iki
Dünya Kupas› finaline tafl›yacakt›.

1978: Liverpool 1-0 Brugge

Cruyff ve çetesi total futbolla
dünyay› aya¤a kald›radursun,
‹ngiltere’nin Liverpool flehri Bill
Shankly ile bafllayan devrimin uzun
soluklu sarhofllu¤unu yaflamaktayd›.
Kulübe teknik adam olarak 15 y›l›n›

veren Shankly emekliye ayr›ld›¤›nda
geriye b›rakt›¤› güçlü kültürü Bob
Paisley devrald›. 1977’de Liverpool’a
ilk fiampiyon Kulüpler Kupas›’n›
kazand›rd›ktan sonra s›ra, ertesi
sezon Wembley’in büyülü
çimlerinde unvan› korumaya
gelmiflti. Sekiz y›l evvel Feyenoord’la
Avrupa’n›n birincisi olan Ernst
Happel yönetimindeki Brugge ise
büyük bir sürprize imza atarak bu
kupada final oynayan ilk Belçika
tak›m› olmufltu.
Maç zaman› gelip çatt›¤›nda
Wembley’deki 92 bin taraftar›n
yüzde 90’› k›rm›z›lar içindeydi. Tam
bir deplasman havas› yaflayan ve
sakat oyuncular›ndan mustarip olan
Happel’in ekibi, karfl›laflman›n ilk
düdü¤ünden itibaren geriye yaslan›p
s›k› bir alan savunmas›na baflvurdu.
Fairclough, Souness ve McDermott
gibi y›ld›zlar›n yan›nda, sezon
bafl›nda Celtic’ten transfer edilen
Kenny Dalglish’i kadrosunda
bar›nd›ran Liverpool ise ard› ard›na
Brugge kalesine yükleniyordu.
Golsüz geçen ilk yar›n›n ard›ndan
nihayet Souness’›n ak›ll› pas›nda
Dalglish, 65. dakikada topu
kalecinin üstünden a¤lara b›rakmay›
bildi. Kulüpte henüz ilk y›l›n› bile
doldurmadan böylesine anlaml› bir
gole imza atan ‹skoç oyuncu,
zamanla Liverpool için özel biri
olaca¤›n› söyler gibiydi. Bitifl
düdü¤üne 10 dakika kala bir baflka
emektar Phil Thompson’›n kale
çizgisinden ç›kard›¤› top ise
K›rm›z›lar›n sonsuz inanc›na dair
say›s›z örnekten biriydi.
O gece sona erdi¤inde Paisley, ustas›
Shankly’nin bin bir güçlükle aya¤a
kald›rd›¤› Liverpool’un art›k tam bir
Avrupa kulübü oldu¤unun
fark›ndayd›. Çal›flt›rd›¤› her tak›mda
mutlaka bir iz b›rakmay› baflaran
Ernst Happel o yaz Hollanda Milli
Tak›m›’n› Arjantin’de dünya ikincisi

yaparken, befl y›l sonra bu kez
Hamburg ile Avrupa flampiyonu
oluyordu. Happel’den hemen sonra
kupay› müzesine götüren ise Boot
Room’un bir baflka mensubu Joe
Fagan’›n ellerindeki Liverpool’dan
baflkas› de¤ildi.

1992: Sampdoria 0-1 Barcelona

Yeni ad›na kavuflmadan önce
fiampiyon Kulüpler Kupas›’n›n son
maç›na sahne olmak, Wembley’den
baflka bir stada nasip olmayacakt›.
Tarihindeki tek Serie A
flampiyonlu¤u sayesinde turnuvaya
kat›lan Sampdoria, kaptan Roberto
Mancini, kaleci Paglucia, Vialli ve
Cerezo gibi y›ld›zlar› bar›nd›ran
güçlü kadrosuyla Wembley’e ayak
bas›yordu. Böyle bir jenerasyonun
en büyük flanss›zl›¤›, finalde bir
baflka köfle tafl› olan Cruyff’un 
“Rüya Tak›m”›na denk gelmesiydi.
Hollandal› maestro, 21 y›l önce ayn›
sahada total futbolla kald›rd›¤›
kupaya, benzer bir anlay›flla, bu kez
teknik direktör olarak ulaflmak
istiyordu. Hatta Koeman,
Zubizarreta, Stoichkov, Laudrup gibi
fenomenlerin yan›nda çimlere ad›m
atan 21 yafl›ndaki Guardiola, y›llar
sonra Wembley’de Cruyff’un yerini
alaca¤›ndan habersizdi.
“Rüya Tak›m”, 90 dakika sonunda
kâbus görme gibi bir ihtimale pek
yer vermiyordu. Yine
de oynanan futbol ne
kadar ak›c› olursa
olsun, Sampdoria gibi
bir ‹talyan tak›m›na
kolayca gol atmak
mümkün de¤ildi.
Nitekim normal süre
golsüz sona erince
uzatmalara geçildi.
22 dakika daha sessiz
bir flekilde geride

kal›rken sahneye
Danimarkal› y›ld›z
Laudrup ç›kt›. Usta ayak,
tak›m›n›n ceza yay›n›n
hemen önünde kazand›¤›
serbest at›fl› enfes bir
vuruflla a¤lara
göndermeyi baflard›.
Barcelona’ya tarihinin ilk
fiampiyon Kulüpler
Kupas›’n› kazand›ran bu
gol, 19 y›l önce Rinus
Michels’in saha içindeki
“Albay”› olarak
Barcelona’ya gelen
Cruyff’a art›k “Aziz”
makam›n›n yolunu
aç›yordu.
Kulüp tarihinin doruk
noktas› olan
Wembley’den ma¤lup
ayr›lan Sampdoria için
yokufl afla¤› inme vakti
gelmifl gibiydi. 

Zira gittikçe çözülen kadro
sonucunda o günden sonra Avrupa
kupalar›nda istikrar yakalamak
zordu. Michels’ten ald›¤› miras›
Wembley’de göklere ç›karan Cruyff
içinse baflar›n›n s›n›r› yok gibiydi.
Nitekim o gün Guardiola ile sahada
var olan Barcelona kültürü, y›llarca
bir bayrak gibi tafl›narak günümüze
kadar gelmeyi bildi.
28 May›s’taki Barcelona-Manchester
United karfl›laflmas›na dek Wembley,
mazisindeki befl finalle birçok
de¤iflik duygu ve hat›ray› tatt›rd›
futbolseverlere. Milan ile
Catenaccio’nun ilk meyvelerine
flahitlik ederken, Eusebio sayesinde
u¤ursuzluk kavram›n› tekrar
hat›rlatt›. Bobby Charlton’›n ‹ngiliz
futbolundaki önemi bir kez daha
anlafl›l›rken, Hollanda ekolünün
tohumlar› yine Wembley’in
çimlerinde filizlendi. Kenny Dalglish
k›sa sürede bir efsaneye
dönüflece¤ini burada kan›tlarken,
Johan Cruyff’un Katalan halk›
gözündeki ölümsüzlü¤ü yine o
çimlerde tescillendi. K›sacas› futbol
tarihi sürekli yeni efsaneler
yarat›rken, birço¤una flahit olmak
üzere eski Wembley’in eflsiz
atmosferi hep ayakta kald›. Modern
haliyle bir kupay› daha sahibine
hediye eden stat, befl y›ll›k kabuk
de¤ifltirme döneminin ard›ndan
heybetini yitirmeden tarihe flahitlik
etmeye devam ediyor.

Mustafa Akkaya
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Eski Wembley’de befl final Eski Wembley’de befl final 
Bir Şampiyonlar Ligi finalini daha geride bırakırken, futbol tarihinin kadim durağı Wembley’in büyülü
atmosferi gönüllere tekrar taht kurdu. 2002’de yıkılan ve beş yılda yepyeni bir görünüm alan stat, eski haliyle
bu turnuvada beş kez kupayı sahibiyle buluşturdu. Beş finalde de zafer ve hüznü bir arada sahneleyen
Wembley’in Şampiyon Kulüpler Kupası macerası tam bir zaman tüneli gibi.



sanki hiçbir fley girmemifl gibi”
dedi. Mermi girip ç›km›fl ama
ba¤larda veya kemikte hasara
yol açmam›fl. 1.5 ay sonra
maça ç›k›p, üç gol att›m. 

‹lk param› 19 yafl›nda
kazand›m

▼Sonras›nda da futbolculuk
hayallerini gerçeklefltirmeyi
baflard›n.
▲Özellikle bu vurulma
olay›ndan sonra, ailem futbol
oynamaktan vazgeçece¤imi
umdu. Futbolu b›rakmam›
istiyorlard›. Neredeyse 20
yafl›na yaklaflm›flt›m ama
hâlâ amatör kümede
futbol oynuyordum.
Annem eczac› kalfas›
olmam› tavsiye ediyordu.
Ben de “Anne bari 1 y›l
dershaneye gideyim ve
okumay› sürdüreyim”
dedim. Dershaneye de
yaz›ld›m. Ama
içimdeki futbol
oynama arzusu ve
umudu hiç
dinmiyordu. 
O dönemde Müjdat
Yetkiner Hoca

arad›. Beni Amatör Millî
Tak›m’dan tan›yordu. “Dikilitafl’›

çal›flt›r›yorum, seni de tak›m›mda görmek
istiyorum” dedi. Bana o zaman›n paras›yla 7 milyar
lira verdiler. 19 yafl›na gelmifl ve futboldan ilk kez
para kazanm›flt›m. Peflinat›mla dershane ücretimi
ödedim, sonra kalan taksitlerimi de yine kulüp
ödedi. Dikilitafl’ta iyi bir sezon geçirdim ve
yeniden Amatör Millî Tak›m’a seçildim. 
▼Daha önce forvet oynad›¤›n› söylemifltin.
Eskiflehirspor’da ise bu sezon stoper olarak görev
al›yorsun. Bu mevki de¤iflikli¤inden de söz eder
misin bize?
▲Beyo¤lu Yeniçarfl›’daki son sezonumda hocam
Metin Kurt’tu. ‹lk geldi¤inde fizi¤ime bak›p, “Sen
stoper oynayacaks›n” dedi. Ben de “Oynayamam
hocam” cevab›n› verdim. Çünkü tabiri caizse k›z
gibi top oynuyordum o s›ralarda. Kafa topuna
ç›kmazd›m, mücadele etmezdim, sadece top
aya¤›ma geldi¤inde oynard›m. Fakat Haydar
tak›m›yla oynayaca¤›m›z bir maçtan önce
stoperimiz sakatlan›nca Metin Hocam benden 
o bölgede oynamam› istedi. O maçta stoper
oynamaktan keyif ald›m. Topu kesmek,
uzaklaflt›rmak veya geriden oyun kurmak bana
zevkli geldi. Dikilitafl’ta da a¤›rl›kl› olarak ön libero
oynad›m.
▼Amatör tak›mlardan profesyonel lige,
Beylerbeyi’ne geçmen nas›l oldu, seni kim keflfetti?
▲O dönemde Sinan Vardar beni aram›flt›.
Denenmeye ç›kmam› istedi. Amatör Millî Tak›m’da

▼Futbola ne
zaman ve
nas›l
bafllad›n?
▲Her
futbolcu

gibi
mahalle
aras›nda

futbol
oynamaya

bafllad›m. Kola
kutular›yla bile

futbol oynard›m.
Tophane’nin küçük sahas›nda

arkadafllarla oynarken, Beyo¤lu
Yeniçarfl›’n›n antrenörü Rahmi Hoca
beni görmüfl, be¤enmifl. “Kulübe gel”
dedi. O s›rada 11 yafl›ndayd›m.
Babama dan›flt›m, o da olur verince
gittim.
▼Ailen futbolcu olman› nas›l
karfl›lad›? Ailende futbol oynayan
birileri var m›yd›?
▲Ailemde de¤il, sülalemde futbolla
ilgilenen birini bulmak çok güç.
Sadece amcam biraz futbolu takip
eder. Bir de abim yafl› itibariyle
futbolla ilgileniyor. Hatta beni
yönlendiren de abimdir. 
▼Futbola bafllad›¤›n dönemde
zorluklar yaflad›n m›?
▲Tophane’de oturuyorduk, Beyo¤lu
Yeniflarç› tak›m› antrenmanlar›n›
Hal›c›o¤lu’nda yap›yordu. Her gün
Tophane’den fiiflhane’ye yürür,
oradan da Hal›c›o¤lu’na kadar
otostop yapard›m. E¤er kimse
arabas›na almazsa, yine yürürdüm.
Amatörlü¤ün flartlar› zordur. Toprak
sahada, çamurun içinde antrenman
yapar, kendi eflyalar›n›z› kendiniz
y›kars›n›z. Annem o konuda çok

kahr›m› çekmifltir, sa¤ olsun.
▼Peki e¤itimini de sürdürdün 
mü bu arada? 
▲Liseyi Beyo¤lu F›nd›kl› Lisesi’nde
okudum. Sonra da Eskiflehir’de
üniversiteyi kazand›m. Turizm
Otelcilik Bölümü ö¤rencisiyim ama
profesyonel olarak futbol oynamaya
bafllay›nca okula devam edemedim.
Bu nedenle aç›k ö¤retimde e¤itimimi
sürdürüyorum. 
▼Futbola bafllad›¤›nda nereleri hayal
ediyordun?
▲Amatör futbol oynad›¤›m dönemde
bafl›mdan kötü bir olay geçti. 
16 yafl›ndayken dizkapa¤›mdan
vuruldum. O nedenle ailem futbolu
b›rakmam› istedi.  
▼Bu olay önemli. Nas›l vuruldun,
neden vuruldun, bu konuya girelim
istersen.
▲Tophane’de olur böyle fleyler
(gülüyor). Okul ç›k›fl›nda üç arkadafl
yürürken kim oldu¤unu bilmedi¤imiz
birisi art›k ne sebeple oldu¤unu
bilmiyorum ama bize atefl etti.
Dizkapa¤›mdan vuruldum. Hemen
hastaneye kald›rd›lar. Doktor benim
yan›mda anneme, “Bu çocuk art›k
yürüyemez” deyince annem çok kötü
oldu. Bende de çok ciddi olamamak
gibi bir durum var. Her olaydan
gülecek bir fley ç›kart›r›m. Orada da
annemler feryat figan a¤larken ben
yine gülüyordum. Doktorun “Art›k
yürüyemez” sözlerini duyunca,
“Böyle olmayacak, baflka bir
hastaneye gidelim” dedim. Gitti¤imiz
hastanede ortopedi mütehass›s› bana
MR için gece randevusu verdi. Gece
yeniden hastaneye gittik ve MR
çektirdik. Doktor sonuçlar› görünce,
“Mucize gibi bir fley, dizkapa¤›na

Mazlum Uluç

Kurflun yedim    pes etmedim!Kurflun yedim    pes etmedim!

Bu sezonun ikinci yar›s›nda Eskiflehirspor’da
sürekli oynayan, orta sahada ve savunman›n
her bölgesinde görev alan bir joker olarak
tan›d›k onu. Futbol hayat›n›n büyük bölümü
amatör kümede geçen bir oyuncu olarak
yapt›¤› s›çrama parmak ›s›rt›yor. 20 yafl›nda
Beylerbeyi’nde profesyonel oldu, tak›m› 
3. Lig’e düflerken o Süper Lig’den
Eskiflehirspor’a transfer yapt›. Üstelik 16
yafl›nda dizinden kurflun yemifl ve yürümesi
bile tehlikeye girmifl bir gençten söz ediyoruz.
Azminin ve yetene¤inin karfl›l›¤›n› flimdilerde
A2 Millî Tak›m›’na seçilerek alm›fl durumda.

Veysel SarıVeysel Sarı

Okul çıkışında üç arkadaş yürürken kim
olduğunu bilmediğimiz birisi artık ne
sebeple olduğunu bilmiyorum ama bize
ateş etti. Dizkapağımdan vuruldum.
Gittiğimiz ilk doktor, “Bu çocuk artık
yürüyemez” dedi. Ama iyileştim ve 1.5 ay
sonra maça çıkıp 3 gol attım. 

Özellikle bu vurulma olayından sonra,
ailem futbol oynamaktan vazgeçeceğimi
umdu. Neredeyse 20 yaşına yaklaşmıştım
ama hâlâ amatör kümede futbol
oynuyordum. Annem eczacı kalfası
olmamı tavsiye ediyordu. 

O dönemde Müjdat Yetkiner aradı. 
Beni Amatör Millî Takım'dan tanıyordu.
Dikilitaş’a davet etti. O zamanın parasıyla
7 milyar lira verdiler. 19 yaşına gelmiş ve
futboldan ilk kez para kazanmıştım. 
İyi bir sezon geçirdim ve yeniden 
Amatör Millî Takım’a seçilip Beylerbeyi’ne
transfer oldum. 

Beylerbeyi Galatasaray’ın altyapısı gibiydi.
Amatör kümeden gelmiş bir oyuncu olarak
kafamda, “Acaba oynayabilir miyim?”
sorusu vardı. Ama orada 1 sezonda 35
resmi müsabakaya çıktım. Benim için çok
başarılı bir sezondu ancak takım küme
düştü. Bense Süper Lig’e terfi ettim. 

Eskişehirspor’a geldikten sonra futbolcu
olduğumu hissettim. Beylerbeyi’nde bir
odada 7 kişi kaldığımız günleri bilirim,
Eskişehirspor’da ise bana ait bir odam,
banyom ve televizyonum var. 
Yani Süper Lig oyuncusu olduğunuzda 
her şey çok farklı. 

Asla pes etmeyeceğimi biliyordum. Çünkü
ben çok zor şartlardan geçerek buraya
geldim. Futbol hayatım boyunca çevremde
çok yetenekli oyuncular görmüştüm ama
hayatları kapris yapmakla geçiyordu.
Bense geldiği yeri bilen birisiyim. Bunun
için hep çalıştım, çalıştım ve bekledim. 

Pozisyon almakta ve hızlı düşünmekte
eksiklerim var. Ben profesyonel bir takımın
altyapısından gelmedim ki. Bir oyuncu 7-8
sene amatör kümede oynayıp birdenbire
profesyonel olduğunda bazı eksikleri doğal
olarak ortaya çıkıyor.  

Sezonun ikinci yarısının ortalarından
itibaren sürekli oynamaya başladım. Asla
kapris yapan ve çalışmayan bir oyuncu
olmayacağım. Hayatımı kazandığım
mesleğime karşı asla saygısızlık
yapmayacağım. Her sezon üstüne koyarak
A Millî Takım’a çıkabilirsem benim için
büyük bir şeref olur.

Siirt kökenli bir ailenin

çocu¤u olarak

25.07.1988’de ‹stanbul

Tophane’de dünyaya

geldi. ‹kisi de evli bir

ablas› ve a¤abeyi var.

Babas› belediyeden

emekli, annesi ev han›m›.

Futbola Beyo¤lu

Yeniflarç›’da bafllad›, 

7 sene amatör olarak

oynad›. 1 sezon Dikilitafl

formas› giydikten sonra

Beylerbeyi’nde

profesyonel oldu. ‹ki

sezondur Eskiflehirspor’un

formas›n› giyiyor.

Veysel Sar›

kimdir?
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nas›l yafl›yorsun? 
▲Ben ufakl›ktan beri

kahvalt› yapmam. Süt
ve süt ürünlerini de
pek tüketmem. Bu
yüzden ailemle de
çok tart›flt›¤›m›z
olur. Asl›nda

görenler de söylüyor,
“Bir de bunlar› yesen
nas›l olursun” diye.
Tabii profesyonel

oyuncular›z  ve
hepimiz

her

dakika göz önündeyiz. Ne yapsak hemen
duyuluyor. Bu yüzden yaflant›m›za daha dikkat
ediyoruz. Benim gece hayat›m, içkim, sigaram yok.
Tabii aileden gelen bir durum bu. Annem de
babam da ne alkol ne sigara kullan›r. Futbol
camias›nda ender rastlan›r bir durum bu asl›nda.
▼Zaman zaman rakiplerine dengesiz girifller
yapt›¤›n yolunda elefltiriler var. Bu elefltirilere
kat›l›yor musun? Bunu neye ba¤lamak gerekir?
Formay› zorlukla kapm›fl bir oyuncunun afl›r›
h›rs›yla aç›klayabilir miyiz?
▲Bu biraz da pozisyon almakla alâkal› bir fley. 
Her topu ben alay›m, ben kullanay›m istiyorum,
biraz da bu yüzden oluyor ama bunu yavafl yavafl
düzeltmeye bafllad›m. Rakibe birden atlamamak,

aran›zdaki mesafeyi korumak, rakip sizi geçse bile
hemen geri dönebilmek lâz›m. Ben de bunlar›n
üstünde çal›fl›yorum. Bu konuda Fabio
Cannavaro’yu kendime örnek al›yorum.
▼Tak›mdaki di¤er stoperlerle aran nas›l, sana
yard›mlar› oluyor mu?
▲Konuflarak anlaflabiliyoruz. Yan›mda
oynayandan da önümde oynayandan da her
dakika bir fleyler ö¤renmeye çal›fl›yorum.
Oyuncular›n genelde nas›l pozisyon ald›¤›n›
dikkatle izliyorum. Yan›mda oynayan
a¤abeylerim de beni pozisyon alma konusunda
sürekli uyar›yor. Özellikle sol bek oynayan 
Volkan a¤abeye kulak vermeye çal›fl›yorum.
▼Bu sezon Befliktafl’a att›¤›n gol herhalde
kariyerinin en önemli golüydü. O golü att›¤›nda
neler hissettin? 

▲Hocam›z maça ç›karken bana “Rahat ve
sakin oyna, sana güveniyoruz” demiflti.

Futbolda kötü düflünmek diye bir fley
yok. Hep iyi, hep pozitif

düflüneceksin. Hafta içi Befliktafl’›n
nas›l pozisyona girdi¤ine dair

videolar izledim. Top araya
at›ld›¤›nda nerede durmam ve

alan› nas›l daraltmam
gerekti¤ini hocam›zla

konuflmufltuk. O maça
çok iyi motive
olmufltum. Hocam›z

videoyu izlerken birden
kapat›p, “Asl›nda çok da

izlemene gerek yok. Ç›kar
oynars›n, maç› da senin

att›¤›n golle kazan›r›z” demiflti.
‹çine do¤mufltu herhalde. Golü

att›¤›mda ilk hissetti¤im fley flükür oldu.
Öyle bir duyguyu hissetti¤im için “fiükürler
olsun” dedim. Bana güvenen insanlar,
“Veysel beni mahcup etmedi” cümlesini
kuruyorsa, ben dünyan›n en mutlu insan›
oluyorum.
▼Ligimizde be¤endi¤in oyuncular
hangileri?
▲Yerli olarak Erkan a¤abeyi,
yabanc›lardan da tabii ki Alex’i
be¤eniyorum. Türkiye’de bence
yabanc› olarak en iyi stoper Diego.
Bizim kültürümüze çok yak›n biri.
Ailesiyle camileri gezen, soyunma
odas›na girdi¤i zaman
“Selamünaleyküm” diyen biri
Diego.
▼Anadolu tak›mlar› ciddi bir
k›p›rdanma içinde.
Eskiflehirspor da bu
k›p›rdanma içindeki
tak›mlardan biri. 

Sen kulübün gelece¤ini nas›l görüyorsun?
▲Eskiflehir bir futbol flehri. Buraya her gelen her
tak›m bence çekinerek geliyor. Eskiflehir kendi
sahas›nda kolay kolay kaybeden bir tak›m de¤il.
Zaten büyük hedeflerimiz vard›, Bülent Hocan›n
da gelmesiyle hedeflerimizi daha da büyüttük. 
O geldi¤inde tak›m on yedinciydi, sezonu yedinci
s›rada tamamlad›k. Önümüzdeki sezon bence
daha iyi yerlerde olaca¤›z. Özellikle Avrupa
kupalar›na kesinlikle  kalmak istiyoruz.
▼Eskiflehirspor tribünlerinin tak›ma etkisi ne
boyutta? Oyuncu-taraftar iliflkileri nas›l?
Onlardan beklentileriniz neler?
▲Taraftar bizi bazen olumlu yönde etkiliyor,
bazen de kendi tribünlerinizden istemedi¤iniz

sözler duyuyorsunuz ve moraliniz bozuluyor.
Bunlar› duymak istemiyoruz. Kimse yenilmek
istemez ama futbol bu, bazen kazanacaks›n›z,
bazen de kaybedeceksiniz. Bütün duygular›
yaflayacaks›n›z ve bu  duygulardan ders
ç›karacaks›n›z. 
▼Bundan sonras› için hedeflerin neler?
▲Sezonun ikinci yar›s›n›n ortalar›ndan itibaren
sürekli oynamaya bafllad›m. Tabii yeri gelecek,
oynamad›¤›m zamanlar da olacak. Ama ben
hiçbir zaman pes etmeyece¤im ve çal›flmay›
sürdürece¤im. Asla kapris yapan ve çal›flmayan
bir oyuncu olmayaca¤›m. Hayat›m› kazand›¤›m
mesle¤ime karfl› asla sayg›s›zl›k yapmayaca¤›m.
Baflar›l› olman›n yolu pes etmeden çal›flmaktan
geçiyor. Hedefim öncelikle tak›m›mda kal›c›
olmak ve önümüzdeki sezon düzenli bir flekilde
oynamak. Her sezon biraz daha üstüne koyarak 
A Millî Tak›m’a ç›kabilirsem bu benim için büyük
bir fleref olur.
▼Para kazanmanla birlikte ailenin hayat›nda
de¤ifliklik oldu mu?
▲Elbette oldu. Sonuçta kendime yetecek kadar
bir para al›yorum ve gerisini aileme b›rak›yorum.
Çünkü bu yafl›ma kadar bana onlar bakt›.
Babam›n geçmiflte çekti¤i çileleri biliyorum ve
gelecekte kendi çocuklar›m›n ayn› çileleri
çekmesini istemiyorum. Bu nedenle gelece¤ime
de yat›r›m yapmaya çal›fl›yorum. 
▼Bize biraz da özel hayat›ndan ve hobilerinden
söz eder misin?
▲Eskiflehir’de genellikle tak›m arkadafl›m Alper’le
zaman geçiriyorum. Genelde d›flar› ç›k›p yemek
yeriz, yemekten sonra sinemaya gideriz ama
vaktimizin ço¤u playstation oynayarak geçiyor.
Dizi olarak sadece Genifl Aile’yi izliyorum.
Kitaplarla da aram fena de¤il. En son Elif fiafak’›n
Aflk Özeti kitab›n› okudum. Ondan önce de Her
fiey Seninle Bafllar isimli kitab› okumufltum.

iyi maçlar oynam›flt›m ve beni isteyen kulüpler
vard›. Bir de Müjdat Yetkiner Hocam, “E¤er
kendini iyi bir futbolcu olarak hissediyorsan
denenmeye ç›kmazs›n” diye bir nasihatte
bulunmufltu. Ben de kendimi iyi hissediyordum ve
“Denenmeye ç›kmam baflkan›m” cevab›n› verdim.
Sinan Vardar bir-iki gün sonra beni aray›p ça¤›rd›
ve imzay› att›m. Beylerbeyi o dönemde 2B’de yer
alan bir tak›md›, Galatasaray’›n altyap›s› gibiydi ve
o kulüpten gelen çok say›da oyuncu vard›. Amatör
kümeden gelmifl bir oyuncu olarak kafamda,
“Acaba oynayabilir miyim?” gibi sorular
dolafl›yordu. Ama orada çok çal›flt›m. Ligde 34
maç›n 32’sinde forma giydim. 2 maçta sar› kart
cezal›s›yd›m. 3 de kupa maç›yla birlikte 35 resmi
müsabakaya ç›kt›m. Benim için çok baflar›l› bir
sezondu ama tak›m küme düfltü.
▼Tak›m küme düfltü ama sen Süper Lig’e,
Eskiflehirspor’a transfer oldun. Bu tip ç›k›fl
hikâyelerine çok al›fl›k de¤iliz. 
▲Ben bir anda tavan yapt›m. 20 yafl›nda
profesyonel oldum, ertesi sezon da Süper Lig’e
geldim. Beylerbeyi ile küme düfltükten sonra tatile
ç›km›flt›m. Yeni sezonda 3. Lig’de oynayaca¤›m›
düflünüyordum. O dönemde menajerim arad› ve
“Hemen gel, yar›n Eskiflehir’e gidip imza at›yoruz”
dedi.
▼Peki seni Eskiflehirspor’da kim izlemifl ve
transferini istemifl? 
▲O dönemde Eskiflehirspor’un bafl›nda R›za Hoca
vard›. San›r›m baflkan›m›z Sinan Vardar beni
önermifl, o da birkaç maçta izletip transferime
karar vermifl. 
▼Birdenbire Süper Lig oyuncusu oldu¤unda neler
hissettin?
▲Eskiflehirspor’a geldikten sonra futbolcu
oldu¤umu hissettim. Beylerbeyi’nde bir odada 
7 kifli kald›¤›m›z günleri bilirim, Eskiflehirspor’da
ise bana ait bir odam, banyom ve televizyonum
var. Kulland›¤›m›z formalar, eflofmanlar çok daha
kaliteli, malzemelerinizi kendiniz tafl›m›yorsunuz.
Yani Süper Lig oyuncusu oldu¤unuzda her fley çok
farkl›. 
▼Süper Lig’e geldi¤inde hiç endifle duymad›n m›?
▲Asla pes etmeyece¤imi biliyordum. Çünkü ben
çok zor flartlardan geçerek buraya geldim. Futbol
hayat›m boyunca çevremde çok yetenekli
oyuncular görmüfltüm ama hayatlar› kapris
yapmakla geçiyordu. Hocalar›n onlara bak›fl aç›lar›
da bir süre sonra olumsuza dönüflüyordu. Bense
geldi¤i yeri bilen birisiyim. Bunun için hep
çal›flt›m, çal›flt›m ve bekledim. Yeri geldi 10-15
hafta oynamad›m ama bir forma flans› geldi¤inde
neler yapabilece¤imi biliyordum. Eskiflehirspor
taraftarlar›na “Bizim böyle genç bir oyuncumuz
var” dedirterek kendimi kabullendirece¤ime
inan›yordum. Nitekim o flans geldi¤inde de iyi
kulland›¤›m› düflünüyorum. 

Gözyafl› döktüm, 
duvarlar üzerime geldi

▼Dedi¤in gibi ilk sezonunda çok az oynad›¤›n›
görüyoruz. Uzun süre yedek kald›¤›n dönemde
neler düflündün? 
▲Yedek kald›¤›m dönemde kendi kendime gözyafl›
döktü¤üm, duvarlar›n üzerime geldi¤i dönemleri
biliyorum. Ben formay› hak etti¤ime inan›yordum
ama hocama göre demek ki eksiklerim vard›.
Dedi¤im gibi asla pes etmedim, hep çal›flt›m. 
O flans›n bana bir gün gelece¤ine ve benim de
nas›l bir oyuncu olaca¤›m› gösterece¤ime olan

inanc›m› hiç kaybetmedim. 
▼O dönemlerde sana destek verenler var m›yd›?
▲Tabii. Tak›m içindeki a¤abeylerim, özellikle
Serdar Özbayraktar ve Sezgin Coflkun bana, 
“Sen Süper Lig futbolcususun. Çok çal›fl›yorsun ve
bir gün mutlaka flans bulacaks›n, asla pes etme”
diyorlard›. Bu sezon da Erkan Zengin a¤abeyden
ayn› deste¤i gördüm. 
▼Sezonun özellikle son bölümünde sürekli
oynayan bir oyuncuya dönüfltün. Sence neler
de¤iflti de bu düzeye geldin?
▲Bence de¤iflen tek fley tecrübe. Oynad›kça
kendime güvenim geliyor ve oynad›kça yeni fleyler
ö¤reniyorum. Ben idmanda çok fazla geliflebilen
bir oyuncu de¤ilim. Ama maç temposunu
yakalad›¤›mda kendimi çok daha fazla
gelifltirebiliyorum. Bülent Hoca beni sol bek
oynatt›, sonra sa¤ bek oynatt›, daha sonra stoper
olarak görevlendirdi. Onun bana duydu¤u güveni
hissettikçe daha iyi oynamaya bafllad›¤›m›
düflünüyorum. Bülent Hoca içindeki h›rs› ve
kazanma azmini oyuncusuna çok iyi aktarabilen
bir teknik adam. Ben de o h›rs ve flevkle
yapabilece¤imden daha fazlas›n› verebilmek
için çabal›yorum. 
▼Eskiflehirspor’a ilk geldi¤inde R›za Hoca seni
ön liberoda de¤erlendiriyordu, flimdi ise adeta
tak›m›n jokeri gibisin. Seni savunman›n her
bölgesinde izledik. Joker
oyuncu olmaktan
memnun musun,
yoksa kendini en
iyi hissetti¤in bir
mevki var m›?
▲Hocam›z bana,
“Sana farkl›
mevkilerde görev
verebiliyorum ve
bu senin aç›ndan
olmasa da benim aç›mdan
büyük bir avantaj. Teknik adamlar joker
oyuncular› sever. Çünkü aksayan her
bölgede bu tip oyuncular› kullanabiliriz”
diyor. Benim aç›mdan ise bazen
al›flmad›¤›m mevkilerde
oynaman›n getirdi¤i
dezavantajlar yaflan›yor.
Ancak yine de üstlendi¤im
her görevi yerine getirmek
için çaba harc›yorum. 
▼Geçmiflte forvet ve orta
sahada oynam›fl bir
oyuncu olarak topla
iliflkilerin oldukça iyi.
Günümüz futbolu da
topu iyi kullanan
stoperler ar›yor.
Bülent Hoca senden
bu nedenle mi
stoper olarak yararlanmak istiyor? 
▲Büyük ihtimalle böyle. D›flar›dan bak›ld›¤›nda da
topu iyi kulland›¤›m gözleniyorsa çok mutlu
olurum. Bir yandan hava hâkimiyetim iyi, h›rsl› bir
oyuncuya dönüfltüm ve fiziksel olarak da
güçlüyüm. Bu nedenle kariyerimi stoper olarak
sürdürebilece¤imi düflünüyorum. 
▼Bülent Hoca senin hangi özelliklerini be¤eniyor?
▲Bence en çok iyi niyetle çal›flmam›, h›rs›m›,
azmimi ve asla pes etmememi be¤eniyor. 

Amatör kümeden gelmek zor

▼Mutlaka eksik gördü¤ü yönlerini de söylüyordur,
öyle de¤il mi?

▲Evet. Pozisyon almakta ve h›zl› düflünmekte
eksiklerim var. Ben profesyonel bir tak›m›n
altyap›s›ndan gelmedim ki. Bir oyuncu 7-8 sene
amatör kümede oynay›p birdenbire profesyonel
oldu¤unda baz› eksikleri do¤al olarak ortaya
ç›k›yor. Zaman zaman top aya¤›ma geldi¤inde h›zl›
düflünüp karar verememek bunlardan birisi ama
oynad›kça bu eksi¤imi giderece¤im. Bülent
Hocan›n ekibine bu sezon kat›lan Ahmet Seçkin
Hocam›z da bizim gibi tesislerde kal›yor ve
Alper’le bana çok destek oluyor. Ona da buradan
özellikle çok teflekkür ediyorum.
▼Güçlü bir oyuncusun ve bu elbette çal›flmakla
da ilgili. Ama güçlü kalabilmek için beslenme,
dinlenme gibi faktörler de önemli. Sen bu anlamda
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‹
tiraf etmek gerekirse, bu yaz›
için kulland›¤›m›z bafll›¤› biz
bulmad›k. Hakk›n› vermek

lâz›m, sahibi Libération. 
Liberal görüfllü Frans›z
gazetesi, 6 May›s 2011 tarihli
say›s›nda futbol dünyas›ndaki
skandal olarak nitelendirilen
geliflmeleri dikkate alarak, bafl
sayfas›ndan, “Frans›z futbolu
›rkç› m›?” bafll›¤›n› kullanm›flt›.
Sadece Liberation’u de¤il
bütün Frans›z medyas›n›
fazlas›yla rahats›z eden söz
konusu süreç, Edwy Plenel’e
ait ciddi ve sayg›nl›¤› olan
Mediapart isimli haber içerikli
internet sitesinin, “Çifte
vatandafll›¤a sahip olup,
federasyona ba¤l› futbol
okullar›nda e¤itilenlerin say›s›na
s›n›rlama (kota) getiriliyor”
haberini yay›nlamas›yla bafllad›.
Mediapart, bu s›n›rlaman›n
özellikle Fransa’da yaflayan Kuzey
Afrikal›lara yönelik oldu¤unu
belirtip, “Frans›z Futbol
Federasyonu’nun önde gelenleri
s›n›rlama konusunda hemfikir olup
oran› bile belirlediler. Futbol
okullar›nda çifte vatandafllar›n
oran› %30’u geçmeyecek” bilgisini
kamuoyuyla paylaflt›. 

Bakan devrede

Mediapart’›n federasyondan temin
etti¤i görüflme tutanaklar›ndan
faydalanarak servise koydu¤u bu
haber, Fransa’da tam bir bomba
etkisi yapt›. Çünkü böyle bir
uygulama, Frans›zlar›n fazlas›yla
hassas oldu¤u eflitlik ilkesiyle
ba¤daflmad›¤› ve ayr›mc›l›k
içerdi¤inden yasalara göre bir suç
unsuruydu. Elefltirilerin oda¤›ndaki
iki isim, Teknik Komite Baflkan›
François Blaquart ve Fransa Millî
Tak›m› Teknik Direktörü Laurent
Blanc’d›. Olay›n duyulmas›ndan
hemen sonra Frans›z Spor Bakan›
Chantal Jouanno, flok bir kararla
Blaquart’› görevden ald› ve
soruflturma bafllatt›. Geliflmeler
üzerine aç›klama yapmak
mecburiyetinde kalan Fransa

Futbol Federasyonu Baflkan›
Fernand Duchaussoy’un ilk sözleri,
“S›n›rlaman›n konufluldu¤u
toplant›lardan haberim yok. E¤er
bilgim olsayd›, elbette müdahale
ederdim” oldu. Ancak Baflkan›n
sözlerine inanmayanlar, “Nas›l
oluyor da, baflkan burnunun
dibindeki geliflmelerden habersiz
kalabiliyor” elefltirisini getirdi.
Suçlamalardan Laurent Blanc da
fazlas›yla pay›n› ald›. Mediapart,
Blanc’›n, toplant›lar›n yap›ld›¤›
süreçte örnek olarak ‹spanyollara
görüfltü¤ünü ve ‹spanyollar›n
kendisine, “Bizim böyle bir
sorunumuz yok çünkü bizde siyahî
futbolcu bulunmuyor” fleklinde bir
cevap verdi¤ini aktar›yordu. Acaba
Blanc verdi¤i bu örnekle, ›rkç›l›k
m› yapm›fl oluyordu? Fransa Millî
Tak›m›’n›n teknik direktörü, siyahî
futbolculara karfl› m›yd›? 
Suçlamalar havada uçuflurken, pek
çok Frans›z›n, “Hay›r, o ›rkç›
olamaz” dedi¤i Blanc’a yönelik 
en a¤›r elefltiri, eski tak›m arkadafl›
Lillian Thuram’dan geldi. 
Son dönemde ilginç ç›k›fllar›yla
dikkat çeken ve bir tak›m
çevrelerin “Federasyon
baflkanl›¤›na oynuyor” dedi¤i
Thuram, Blanc’›n özrünün yeterli
olmad›¤›n› belirtip, “Ortada
insanlar›n ›rklar›na göre yap›lan bir
ayr›mc›l›k var. Bu kiflilerden biri
Blanc da olsa gitmesi gerekiyor”
yorumunu yap›yordu. Thuram’a ilk
cevap, eski bir tak›m arkadafl› olan
Christophe Dugarry’den geldi. 

Dugarry, “Thuram sürekli
hoflgörüden bahsediyor ama
kendisi bunu uygulayam›yor. 
Son dönemdeki ç›k›fllar›yla Frans›z
futbolunu bölmeye çal›yor. Blanc’a
karfl› fazlas›yla sald›rgan” fleklinde
bir aç›klama getirip, Thuram’la
ilgili çok çarp›c› bir olay›
medyayla paylaflmaktan
kaç›nm›yordu: “1998’de flampiyon
olduktan sonra, soyunma odas›nda
Thuram, siyahî futbolculara
seslenip, ‘Hadi siyahîler birlikte
foto¤raf çektirelim’ demiflti. 
Bu davran›fl›ndan ötürü Leboeuf
kendisini uyarm›flt›. O zaman
hiçbirimiz Thuram’›n ›rkç›
olabilece¤ini akl›m›za bile
getirmemifltik.” 
Tüm bu geliflmeler yaflan›rken,
Blanc daha önceden ayarlanm›fl
olan bir seyahat için ‹talya’dayd›
ve program›n› iptal etmedi. 
Frans›zlar›n günlük spor gazetesi
L’Equipe, 5 May›s tarihli say›s›nda,
suçlamalardan Blanc’›n fazlas›yla
rahats›zl›k duydu¤unu belirtip,
yaklafl›k 10 ayd›r görev yapt›¤›
millî tak›m› b›rakabilece¤i
görüflünü ortaya at›yordu. Dugarry
d›fl›nda Blanc’› destekleyen baflka
ünlü isimler de vard›. Bunlardan
biri de Cezayir as›ll› Zinedine
Zidane’d›.

Destek Zidane’dan

Frans›z futbolunun önde gelen
isimlerinden Zidane, skandal›n

patlak
verdi¤i günden
sonra epey bir süre sessizli¤ini
korudu. En yak›n arkadafl›yla ilgili
çok hassas bir konuda Zizou’nun
herhangi bir aç›klama yapmamas›
ilginçti. Eski Real Madridli
sessizli¤ini, Blanc’›n Fransa’ya
dönüflünde bozdu: “Elbette Blanc
›rkç› de¤il. Kimse de onun öyle
oldu¤unu söyleyemez. Kald› ki,
efli de Cezayirli! Olaya isimleri
kar›flanlarla konuflmadan bir
aç›klama yapmak istemedim. 
Evet, Blanc’› dinledim.

Yaflananlar› anlatt›. 3 saatlik
toplant›da, bulundu¤u 3 dakikal›k
süre nedeniyle yerden yere
vurulmamal›. Kendisini çok üzgün
gördüm. Milli tak›m teknik
direktörü olarak bafllatt›¤› çok
baflar›l› bir proje var. Blanc’a sahip
ç›kmam›z gerekiyor. Ayr›ca Blanc
çok aç›k sözlü biridir.
Düflündüklerini söylemekten
kaç›nmaz ve kimlerin nas›l bir
yorum yapaca¤›n› asla hesaba
katmaz.”
Çifte vatandafll›k konusunda
Frans›zlar› bu kadar endiflelendiren
geliflmeler, FIFA’n›n 2003 ve 2009
y›llar›nda ald›¤› kararlarla bafllad›.
Türk futbolunu da yak›ndan
ilgilendiren bu süreci hat›rlatmakta
fayda var. Çifte vatandafl
konumundaki futbolcular›n karfl›
karfl›ya kald›¤› “haks›zl›k”
ilkesinden hareket eden FIFA,
2003 Ekim’inde Doha’daki
toplant›s›nda, çifte vatandafl
konumundaki futbolcular›n, 21 yafl
s›n›r›n› geçmeden ve A millî
olmamak flart›yla, A millî tak›m
tercihi yapabilecekleri karar›n›
verdi. Bu teorik yaklafl›m›
örneklendirmek gerekirse,
altyap›larda Fransa Millî
Tak›m›’nda oynayan Cezayir 
ya da Türk as›ll› bir futbolcu, 
21 yafl›ndan önce bir kere dahi
Fransa A Millî Tak›m›’nda forma
giymemiflse Cezayir ya da Türk
Millî Tak›m›’nda oynayabilecekti.
2009’da FIFA, özellikle Cezayir
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Futbol Federasyonu’nun yapt›¤›
lobi faaliyetlerinin sonucunda, 
21 yafl s›n›r›n› kald›rd›. Bu karar en
çok Cezayir’in ifline yarad›. 
Son y›llarda ciddi bir gerileme
yaflayan Cezayir futbolu, Fransa’da
do¤up, futbolu yine bu ülkede
ö¤renen 9 futbolcunun yafl s›n›r›na
tak›lmadan Cezayir Millî
Tak›m›’nda oynayabilecek duruma
gelmesiyle, eleme grubu
maçlar›nda baflar›l› olup, 
2010 Dünya Kupas› finallerine
kat›lma hakk›n› elde etti. 
Ortaya ç›kan bu tabloyu dikkate
alan Frans›zlar flimdilerde,
“Yetifltirdi¤imiz isimler tercihlerini
Fransa de¤il de ait olduklar› ülkeler
lehine yaparsa” endiflesinde. 
Bu kiflilerin bafl›nda da François
Blaquart geliyor:
“Altyap›larda
oynayanlar›n
%45’lik bölümü 
çifte vatandafl
durumunda. Bunun
bir sorun oldu¤unu
ileri sürebiliriz. Evet,
bu oyunculardan bir
bölümünün tercihi
elbette Fransa olacak
ama geri kalanlar da
baflka ülkelere
gidecek. Acaba
Fransa Futbol
Federasyonu’nun
görevi, kariyerlerini
baflka ülke millî
tak›mlar›nda
sürdürecekleri
yetifltirmek mi
olmal›?” 
Bu konunun
abart›ld›¤›n›
düflünenler de var.
Blaquart kadar kat›
olmayanlar, “‹yiler
Fransa Millî
Tak›m›’nda oynar,

bu flans› bulamayanlar ise
tercihlerini di¤er ülke lehine
kullan›r” tezini savunup, örnek
olarak da Cezayir as›ll› olup, 
A millî tak›m tercihini Fransa için
yapan Samir Nasri ve Karim
Benzema’y› gösteriyor. 
Bu konuda Zidane da  son derece
pozitif bir tablo çizip, “Fransa’da
do¤up büyüyen biri elbette önce
Fransa Millî Tak›m formas›n›
giymek ister. Ancak bu iste¤i
gerçekleflmezse, tercihi
de¤iflebilir” görüflünü ortaya
at›yor.
Bu arada Fransa’daki çifte
vatandafllara yönelik ayr›mc›l›k
politikas›, Almanlar› fazlas›yla
flafl›rtt›. 1998’de Fransa Dünya
Kupas›’n› kazan›rken,
futbolcular›n bir bölümünün
ülkedeki göçmen ailelerinin
çocuklar› olmas›, Fransa gibi
s›n›rlar› içerisinde çok fazla

göçmen bulunduran Almanlar›n
dikkatini fazlas›yla çekmiflti. Çünkü
ortada çok baflar›l› bir bütünleflme
(entegrasyon) örne¤i vard›. 
O tarihten itibaren Panzerler,
Fransa modelini uygulamaktan
kaç›nmad›. Ülkedeki göçmen
ailelerin futbol oynayan çocuklar›
için, aile yard›m› ve burs gibi
olanaklar sa¤land›. 2007’den bu
yana da Alman Futbol
Federasyonu, her y›l, 
“Futbol: Farkl› kültürler: Tek tutku”
slogan› alt›nda entegrasyonu en iyi
uygulayan kulübü ödüllendiriyor.
Frans›zlar gibi Almanlar da
uygulad›klar› bu politikadan
olumlu sonuçlar almaya bafllad›.
2010 Dünya Kupas›’nda yar› finale
kadar yükselme baflar›s› gösteren
Panzerlerin kadrosunun neredeyse

yüzde 50’lik
bölümünü
göçmen
ailelerinin
çocuklar›
oluflturuyordu.
Bizden Mesut ve
Serdar Taflç›,
Nijeryal› Aogo,
Tunuslu Khedira,
Ganal› Boateng,
‹spanyol Gomez,
Almanya’da
do¤up
tercihlerini
Panzerler lehine
yapan isimlerdi.
Bir de Klose,
Podolski,
Trochowski,
Cacau ve Marco
Marin gibi
Almanya d›fl›nda
dünyaya gelip
daha sonra
aileleriyle
birlikte
Almanya’ya
gelenler vard›.
Elde edilen
dünya
üçüncülü¤ünden
sonra menajer Olivier Beirhoff’un
sözleri oldukça dikkat çekiciydi:
“1998’de gözümüz Fransa Millî
Tak›m›’n›n üzerindeydi. O zaman
Almanya’da böyle bir durumun
yaflanabilece¤ine ihtimal bile
vermiyorduk.” 

Kim s›zd›rd›

Fransa’daki skandal geliflmelere
geri dönecek olursak, Mediapart’›n
yay›nlad›¤› görüflme tutanaklar›n›n

nas›l ele geçirildi¤i tam bir
merak ve polemik konusu.
Bu süreçte bilinen tek
gerçek, 8 Kas›m günü
yap›lan toplant›n›n
Mohamed Belkacemi
taraf›ndan ses kayd›n›n
yap›lmas›. 49 yafl›ndaki
Belkacemi, teknik
komitede çal›fl›p, 21 yafl
alt› Fransa Millî Tak›m› ve
Futsal Millî Tak›m›’nda
yard›mc› antrenörlük
yap›yor. Cezayir as›ll› olup,
futbolun dayan›flma ve
sosyalleflmedeki rolüne
inananlardan biri olarak
tan›n›yor. Toplant›da
konuflulanlar› tasvip
etmedi¤i için böyle bir
davran›fl modeli
sergiledi¤ini belirtiyor
Belkacemi. Bu arada
söyledi¤i çok önemli bir 
de ayr›nt› var: “Evet,
konuflulanlar› kaydettim ve
bu kaseti Futbol
Federasyonu’nda çal›flan ve

amatörlerden sorumlu Andre
Prevosto’ya verdim. Amac›m
konuflulanlar›n federasyonun en
üst yetkililerince de bilinmesiydi.” 
Bu süreçte ilginç olan ise
Prevosto’nun, bu kasetin
varl›¤›ndan Federasyon Baflkan›
Fernand Duchaussoy’a
bahsetmemesiydi. Halbuki
Prevosto, Duchaussoy’un en yak›n›
olarak biliniyordu. Böyle bir
gerçek söz konusuyken, bu kasedi
Prevosto, Mediapart’a vermifl
olabilir miydi? Ortada bir ihanet
mi var? Bu arada Teknik Komite
Baflkan› François Blaquart’›n,
“Toplant›lar›n sadece Belkacemi
taraf›ndan ses kayd›n›n al›nd›¤›n›
düflünmüyorum. Baflkalar›n›n da
bu ifli yapma ihtimali var”
aç›klamas› da oldukça ilginç. 
Son olarak, Fransa’da federasyon
baflkanl›¤› seçiminin 18 Haziran’da
yap›laca¤›n› hat›rlatmak gerekiyor.
Yaflanan tüm bu geliflmelerden
sonra Duchaussoy’un seçimi
kazanma flans›n›n fazlas›yla
azald›¤›n› söylemek yanl›fl olmaz.
Ülkeyi yönetenler de flimdiki
baflkana pek s›cak bakm›yor.
Mediapart’›n haberinden sonra
Duchaussoy’un istifas›n› isteyenler
bile oldu. Ancak Baflkan kesinlikle
istifa etmeyece¤ini söyledi. Ortaya
ç›kan bu tablo, futbol okullar›ndaki
çifte vatandafll›k sorununun sanki
bir bahane oldu¤u, iflin temelinde
baflkanl›k seçiminin yatt›¤› ve
taraflar›n birbirilerini y›pratmak
için böyle bir yol tercih ettikleri
izlenimini veriyor!
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Fransız gazetesi Libération, 6 Mayıs 2011 günü bu manşetle çıktı. Bütün Fransa’yı rahatsız
eden gelişme ise Mediapart isimli haber içerikli internet sitesinin, “Çifte vatandaşlığa sahip

olup, federasyona bağlı futbol okullarında eğitilenlerin sayısına sınırlama getiriliyor” haberini
yayınlamasıyla başladı. Habere göre Fransa Futbol Federasyonu özellikle Kuzey Afrikalıları

hedef aldığı bu kararıyla futbol okullarındaki çifte vatandaş oyuncuların sayısına yüzde
30’luk bir oran getiriyordu. 

Frans›z futbolu ›rkç› m›?Frans›z futbolu ›rkç› m›?

Dr. Cem Çetin

Laurent Blanc

François Blaquart

Lillian Thuram



çok ilgiliydim ama akl›mdan
hakem olmak gibi bir düflünce hiç
geçmemiflti. 1998’de kat›ld›¤›m
kursu bitirince ilgim giderek
artmaya bafllad›. Televizyonda
izledi¤im insanlarla tan›flmak, 
bir arada olmak beni hakemli¤e
biraz daha çekti. Bir bütünün
parças› olmak her insan gibi beni
de mutlu etti. O dönemde sadece
ö¤rencisiniz ve bir yandan da
böylesine büyük bir camian›n
içinde bulunmak size kendinizi
iyi hissettiriyor. 

▼Herhalde koro halinde en çok
kötü söz ifliten meslek grubu
hakemler. Sürekli günah keçisi
ilân edilenler yine onlar. ‹nsan
böyle bir ortamda neden hakem
olmay› seçiyor?
▲Sözünü etti¤iniz bask›y› ve
olumsuz ortam› kald›rabilecek
insan vard›r, kald›ramayacak
insan vard›r. Hakemlik sakin
kalabilme mesle¤idir. Kesinlikle
sahada sakin kalabildi¤iniz
zaman do¤ru kararlar
verebiliyorsunuz. Benim aç›mdan
sakinlik içten gelen bir fley.
Benimle ilgili yap›lan yorumlarda
öncelikli olarak sakinli¤im
vurgulan›r, hatta bazen bu
sakinli¤in donuklu¤a kaçt›¤›
elefltirisi yap›l›r. Sahada ne
yapt›¤›n›z› veya nas›l bir karar
verdi¤inizi oyuncuya
aç›klayamazs›n›z ama en az›ndan
duruflunuzla kararl›l›¤›n›z› belli
edersiniz. Her fleyin fazlas›
oldu¤u gibi belki sakinli¤in
fazlas›n›n da zararl› oldu¤u
söylenebiliyor. Bir flekilde
so¤ukkanl› kalman›z ve verdi¤iniz
karardan emin oldu¤unuzu
insanlara gösterebilmeniz lâz›m. 

H›rsl› bir insan de¤ilim 

▼Yard›mc› hakemlik genellikle
hakemli¤in gölgesinde kal›r.
Niçin yard›mc›l›¤› tercih ettiniz?
▲Hayat›m boyunca çok h›rsl› bir
insan olmad›m. Elimdekilerle
yetinmek, bir ekibin parças›
olmak ve o ekibin baflar›s›na
katk›da bulunmak beni yeterince
mutlu ediyor. Bunu hayat›m›n her

aflamas›nda yaflad›¤›m için
elimdekinden daha fazlas› ya da
daha fazla flöhret çok ilgimi
çekmedi. Sadece baflar›da pay
sahibi olmak benim için yeterli.
Benim hakemlik çizgim
bafllang›çtan beri yard›mc›
hakemli¤e meyilli gitti. Hakemlik
kültürümü, disiplinimi ve sevgimi
o dönemde daha fazla birlikte
oldu¤umuz Serdar Çak›r’dan
ald›m. Bir dönem Genel Merkez
Baflkan›m›zd›, daha sonras›nda
MHK Asbaflkan›m›zd›. Neye

kabiliyetimiz
oldu¤unu ya da
hakemli¤e nas›l
bakmam›z
gerekti¤ini gösteren oydu. Zaten
çok derin hakemlik bilgisi olan,
çok zeki bir insan. O dönemde
nas›l bir potansiyele sahip
oldu¤umu, benden ne flekilde
fayda sa¤lanabilece¤ini çok iyi
biliyordu. Onun bilgisi ve
tecrübesi benim kariyer
geliflimimde çok etkili oldu. 
Ayn› etkiyi Cüneyt Hocada da
görüyorum. O da belki
soruldu¤unda bunu söyleyecektir.
Bugünkü durumuna gelmesinde
Serdar Hocan›n bilgisi ve
tecrübesi ile ondan sürekli

faydalanabilme imkan› bulunmas›
çok büyük bir etkendir. Kimlerle
bafllad›¤›n›z, kimlerle birlikte
hakemlik yapt›¤›n›z çok önemli.
Bence biz çok önemli bir
jenerasyonla hakemlik yapt›k.
Cüneyt Çak›r, F›rat Ayd›nus,
Hüseyin Göçek, flimdi hakemli¤i
bitti ama Orhan Erdemir’le
maçlara ç›km›fl olmak kariyerimiz
aç›s›ndan bir flanst›.
▼Yani bu hakemlerin kalitesi
yard›mc› hakemleri de mi olumlu
etkiliyor?

▲Kesinlikle olumlu
etkiliyor.  
▼Ama yard›mc›lar›n
kalitesi de hakemleri

ayn› biçimde etkiliyor de¤il mi?
▲Yard›mc› hakemin kalitesi
zaman içerisinde ortaya ç›k›yor.
‹çinizde kesinlikle bir yetenek
olmas› gerekiyor. Zaman ve y›llar
size sadece tecrübe ve bilgi
kat›yor. E¤er hakemlik için yeterli
yetenek ve donan›ma sahip
de¤ilseniz baflar›n›z da sürekli
olam›yor. Zaman içindeki bilgi ve
tecrübe de size istikrar
kazand›r›yor. Hakemin mutlaka
bir çizgisi olmal› ve bu çizgiden
sapmadan yürümeli. Bu çizgiden
sapmazsan›z baflar› sizi mutlaka

buluyor. Bu buluflma kimine göre
erken, kimine göre geç olabiliyor.
Baflar›n›n ödüllendirilip
ödüllendirilmemesi göreceli bir
kavram.
▼Sizin aç›n›zdan bu çizginin
geliflimi nas›l gerçekleflti?
▲fiunu rahatl›kla söyleyebilirim,
13 y›l önce amatör kümede hangi
ciddiyetle yard›mc› hakemlik
yap›yorsam, bugün de görevimi
ayn› ciddiyetle sürdürüyorum.
Tabii ki zaman içinde
ö¤rendiklerim oldu, tecrübeler

kazand›m ama ciddiyet ve istikrar
bir yard›mc› hakem için
vazgeçilmez unsurlar. 
▼‹dolleriniz var m›yd›?
▲E¤er hakemseniz bir tarz›n›z
olmas› gerekiyor. Bir tarz›n›z›n
olmas› için hem bu ifle
bafllamadan önce birilerini
seyrediyor olman›z hem de
bafllad›ktan sonra beraber görev
yapt›¤›n›z kiflilerden feyiz alman›z
gerekiyor. Bu da yavafl yavafl sizin
stilinizi oluflturmaya bafll›yor.
Mutlaka ben de çok de¤erli
yard›mc› hakemlerden bir fleyler
ald›m. Ama direkt birini al›p
kopyalamak çok da do¤ru de¤il.
‹yi parçalar› al›p bir senteze
ulaflmak akla daha yak›n geliyor. 

▼Sporla ve futbolla ilginiz nas›l
bafllad›? 
▲Futbolu sadece 14-16 yafl
döneminde amatör olarak oynad›m.
Onun d›fl›nda çok iyi bir spor
izleyicisiydim ve halen de öyleyim.
Üniversite döneminde Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Makine
Mühendisli¤i’nde okurken masa

tenisi oynard›m. ‹zleyici olarak ise
“snooker”›ndan tutun da “curling”e,
Formula 1’e kadar takip etmedi¤im
spor yok diyebilirim. Özellikle
stratejisi olan sporlara karfl› büyük
bir ilgim var. Fiziksel mücadeleyi
izlemek aç›s›ndan futbol beni
fazlas›yla doyuruyor zaten. 
Ama onun d›fl›nda daha relaks

zamanlarda snooker, curling gibi
stratejisi olan sporlar› izlemek de
büyük keyif veriyor. 
▼Hakemlikle nas›l tan›flt›n›z?
▲Geçmiflte klasman hakemli¤i
yapm›fl bir akrabam var.
Üniversitede okudu¤um dönemde
onun önerisi ve teflvikiyle hakem
oldum. O döneme kadar futbolla

Mazlum Uluç
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Orkun AktaşOrkun Aktaş

11 Ekim 1976 ‹stanbul
do¤umlu. 13 y›ld›r
hakemlik yap›yor. 

Bu sezon FIFA yard›mc›
hakemi oldu. 3.5 y›ld›r

evli. Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Makine

Mühendisli¤i’nin uzatmal›
ö¤rencisi, Anadolu
Üniversitesi ‹flletme
Fakültesi mezunu. 

Bir mali müflavirlik
bürosunda 2 y›l çal›flt›ktan

sonra flimdi sadece
yard›mc› hakemlik

yap›yor.

Orkun Aktafl
kimdir?

“Snooker”ından tutun
da “curling”e, Formula
1’e kadar izlemediğim
spor yok diyebilirim.
Fiziksel mücadele
açısından futbol beni
fazlasıyla doyuruyor
ama snooker, curling
gibi stratejisi olan
sporları izlemek de
büyük keyif veriyor. 

Geçmişte klasman
hakemliği yapmış bir
akrabamın önerisi ve
teşvikiyle hakem oldum.
Televizyonda izlediğim
insanlarla tanışmak, 
bir arada olmak beni
hakemliğe biraz daha
çekti. Bir bütünün
parçası olmak beni
mutlu etti. 

Hakemlik sakin
kalabilme mesleğidir.
Sakin kalabildiğiniz
zaman doğru kararlar
verebiliyorsunuz. Benim
açımdan sakinlik içten
gelen bir şey. Bir şekilde
soğukkanlı kalmanız ve
kararınızdan emin
olduğunuzu
gösterebilmeniz lâzım.

Hayatım boyunca çok hırslı bir insan olmadım.
Elimdekilerle yetinmek, bir ekibin parçası olmak
ve o ekibin başarısına katkıda bulunmak beni
yeterince mutlu ediyor. Elimdekinden daha fazlası
ya da daha fazla şöhret ilgimi hiç çekmedi. 

Hakemlik kültürümü, disiplinimi ve sevgimi Serdar
Çakır’dan aldım. Neye kabiliyetimiz olduğunu 
ya da hakemliğe nasıl bakmamız gerektiğini
gösteren oydu. Onun bilgisi ve tecrübesi benim
kariyer gelişimimde çok etkili oldu. 

Kimlerle başladığınız, kimlerle birlikte hakemlik
yaptığınız çok önemli. Çok önemli bir jenerasyonla

hakemlik yaptık. Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus,
Hüseyin Göçek ve Orhan Erdemir’le maçlara
çıkmış olmak kariyerimiz açısından bir şanstı.

Yardımcı hakemin cesur, kararlı ve dik duruyor
olması çok pozitif bir puan. Ayrıca verdiğiniz
kararı sahada düşünmemeniz gerekiyor. Eğer

düşünüyorsanız, o noktadan sonra kararlarınızı
değil, hakemliğinizi gözden geçirmeniz gerekir.



Hakemlik sahada
bafllay›p bitmez

▼Peki siz hangi iyi parçalar›
ald›n›z? Galiba bu sorunun
cevab› bizi iyi yard›mc› hakemin
tarifine de götürecek. 
▲Baz› parçalar içinizde oluyor ve
onlar› öne ç›karman›z gerekiyor.
Seyretti¤inizde, bir yard›mc›
hakemin sahada cesur, kararl› ve
dik duruyor olmas› çok pozitif bir
puan. Ayr›ca verdi¤iniz karar›
sahada düflünmemeniz gerekiyor.
O karar›n sonucunu sahada
düflünmeye bafllarsan›z
hakemli¤iniz gerilemeye bafll›yor.
O noktadan sonra kararlar›n›z›
de¤il, hakemli¤inizi gözden
geçirmeniz gerekir bana göre.
Bunlar›n d›fl›nda futbolun sahada
bafllay›p sahada bitebilece¤i ama
hakemli¤in maç öncesi ve
sonras›yla bir bütün oldu¤unu
bilmeniz gerekiyor. Süper Lig
düzeyine gelmifl olan hakem ve

yard›mc› hakemlerin mutlaka
belirli bir birikimi ve tecrübesi
var. Ama iyi yard›mc› hakemle
çok iyi yard›mc› hakem
aras›ndaki fark› ne kadar
çal›flt›¤›n›z, ne kadar çaba
gösterdi¤iniz belirliyor. 
Bir maçtan önce maç için
yapt›¤›n›z haz›rl›k, maçtan sonra
yapt›¤›n›z analiz veya hatalar›n
arkadafl ortam›nda hakemlerle
birlikte tart›fl›lmas› çok önemli.
Futbolda kurallar de¤il ama
stratejiler çok s›k de¤ifliyor.
Özellikle de oyuncular›n
stratejileri. Bunlara karfl› refleksler
gelifltirebildi¤iniz sürece sahada
dik durabiliyor, daha net kararlar
verebiliyorsunuz. Bu refleksleri de
maç içinde gelifltirmekten ziyade
maçtan önce ve maç sonras›
analizlerde çal›flmak en do¤ru
yöntem gibi görünüyor.
▼Bu maç öncesi çal›flmalar› ve
maç sonras› analizleri biraz
açal›m isterseniz. 

▲Bir kere kamplar›m›z oluyor ve
burada profesyonel bir yaklafl›mla
e¤itimler veriliyor, kasetler
izletiliyor. Ama biz bunlar›n
d›fl›nda hakem ve yard›mc›
hakem arkadafllar›m›zla
maçlar› birlikte
de¤erlendiriyoruz,
yaflad›¤›m›z bir pozisyonu
e¤er berabersek bir arada,
de¤ilsek telefonda
tart›fl›yoruz. Hakem
arkadafl›m›z›n yaflad›¤› bir

pozisyonun üzerinde
konuflmak ve o pozisyon

üzerinde bir ortak tav›r
belirlemek çok önemli. 

O zaman beklenmedik fleylere
karfl› daha haz›rl›kl› oluyorsunuz.
Çünkü her pozisyonu siz
yaflayamazs›n›z, baflkalar›n›n
yaflad›klar›ndan da ders alman›z
gerekiyor. 

▼Y›llard›r Süper Lig’de maça
ç›k›yorsunuz ve bu noktaya

gelmek için yüzlerce
yard›mc› hakemin

aras›ndan
s›yr›ld›n›z. 
O halde sizi
di¤erlerinden
ay›ran
özellikleriniz

olmal› de¤il mi? 
▲Yard›mc› hakemlikte
süreklili¤inizin olmas› çok
önemli. B›rakan arkadafllar›m›z›n
ço¤u birinci, ikinci y›llar›nda ve
genellikle de kadrolarda
yükselemedikleri için bu iflten
vazgeçti. Bir süreklili¤iniz varsa
ve siz çal›flman›zla, azminizle bu
süreklili¤i besliyorsan›z, insanlar
ister istemez bunu takdir ediyor.
Bu bir süreçtir. Benim Süper Lig
kadrosundaki 8. sezonum ve bu
sezon FIFA kadrosuna yükseldim.
Baflar›y› ne kadar çabuk isterseniz
hakemlik sizi o kadar fazla
mutsuz ediyor. Sadece çal›flman›z
ve çaba göstermeniz gerekiyor.
Baflar›y› almak için çabalamak
yerine, onun gelip sizi bulmas›
gerekiyor. Bu noktada yap›m›n da
bana çok faydas› oldu. Hakemlik,
h›rsl› olan insanlara mutluluktan
çok mutsuzluk getiriyor. 
Çok fazla fley isterseniz çok
mutsuz oluyorsunuz. Hakemlikte
kayg›lar›n›z oluflmaya bafllad›¤›
zaman, yani “Neden bu maç›
alamad›m, neden klasman
yükselemedim, neden FIFA
olamad›m?” demeye bafllad›¤›n›z
zaman, bu ister istemez sizi

olumsuz etkiliyor. Bu tip
duygulardan kurtulman›z
gerekiyor. Hakemlik bazen 1 maç
sonras›n› bile öngörememektir.
Ama bir kariyer planlamas›
yap›yorsan›z, bunun uzun vadeli
bir süreç oldu¤unu unutmaman›z
lâz›m. 
▼Bir yard›mc› hakem için en zor
pozisyonlar hangileri? 
▲Sahada yaflad›klar›m›z ve daha
sonra televizyondan
seyrettiklerimiz aras›nda çok
büyük farklar oluyor. Sahada o
kadar çok konsantre oluyoruz ki,
üzerimize itiraz için gelen
kalabal›¤›n büyüklü¤ünü fark
etmiyoruz. Televizyondan
seyretti¤im zaman olay›n
vahametini daha iyi anl›yorum.
Maç içinde akl›ma gelen tek fley
ne karar verdi¤im ve sorulursa bu
karar› nas›l aç›klayaca¤›m.
Maçtan sonra bakt›¤›mda ne
kadar zor bir ortam içinde, ne
kadar zor bir karar verdi¤imi daha
net görüyorum. O an için
verdi¤im karar ya da yap›lan
itirazlar, bir süre sonra al›flkanl›k
haline geliyor. Taraftarlarla olan
diyaloglarda da onlar›n küfürleri
ya da sahaya bir fleyler f›rlatmalar›
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bizi çok fazla etkilemiyor. Bu tip
olaylarla amatör kümelerde çok
fazla karfl›lafl›p staj›m›z›
tamamlad›¤›m›z için bu aflamada
etkilenmemiz söz konusu
olmuyor. 
▼Maç öncesi memorandumunda
hakemler yard›mc›lar›ndan
isteklerini s›ralar. Yard›mc›n›n
kim oldu¤una göre de¤iflir mi bu
istekler?
▲Bu daha çok birlikte maça
ç›kma al›flkanl›¤›yla ilgili bir fley.
Yard›mc›ya güvenip güvenmeme
de¤il de daha çok sahada anlafl›p
anlaflamayaca¤›na dair bir durum.
Çünkü sahada yapt›¤›n›z yard›m
kadar, o yard›m› nas›l yapt›¤›n›z
da önemli. Hakemi bozmaman›z
gerekiyor. Dolay›s›yla hakemi iyi
tan›man›z gerekiyor. Bu da
kamplarda ya da beraber
ç›kt›¤›n›z maçlarda sa¤lan›yor.
Son dönemde kulakl›kl› mikrofon
sistemine geçmemiz
yard›mlaflmam›z aç›s›ndan çok
etkili oldu. Tabii her yenili¤in
art›s› kadar eksisi de oluyor ve
dozunu kaç›rd›¤›n›zda bir flekilde
aksakl›klar yaflan›yor. Mesela
“Faul yok” diye bir anda
ba¤›rd›¤›n›z zaman hakem önce
ilk kelimeyi duydu¤u için faul
karar› verebiliyor. Bunun için tek
kelimelik konuflmalar yapmak
gerekiyor. “Faul yok” yerine
“temiz” veya “devam”
sözcüklerini kullanmak gibi. 
▼Verdi¤iniz karar› sahada
düflünmemeniz gerekti¤ini
söylemifltiniz. Peki hatal› bir
karar verdi¤inizde maçtan sonra
neler düflünüyorsunuz?
▲Gerçekten bir maç› bir yerden
al›p bir yere koyacak kadar kötü
bir karar verdiyseniz sebeplerini
incelemeden önce vicdanen
muhakkak ki bir rahats›zl›k
duyars›n›z. Zaten duyman›z da
gerekir çünkü öncelikle vicdan
sahibi olman›z lâz›m. Futbol art›k
dev bir sektör ve çok büyük
yat›r›mlar yap›l›yor, emekler sarf
ediliyor. Bu emekleri, bu
yat›r›mlar› bofla ç›kartacak hatalar
yapmak elbette bizi üzer. Ama
sonras›nda yap›lmas› gereken fley
maç›n sonucunu hakemin
hatas›na ba¤lamak olmamal›.
Çünkü maç›n skoru bir
oyuncunun ya da teknik adam›n
hatas›ndan dolay› da de¤iflebilir.
Bu hatalar oyuncuyu ya da teknik
adam› ne kadar üzerse, hata
yapan hakemi de o kadar üzer.
Ama bu hatalar dünyan›n sonu
anlam›na gelmemeli. 
Tek yapmam›z gereken fley,
hatalar› ve nedenlerini bulmaya
çal›flmak ve ayn› hatay› bir daha
tekrarlamamak için çaba
harcamak olmal›. Bugüne kadar
sonuç de¤ifltirecek bir hata

yapt›¤›m maç yok diyebilirim.
Sahada ola¤an gerginlikler
yafland› ama bunlar›n sonucunda
bana zarar getirebilecek, s›k›nt›ya
sokacak bir ortam olmad›.
▼Türkiye’de maç yönetmekle
Avrupa’da maç yönetmek
aras›ndaki farklar neler?
▲Bizim seyircimiz çok çabuk
tepki veriyor ve oyuna katk›s› da
bozucu yönde oluyor.
Türkiye’deki durum hakemlerin
iflini zorlaflt›r›yor ama sadece
bizim de¤il, herkesin iflini
zorlaflt›ran bir ortam söz konusu.
Elbette toplumun bu durumda
olmas›n›n çeflitli sebepleri vard›r.
Ama futbolun daha çok, olaylar›n
daha az konufluldu¤u bir ülke
haline gelirsek, futbolumuzun da
daha iyi yerlere ulaflaca¤›n›
düflünüyorum. Hakemli¤imiz de
daha rahat bir ortamda daha iyi
yerlere gelebilece¤ine
inan›yorum.

‹ngiltere’de hakemlik
yapmak isterdim 

▼Hangi ligde hakemlik yapmak
isterdiniz?
▲Seyir zevkinin yüksekli¤i ve
olaylar›n de¤il de futbolun ön
planda olmas› nedeniyle
kesinlikle ‹ngiltere Ligi. Futbol
suiistimale çok aç›k bir spor.
Di¤er branfllara göre genifl bir
alanda oynan›yor ve oyun
içindeki duraklamalara
futbolcular da karar veriyor. 
Yani seyircinin sahaya etkisi,
futbolcular›n itirazlar›, oyunun
so¤utulmas›, oyunun sertleflmesi
gibi durumlarda kaybedilen vakit
düflünüldü¤ünde, bu suiistimalin
boyutlar› daha iyi anlafl›labilir. 
Bizim ülkemizde futbol sonuç
odakl› oldu¤u için bu suiistimal
yöntemi çok kullan›l›yor. ‹ngiltere
Ligi’nin ise en üst düzey lig

oldu¤unu düflünüyorum.
Kesinlikle futbolu ön planda
tutuyorlar ve 90 dakikal›k oyun
süresinin futbolun d›fl›nda
geçmesine kimse izin vermiyor.
Bir futbol kültürünüz varsa liginizi
çok üst düzeye tafl›yabilirsiniz.
Futbolunuzu ne kadar temiz
tutarsan›z de¤eriniz o kadar
art›yor ve liginizi pazarlayabilme
imkân› sa¤l›yorsunuz. Bunun en
güzel örne¤i NBA’de. Kurallar
çok net ve çizgiler çok keskin
çizilmifl. Hakeme karfl› al›nan
tav›r, maçta olay ç›karmak,
oyuncular›n aralar›nda tart›flmas›
gibi konularda al›nacak kararlar 
o kadar net ve
yetkiler o kadar iyi
paylafl›lm›fl ki, 
bu da ligin
de¤erini inan›lmaz
yükseltiyor.
▼Türk
hakemli¤inde son
y›llarda ciddi bir
ç›k›fl var.
Hakemlerimiz
uluslararas›
önemli maçlarda
görev almaya
bafllad›. Bu ç›k›fl›
neye ba¤lamak
gerekir? 
▲Görevinizi iyi
yapman›z kadar,
insanlar›n bundan
haberdar olmas›
da çok önemli.
Son iki y›ld›r
hakemlikte önemli
ifller yap›yorduk
ancak bunu
d›flar›ya
gösteremiyorduk.
Türkiye’de
sa¤lad›¤›m›z baflar›
s›n›rlar›m›z›n
içinde kal›yordu.
Ancak iki y›ld›r
bize kendimizi

Avrupa platformunda gösterme
f›rsat› tan›n›yor. Özellikle Jaap
Uilenberg’in Türk hakemlerine
e¤itim vermeye bafllamas›ndan
sonra baflar›lar›m›z ses getirdi.
Uilenberg’in bize referans olmas›
Türk hakemli¤inin önünü açt›. 
▼Gelecekteki hedefleriniz neler?
▲Hakemlik bir süreç ve ne
zaman bafllay›p ne zaman
bitece¤ine siz karar
vermiyorsunuz. Ama bir plan›n›z
olmas› gerekiyorsa, ben 35
yafl›nday›m ve FIFA kadrosunda
ilk y›l›m› geçiriyorum. FIFA
hakemlik sürecinin 45 yafl›na
kadar gitti¤i düflünülürse,
planlar›n›z› buna göre ve geliflim
üzerine kurman›z gerekiyor. 
Eksik yerleri düzeltmeniz lâz›m.
Ülkenizde bir baflar› sa¤lam›fl
olabilirsiniz ama bunu bir üst
seviyeye tafl›mak için Avrupa’da
ayn› baflar›y› göstermifl olman›z
gerekiyor. FIFA listesinde
bulunmak yetmez, mutlaka 
o listede bulunman›n hakk›n›
vermeniz de flart.
▼Özel hayat›n›zda neler var,
hobileriniz neler?
▲Çok farkl› bir hobim yok
aç›kças›. Eflimle vakit geçirmek ve
seyahat etmekten hofllan›yorum.
Yaz tatillerini Ayval›k’ta
geçiriyorum. E¤lenmek amac›yla
arkadafllar›mla basketbol ve masa
tenisi oynuyorum. Rus klasiklerini
okuyorum. Reggae tarz› müzikten
hofllan›yorum ve Bob Marley
dinliyorum.

Hakemlik maç öncesi ve sonrasıyla bir bütündür. İyi yardımcı
hakemle çok iyi yardımcı hakem arasındaki farkı ne kadar

çalıştığınız, ne kadar çaba gösterdiğiniz belirliyor. 
Değişen stratejilere göre refleksler geliştirmeniz şart. 

Başarıyı ne kadar çabuk isterseniz hakemlik sizi o kadar fazla
mutsuz ediyor. Sadece çalışmanız ve çaba göstermeniz

gerekiyor. Başarıyı almak için çabalamak yerine, onun gelip
sizi bulması lâzım. 



Napoli 
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Futbol tarihi, kısa süre içinde alt liglerden kurtulup devlere karşı şampiyonluk yarışına
giren kulüplerle dolu. Herkesin içinde heyecan uyandıran bu takımlardan kimisinin

yaşam mücadelesi bir kelebeğinki kadar sürerken, bazıları da köklerini daha
derinlere saldı. Altı sezon önce İtalya’nın 3. Ligi olan Serie C1’de top koşturan

Napoli, bugünkü sağlam duruşuyla parlak bir geleceğin işaretlerini veriyor.

B
ir roman uyarlamas› olan
Hannibal filmini birçok kifli
zevkle izlemifltir. Napoli’nin

yetifltirdi¤i önemli insanlardan biri
olan Dino De Laurentiis’in
yap›mc›l›¤›n› üstlendi¤i filmde,
dürüst bir FBI ajan› olan Clarice
Starling’in, çok zeki bir seri katil
olan Hannibal Lecter’› ararken
hayat›nda meydana gelen de¤iflimler
konu ediliyordu. Starling’in tutkuyla
ba¤land›¤› bu görev, toplumca
d›fllanan ve kötü güçlerin hedefi
haline gelen Lecter’› zamanla daha
iyi anlamas›na ve ona afl›k olmas›na
yol aç›yordu.
Amcas› Dino’nun yan›nda yetiflen
ve kendisi de bir film yap›mc›s› olan
Aurelio De Laurentiis, benzer bir
hikâyeyi yedi y›ld›r SSC Napoli

ad›na yaz›yor. ‹talya’da özellikle
kuzeyliler taraf›ndan y›llard›r hor
görülen memleketine ve 2004
y›l›nda iflâs bayra¤›n› çeken futbol
kulübüne aflkla ba¤lanan De
Laurentiis, o günden beri sürekli
büyüttü¤ü Napoli’yi nihayet tekrar
Serie A’n›n tepelerinde görmenin
mutlulu¤unu yafl›yor.

3. Lig’den Avrupa’ya

Takvimler 2004’ün A¤ustos ay›n›
iflaret ederken, bir süredir Serie B’de
bar›nma mücadelesi veren
Napoli’nin borçlar› 80 milyon
euroya dayanm›flt›. Kulübün bu ölü
topra¤›n› üzerinden atacak bir
baflar›s› uzun süredir olmad›¤› gibi,

tünelin ucunda bir ›fl›k da
görünmüyordu. Nitekim iflâs etti¤ini
aç›klayan Napoli’nin önünde iki
seçenek vard›. Buna göre bir kifli
kulübü sat›n alabilir ve borçlar›n›
ortadan kald›rabilirdi. Ancak yine
de SSC Napoli’nin ad› de¤iflecek ve
Serie C1’de yeni bir bafllang›ç
yapacakt›. ‹kinci ihtimal ise hiç
kimsenin düflünmek bile istemedi¤i
amatör lige düflürülmekti. 
Bu noktada kulübün kaderini
yeniden çizmek üzere ortaya ç›kan
Aurelio De Laurentiis, do¤du¤u
flehrin futbol tak›m›n›n yeni sahibi
oldu. Do¤ru dürüst bir idman
sahas›, malzemesi ve hatta
oyuncusu bile olmayan kulübün
yeni ad› da Napoli Soccer olarak
de¤iflmiflti.
De Laurentiis liderli¤indeki ilk
sezonu olan 2004-2005’te Napoli,
yeniden do¤mufl olman›n
heyecan›yla play-off’a kadar
yükseldi. Avelino engelini
geçemeyen tak›m, inanc›ndan pek
de bir fley kaybetmedi. Serie A’dan
oldukça uzak bir noktada olmas›na
ra¤men taraftar Stadio San Paolo’yu
hiç bofl b›rakmad›. Tak›m ertesi
sezon ligi domine ederek tam 13
puan farkla Serie B’nin yolunu tuttu.
fiehir sakinleri o yaz sadece lig
flampiyonlu¤unu elde etmenin de¤il,
tak›m›n eski ad› olan “SSC
Napoli”yi de geri kazanman›n
mutlulu¤unu yaflayacakt›.
‹sim de¤iflikli¤i sayesinde mazisiyle
tekrar bütünleflmifl gibi 2006-07
sezonuna bafllad› Napoli. Serie
B’deki henüz ilk sezonu olmas›na
ra¤men burada pek oyalanmaya
niyeti yok gibiydi. May›s ay›
geldi¤inde 60 bin kiflilik San Paolo
tribünleri, uzun bir aradan sonra
tekrar Serie A’ya dönmenin
sevincini yafl›yordu. Ertesi sezonki
lig sekizincili¤i ve Intertoto yoluyla
dâhil olunan UEFA Kupas›, umutlar›
taze tutmaya yetti. Ancak 2009
yaz›na girilirken kendini ligin 
12. s›ras›nda bulan Napoli’nin
tekrar kabuk de¤ifltirme vakti
gelmiflti. Nitekim geçti¤imiz sezonu
ilk 6’da bitiren ve böylece Avrupa
Ligi’ne kat›lan Napoli, May›s ay›nda

Serie A üçüncülü¤ünü elde ederek
tarihinin ilk fiampiyonlar Ligi biletini
cebine koydu.

Kilit hamleler

Aurelio De Laurentiis, 2004 y›l›nda
Napoli’nin dümenine geçti¤inde
kulübün önünde uzanan yolun
ne kadar zorlu oldu¤unun gayet
fark›ndayd›. Yine de hiçbir
olumsuzluk, ünlü yap›mc›n›n
taraftarlar›na befl y›lda Serie
A’ya ç›kma sözü vermesini
engelleyemedi. Birkaç y›l sonra
yolunun kesiflece¤i Roberto
Donadoni, onun futboldan hiç
mi hiç anlamad›¤›n› iddia
edecekti. Bu iddial› sav›n
gerçekli¤i uzunca tart›fl›labilir ama
De Laurentiis’in son yedi y›ldaki
baflar›s›n›n s›rr› sorulacak olursa, bir
kaptan olarak ayn› gemide yolculuk
edece¤i mürettebat›n› gayet iyi
seçti¤ini ve yönetti¤ini rahatl›kla
söyleyebiliriz. Zira futbol bilgisi bir
yana, gerek De Laurentiis’in, gerek
birlikte çal›flt›¤› kiflilerin ald›¤›
kararlar ço¤u zaman Napoli’yi birer
ad›m yukar› tafl›d›.
“Baflkan” kulübü devrald›¤›nda
birçok ‹talyan meslektafl› gibi her ifle
burnunu sokmaya çok merakl›
olmad›. Onun için her zaman
hedefler ve bunlar› en iyi flekilde
yapabilecek görev adamlar› vard›.
Bu fikir do¤rultusunda ilk olarak
Udinese’den Pierpaolo Marino’yu
sportif direktör olarak transfer
ederken, teknik direktörlü¤e de
Edoardo Reja’y› getirdi. Serie C1
günlerinden itibaren beraber çal›flan
bu ikilinin yerinde hamleleri sonucu
Napoli y›llar sonra ilk UEFA Kupas›
deneyimini yaflad›. Ne var ki ertesi
sezon ifller iyi gitmeyince De
Laurentiis, k›r›lma noktas›n›n
geldi¤ine kanaat getirdi. 2009
Mart’›nda önce Reja’y› yolcu ederek
yerine Donadoni’yi görevlendirdi.
Birkaç ay sonra ise s›ra
Marino’dayd›. Hamsik ve Lavezzi’yi
toplam 11.5 milyon euro gibi bugün
komik görünen bir rakamla tak›ma
kazand›rmas›na ra¤men, özellikle
Mannini, German Denis, Datolo ve

Rinauldo’nun transferlerinin
maliyetlerine eflde¤er performans
sergileyememesi onu koltu¤undan
etmek için yeterli sebepti. 
Marino’nun halefi olarak iflbafl›
yapan Riccardo Bigon daha ilk
y›l›nda 55 milyon euroyu transfere
yat›rarak, Napoli’yi o sezon oyuncu
al›m›na en çok para harcayan 
9. Avrupa kulübü haline getirdi. 
Ne var ki Donadoni’nin elindeki
pahal› malzemeden lezzetli bir
yemek ç›kmad› ve sezon ortas›nda
Walter Mazzarri ile anlafl›ld›.
Nitekim Napoli’nin as›l dönüm
noktas› da bu oldu. O geldi¤inde
yedi maçta yedi puan toplayabilen
tak›m, sezonu 6. s›rada tamamlad›.
Ancak as›l önemli hamleler, 2010
yaz›nda gelecekti. Art›k bir kuruflu
bile bofla harcama lüksünün
olmad›¤›n› bilen De Laurentiis ve
Bigon ortakl›¤› sonucu Datolo,
Contini, German Denis,
Quagliarella gibi verimsiz ve
maliyetli oyuncular elden ç›kar›ld›.
Bu flekilde rahatlayan bütçe
sonucunda Cavani 5 milyon euroya
kiraland›. Önümüzdeki transfer
mevsiminde Uruguayl› oyuncuyu 12
milyon euroya sat›n alma
opsiyonunun bulundu¤unu
düflünürsek bu hamlenin ne kadar
ak›ll›ca oldu¤unu daha net
görebiliriz.
Sonuç olarak De Laurentiis’in yedi
y›ll›k süreçte oldukça az kifliyle
çal›flarak maksimum verim

Mustafa Akkaya

sa¤lad›¤›n›, üstelik de¤iflim
zaman› geldi¤inde
müdahale
etmekten

çekinmedi¤ini
söyleyebiliriz.

Napoli’ye her defas›nda
basamak atlatan bu yöneticilik
baflar›s›n›n yan› s›ra, tak›m›n kadro
yap›s›ndaki denge de göz ard›
edilmemeli. 
‹lk 11’in vazgeçilmezleri olan ve
onlar olmadan maç kazanman›n
zorlaflt›¤› Cavani, Hamsik ve

Lavezzi’nin yafl ortalamas› henüz
24. Daha da önemlisi, as tak›mda
bu üçlünün haricindeki yedi
kiflinin tamam›, ortalama bir
futbolcunun en verimli
dönemini yaflad›¤› 26-30 yafllar›
aras›nda bulunuyor. Kaleci
Morgan De Sanctis ise 34 yafl›n
olgunlu¤uyla kariyerinin
zirvelerini görmekte. 
Bu faktörün haricinde Paolo
Cannavaro, Gianluca Grava ve
Matteo Gianello gibi uzun

süredir kulüpte yer eden
futbolcular›n varl›¤›, tak›ma olan
ba¤l›l›¤› kuvvetlendiriyor. Ayr›ca
sportif direktör Riccardo Bigon’un,
Napoli’ye ikinci flampiyonlu¤unu
kazand›ran teknik direktör Alberto
Bigon’un o¤lu olmas› da geçmiflle
romantik bir ba¤ kuruyor. 
Son olarak Napoli’deki oyuncu
ücretleri, Serie A üçüncüsü bir kulüp
için oldukça düflük seviyede. 
Öyle ki, geçti¤imiz aylarda s›kça
konufluldu¤u üzere tak›m›n ilk
11’indeki futbolcular›n toplam

maafl›, Milanl›
Ibrahimovic kadar bile

etmiyor.

Rakamlar›n dili

Napoli’nin yedi y›ll›k zaman
dilimindeki yükseliflini özetle insan
yönetimindeki baflar›ya ve
sürdürülebilir kadro dengesine
ba¤lamak mümkün. 60 bin kiflilik
San Paolo Stad›’n› hiç bofl
b›rakmayan ve kulübüne tam
anlam›yla afl›k taraftar kitlesinin
varl›¤›yla Napoli’nin finansal
durumu da parmak ›s›rt›yor. 
Bu sonucu, finansal tablolar›ndaki
sürekli geliflimden ve son dört
sezondur kâr ediyor olmalar›ndan
ç›karmak mümkün.
Öncelikle Napoli’nin 2009-10
sezonunda elde etti¤i 92.8 milyon
euroluk gelir, befl y›l önce Serie
C1’de yer alan bir kulüp için
oldukça yüksek bir mebla¤. 
Bu rakam onlar› Milan, Inter veya
Juventus ile ayn› kefeye koymasa
bile ‹talya’n›n en çok kazanan 
6. kulübü yapmaya yetiyor. Ayr›ca
Napoli’nin gelir da¤›l›m› konusunda
bu üç büyük kulüpten ayr›lan çok
önemli bir yan› da mevcut. Bilindi¤i
üzere ‹talyan kulüpleri televizyon
yay›nlar›ndan gelen paraya oldukça
ba¤›ml› durumda. Özellikle üç
büyük için bu kalemin toplam gelire
oran› ortalama olarak %61’i bulmufl
halde. Oysa ki TV gelirleri toplam
kazanc›n›n sadece %43’ünü
oluflturan Napoli, bu dalda ‹talya’n›n
en düflük oran›na sahip. Baflka bir
deyiflle yak›n gelecekte Serie A’n›n
yay›n gelirindeki da¤›t›m sistemi
de¤iflti¤i anda üç büyük kulüp güç
kaybederken, Napoli’nin sa¤lam
duruflunu nispeten koruyabilece¤ini

söyleyebiliriz.
Üçüncü ligden Serie A’ya giden
yolda medya gelirlerinin lig düzeyi
do¤rultusunda artmas› do¤al
karfl›lanabilir. Ancak Napoli’nin bu
yükselifli ticari gelirlere baflar›l›
flekilde yans›tt›¤› da bir gerçek.
Kulübün geçti¤imiz sezon 38 milyon
euroya dayanan ticari faaliyetlerinde
tutkulu taraftar kitlesinin etkisi
yads›namaz. Zira bu sayede birçok
alanda lisansl› ürün ç›karmak ve
onlar›n sat›fl›ndan gelir elde etmek
mümkün olabiliyor. Her ne kadar
Napoli’nin bu ifli iyi k›v›rd›¤›
tablodan anlafl›lsa da, kulübün ticari
gelir konusunda Serie A devleriyle
aras›nda halâ önemli bir mesafe
oldu¤unu belirtmek gerek. Örne¤in
gö¤üs sponsoru Acqua Lete’den
al›nan y›ll›k 5.5 milyon euro,
zirveye oynayan bir kulüp için
oldukça küçük. Ayr›ca forma
üreticisi Macron’dan gelen y›ll›k 4.7
milyon euroluk kazanç da bu sav›
destekler nitelikte.

Gelecekte Napoli

Önümüzdeki sezonki fiampiyonlar
Ligi deneyimi, UEFA havuzundan
gelen paran›n yan› s›ra gifle gelirleri
ve ticari gelirler de hesaba
kat›ld›¤›nda Napoli’ye yaklafl›k 
40 milyon euroluk küçük bir servet
kazand›rabilir. De Laurentiis’in
yönetim ilkeleri do¤rultusunda
bakarsak bu para, yeni yat›r›mlar,
genç yetenekler ve belki de kulübü
daha da yukar› tafl›yabilecek
organizasyonel de¤ifliklikler
anlam›na geliyor. K›sacas› gelir
kalemleri oldukça yüksek potansiyel
tafl›yor ama giderler konusunda da
ipler halen gevfletilmifl de¤il.
Nitekim 38.7 milyon euroyu bularak
toplam gelirin sadece %42’sine
tekabül eden oyuncu ve personel
ücretleri tam bir yönetim baflar›s›.
Zira bu de¤erle UEFA’n›n kulüplere
tavsiye etti¤i maksimum %70’lik
oran aras›nda tam bir uçurum var.
De Laurentiis’in elinde hedeflerini

tek tek gerçeklefltiren ve kâr eden bir
kulüp olabilir. Ancak ünlü yap›mc›
ve ekibi, filmin kötü sonla
bitmemesini istiyorsa geçmifltekinden
çok daha dikkatli olmak zorunda. 
Zira Napoli’yi bugünkü parlak
noktaya getiren ana unsur olan
müthifl kadro dengesi, zirveye
oynayan ve fiampiyonlar Ligi’nde
mücadele eden bir kulübün kolayca
koruyabilece¤i bir de¤er de¤il.
Avrupa devlerinin ifltah›n› kabartan
y›ld›zlar› elde tutmak mümkün olsa
bile, onlar› flu anki ücretleriyle
kalmaya raz› etmek imkans›z gibi.
Önümüzdeki sezon hedefleri
yükselen tak›m›n kadrosunu
güçlendirmek de apayr› bir maliyet
gerektirecek. Ayr›ca kulübün
serüveninde çok önemli bir yer
tutan Mazzarri, elit düzeyde maç
tecrübesine sahip de¤il. Bundan
ziyade Napoli öncesi kariyerindeki
Livorno, Reggina ve Sampdoria
deneyimlerinde oldu¤u üzere
mütevaz› bir kulübü al›p ona
basamak atlatmas›yla tan›n›yor. 
fiu ana dek tam da istedi¤i flekilde
baflar›ya susam›fl ve kendisiyle
birlikte yükselebilecek oyunculardan
oluflan kadrosu, zamanla farkl› bir
kimli¤e bürünebilir. Dolay›s›yla
Napoli’nin geldi¤i nokta Mazzarri
için de önemli bir s›nav niteli¤i
tafl›yor.
Sonuç olarak Napoli, dipten ç›k›p
ad›m ad›m zirveye t›rmanan
kulüpler kervan›n›n son temsilcisi
olarak parl›yor. Di¤erlerinden farkl›
olarak sportif ve finansal baflar›y›
ayn› anda ve sab›rla elde eden
kulüp, belki de yedi y›ll›k maceran›n
en önemli k›r›lma noktas›n›
önümüzdeki sezon yaflayacak.
Kadro dengesi korundu¤u ve ticari
faaliyetler büyümeye devam etti¤i
takdirde Napoli’yi daha uzun süre
Avrupa’n›n devleri aras›nda
görebiliriz. Yoksa tüm bu istikrar
yerini popülist yaklafl›mlara ve
pahal› transferlere b›rak›rsa 
De Laurentiis’in baflar›l› filmi
dramatik bir hal de alabilir.

Küllerinden do¤an efsane Küllerinden do¤an efsane 

Aurelio De
Laurentiis

Walter
Mazzarri



▼Futbola bafllaman› kim ve neler
sa¤lad›?
▲Babam sa¤lad›. Babam futbolu
çok seven biri, koyu bir Befliktafll›
ayn› zamanda. Sokakta top
oynarken yetenekli oldu¤umu
düflünüp beni Eyüpspor’a
yazd›rd›lar. Orada bir süre minik
tak›mda oynad›m, daha sonra
Befliktafl’›n küçük tak›m›na
seçildim. 12 yafl›nda Befliktafl’ta
filiz lisans›m› ald›m. O günden
beri de Befliktafl’›n oyuncusuyum.
▼Futbola bafllarken örnek ald›¤›n
isimler kimlerdi? Nas›l bir
futbolcu olmak istersin?
▲‹lk bafllad›¤›m y›llarda Sergen
Yalç›n’› örnek al›yordum. 
Hem oyun stili hem de yetene¤i
nedeniyle onun gibi olma hayalleri
kurard›m. Büyüdükçe örnek
ald›¤›m oyuncular da de¤iflti tabii.
fiimdi Mesut Özil’i örnek al›yorum.
Oynad›¤› mevki ve stil olarak
kendimi benzetti¤im bir oyuncu.
Bireysel oynam›yor, tak›m› için
oynuyor. Bir çok asisti var. Ben de
onun gibi her yönüyle tak›ma
faydal› bir oyuncu olmak isterim.
Bir de tabii Messi var. Ona hayran
olmamak mümkün  de¤il. 

Millî Tak›m kamplar›
benim için moral 

▼Kimler sana destek oluyor?
▲En büyük deste¤i ailem ve
hocam Haluk Durano¤lu’ndan
görüyorum. Benimle özel olarak
konuflur, tavsiyeler verir. 
Ama onlar›n d›fl›nda çok büyük bir
destek görüyorum diyemem. 
Bir de Millî Tak›m’daki hocalar›m›

sayabilirim. Özellikle Abdullah
Hoca benimle çok ilgileniyor.
Tak›m›mdaki durumumu da hep
takip eder. Millî Tak›m kamplar›
benim için adeta moral kamp›.
Orada kendimi yeniden
buluyorum. Daha mutlu, daha
huzurlu oldu¤um için de daha iyi
oynuyor olabilirim. Çünkü herkes
çok destek oluyor. Millî
Tak›m’daki hocalar›ma bana
güvendikleri ve inad›klar› için çok
teflekkür ediyorum.
▼Mustafa Denizli zaman›nda
henüz 15 yafl›nda A tak›mda k›sa
bir tecrüben olmufltu. A tak›ma
ç›k›p sonra genç tak›ma inmek ve
bunun tekrarlanmas›
motivasyonunu nas›l etkiliyor?
▲Aç›kças› çok moralim bozuldu.
A tak›mla bir-iki kez idmana
ç›kt›m, sonra kendimi birden 
16 yafl tak›m›nda buldum. fiimdi
A2 tak›m›nda yer al›yorum. Yine
istedi¤im kadar oynayam›yorum.
Bu gel-gitler beni çok y›pratt›.
Amac›m tak›m›ma faydal› olmak.
A tak›ma ç›kan di¤er arkadafllardan
eksi¤im oldu¤unu düflünmüyorum.

Kendimi yeniden motive ettim.
Kondisyon ve dayan›kl›l›k
çal›flmalar› yap›yorum. Art›k ben
elimden geleni yapay›m, kendimi
gelifltireyim, ondan sonra A tak›m
olur diye düflünüyorum.
▼Kendini gelifltirmek için neler
yap›yorsun?
▲Sa¤ aya¤›m› az kulland›¤›m›
düflünüyorum ve sa¤ aya¤›m›
gelifltirmeye yönelik çal›flmalar
yap›yorum. Kondisyon
çal›flmalar›n› sürdürüyorum.
Beslenmeme dikkat ediyorum.
Hocalar›m›n yaz için verdi¤i bir
performans program› var. Yaz›n da
bofl durmayaca¤›m, o program›
uygulayaca¤›m. Geçen yaz
çal›flmaya ara vermemifltim, bu yaz
da kendimi gelifltirmeye yönelik
antrenmanlar yapaca¤›m.
Hedefime ulaflmak için çal›flmaya
devam ediyorum.
▼Sol tarafta forma buluyorsun
genelde. Sol aya¤›n› çok iyi
kullanman haricinde seni
di¤erlerinden ay›rt eden
özeliklerin neler?
▲‹yi bir top sürücüyüm. Benim

için mevki farketmez. Sol aç›k da
oynar›m, sa¤ aç›k da. Forvet arkas›
ve ön libero oynad›¤›m maçlar da
oldu. Mevkiye bakmadan iyi
oynay›p, topu iyi kullanmaya
odaklan›r›m. Gol atmak kadar
att›rmak da önemli benim için.
Pas, flut gibi vurufl eksi¤im
oldu¤unu düflünmüyorum ama
hava toplar›nda kendimi
gelifltirmem gerek. ‹yiyim demekle
olmuyor, çok çal›fl›p en iyi olmak
gerekiyor.
▼Peki hedeflerin neler?
▲En büyük hedefim yurtd›fl›na
gitmek. Ve bunu erken bir yaflta
baflarmak istiyorum. Befliktafl’›n
yeri benim için büyüktür, önce
elbette flans›m› Befliktafl’a
deneyece¤im ama yurtd›fl›na da
gidebilirim. ‹steyen, teklif yapan
tak›mlar da var. Bu yafllarda
gidersem orada daha fazla
geliflece¤imi düflünüyorum. 
fiu aflamada gitti¤im kulübün çok
büyük olmas› ve para önemli
de¤il. Öncelikle geliflimime
katk›da bulunabilecek ve
oynayabilece¤im bir yerde olmam
önemli. Daha sonraki y›llarda
Premier Lig’de oynamay› hayal
ediyorum.
▼Arda gibi y›ld›zlar oynad›klar›
büyük kulüp yerine bir sezon kiral›k
giderek tecrübe kazanmay› tercih
edebiliyor. Sen büyük bir tak›mda
s›ra beklemek yerine kiral›k
oynamay› tercih etmez misin?
▲Önemli olan tak›m de¤il, benim
kendimi nas›l iyi hissedece¤im.
Sürekli olarak oynayabilece¤im bir
tak›msa kiral›k gitmek isterim.
Çünkü kendimi gelifltirmemin en
iyi yolu futbol oynamak. Tabii
unutulmamas› gereken bir fley de
benim gösterece¤im performans.

Oraya gidip iyi oynay›p, daha iyi
olarak geri dönmeliyim. Kiral›k
gitti¤imde de çal›flmaya devam edip
en iyi olarak geri dönmem gerekir. 

D›flar›dan gelen oyuncunun
kafas› rahat 

▼Millî Tak›m’da Almanya’dan ve
‹ngiltere’den gelen arkadafllar›nla
oynuyorsun. Onlar›n futbol
anlam›nda ne gibi farkl›l›klar› var?
▲Futbol aç›s›nda büyük bir
farkl›l›klar› oldu¤unu
düflünmüyorum. Belki yetifltirilme
tarzlar› nedeniyle oyun zekâlar›n›
daha iyi kulland›klar›n›
söyleyebilirim. Ama en önemli fark
onlar›n kafalar›n›n daha rahat
olmas›. Üzerlerinde daha az bask›
var. Gelecek hakk›nda daha az
endifleliler. Kafalar› rahat oldu¤u
için sahada da rahat olabiliyor ve
rahat oynayabiliyorlar. Oysa
bizlerin üstünde çok bask› var,
tak›mlar›m›zda flans bulam›yoruz.
Ve kendimizi göstermek için daha
çok çaba gösteriyoruz. Bu da stres
yarat›yor.
▼Avrupa fiampiyonas› Elit
Turu’nda karfl›laflt›¤›n›z ve daha
sonra Avrupa fiampiyonas› finali
oynayan Almanya’daki Türk
oyuncular hakk›nda ne
düflünüyorsun?
▲Onlarla da teknik olarak bir
fark›m›z yok, hatta bizim tak›mdaki
oyuncular daha yetenekliydi. Ama
onlar›n daha iyi yetifltirilip daha iyi
bak›ld›klar›n› düflündüm. Kondisyon
aç›s›ndan bizden daha iyiydiler. 
Bir de durduklar› yerler aç›s›ndan
fark vard›. Zaten bu küçük farklar›
iyi kulland›lar ve o sonuç ortaya
ç›kt›. Kazanabilece¤imiz bir maç›
kaybettik.

▼Elemelerde 6-1
yendi¤iniz Çekler Dünya
Kupas›’na kat›lacak. Sence
nerede yanl›fl yapt›n›z da
bu kadar yetenekli bir
tak›m finallere gidemedi?
▲Biz Çek Cumhuriyeti
maç›na çok inanarak
ç›km›flt›k. ‹stedi¤imiz
zaman ne kadar iyi
olabilece¤imizi de gördük.
Ama sonraki ‹zlanda maç›
nedeniyle grubu ikinci
tamamlad›k ve Elit Tur’da
çok güçlü bir gruba düfltük.
Almanya ile ayn› gruba
düflmemiz, hatta son maç›
de¤il de ilk maç› Almanya
ile oynamam›z bile
kaderimizi de¤ifltirdi.
▼Genç Millî Tak›m’dan
yetiflen baz› y›ld›z
oyuncular da sizin gibi
oyunculara daha fazla yer
verilmesi gerekti¤ini,
küçük yafl turnuvalar›nda

edinilen tecrübenin üst seviye
futbol oynamak için iyi bir temel
oldu¤unu söylüyor. Sen ne
düflünüyorsun?
▲Üst seviyede futbol genç
oyuncular› en çok fiziksel aç›dan
zorlayabilir. Ama üst seviyede
oynamak isteyen bir oyuncu kendini
bu yönde gelifltiriyorsa, Genç Millî
Tak›m’da edindi¤i tecrübe ile Süper
Lig’de flans bulabilmeli. Pek çok
genç oyuncu e¤er oynat›l›rsa tak›ma
iyi bir katk› yapabilecek düzeyde.
Çünkü bu turnuvalarda karfl› karfl›ya
oynad›¤›m›z oyuncular›n bir k›sm›
kendi ülkelerinde üst liglerde flans

buluyor. 
▼Befliktafl’a gelen pek çok y›ld›z
oyuncu var. Guti, Simao,
Querasma... Onlar›n gelifli seni
nas›l etkiliyor?
▲‹ki aç›dan etkiliyor. Öncelikle
onlar›n gelifli genç oyuncular›n
önünü kap›yor. Ama bu do¤al bir
durum. Baflka bir aç›dan bakarsak,
örnek alabilece¤imiz, canl› izleme
belki de birlikte oynama flans›na
sahip olabilece¤imiz büyük y›ld›zlar
bunlar. Onlar› örnek almak,
dikkatle izlemek gerekir. Topa nas›l
vuruyorlar, nereden top al›p nereye
haraketleniyorlar, bunlara dikkat
etmemiz lâz›m. 
▼Genç oyuncular›n daha kolay
sinirlenip, özellikle de hakeme
itirazdan çok kart gördü¤üne flahit
oluyoruz. Sen bundan kendine ne
ders ç›kar›yorsun?  
▲Hakeme itiraz etmek asl›nda çok
gereksiz bir fley. Oyunun heyacan›
ile oluyor genelde. Ama hakemin
karar›n› de¤ifltirdi¤i görülmüfl bir
fley de¤il. O yüzden hakeme itiraz
ederek zaman kaybetmeyi
sevmiyorum. Profesyonel olmak
lâz›m. Sakin olup devam edebilmek
gerek. Ama ben de ayn› hataya
düfltüm tabii. Çek Cumhuriyeti
maç›nda kendimi kontrol
edemedim ve k›rm›z› kartla at›ld›m.
Tak›m›m› 10 kifli b›rakm›fl oldum. 
O maçtan sonra çok üzüldüm. 
Hem arkadafllar›mdan hem de
hocalar›mdan özür dilerim. 
Ama o bana büyük ders oldu. Bir
anl›k sinirin bedeli a¤›r olabiliyor.
Kendime bunu hat›rlat›yorum.

Ceyla Kütükoğlu
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Gözü Avrupa’daGözü Avrupa’da
U17 Milli Tak›m› ile Almanya’daki Elit Tur’da

mücadele etti¤inde herkesin sordu¤u 11 numarayd›.
Futbola profesyonel anlamda ilk ad›m att›¤›

Befliktafl’la Coca-Cola Akademi U16 Ligi
flampiyonlu¤u yaflayan genç oyuncu, Mustafa
Denizli döneminde A tak›m kamp›na ça¤r›ld›.
Maçlar›n sonuna kadar enerjisini koruyan ve

so¤ukkanl›l›¤›yla dikkat çeken sol kanat oyuncusu,
bir gün A tak›mda kendine yer bulabilmek için var

gücüyle çal›fl›yor. Futbol kariyeri için tercihi ise
genç yaflta yurtd›fl›na gidip orada yükselmek. M. Erkut ŞentürkM. Erkut Şentürk

İlk başladığım yıllarda
Sergen Yalçın’ı örnek
alıyordum. Şimdi Mesut
Özil’i örnek alıyorum.
Oynadığı mevki ve stil
olarak kendimi
benzettiğim bir oyuncu.
Bireysel oynamıyor,
takımı için oynuyor.
Onun gibi her yönüyle
takıma faydalı bir
oyuncu olmak isterim. 

A takımla bir-iki kez
idmana çıktım, sonra
kendimi birden 16 yaş
takımında buldum. 
Şimdi A2 takımında yer
alıyorum. Yine istediğim
kadar oynayamıyorum.
Bu gel-gitler beni çok
yıprattı. A takıma çıkan
diğer arkadaşlardan
eksiğim olduğunu
düşünmüyorum. 

İyi bir top sürücüyüm.
Gol atmak kadar
attırmak da önemli
benim için. Pas, şut gibi
vuruş eksiğim olduğunu
düşünmüyorum ama
hava toplarında kendimi
geliştirmem gerek. İyiyim
demekle olmuyor, çok
çalışıp en iyi olmak
gerekiyor.

En büyük hedefim
yurtdışına gitmek. 
Ve bunu erken bir yaşta
başarmak istiyorum. Bu
yaşlarda gidersem orada
daha fazla gelişeceğimi
düşünüyorum. Öncelikle
gelişimime katkıda
bulunabilecek ve
oynayabileceğim bir
yerde olmam önemli. 

Genç Millî Takım’a
Avrupa’dan gelen
arkadaşların en önemli
farkı, kafalarının daha
rahat olması. Üzerlerinde
daha az baskı var.
Gelecek hakkında daha
az endişeliler. Kafaları
rahat olduğu için sahada
da rahat olabiliyor ve
rahat oynayabiliyorlar.



T
ürkiye Kad›nlar
1. Ligi’nde 22 hafta
süren maraton

sonunda ipi gö¤üsleyen
Ataflehir Belediyespor
oldu. Ligin ilk
haftas›ndan itibaren
liderli¤i kimseye
kapt›rmayan Ataflehir
Belediyespor nama¤lup
unvan›n› ise son
haftada Gölcükspor’a
yenilerek yitirdi.
Ataflehir Belediyespor
önümüzdeki sezon
UEFA Kad›nlar
fiampiyonlar Ligi’nde
ülkemizi temsil edecek. 
Konak Belediyespor
son haftalarda yapt›¤› atakla, ligi
Ataflehir Belediyespor’un ard›ndan
ikinci s›rada tamamlad›. Güçlü
kadrosuyla dikkat çeken bir di¤er
tak›m Adana ‹dmanyurduspor, 1 puan
farkla ligi üçüncü s›rada bitirdi. 
Bu sezon, 1. Lig’e yükselme baflar›s›
gösteren Lüleburgaz Düvenciler Lisesi
ise ilk sezonunda dördüncü s›rada yer
al›rken, iki sezon önce flampiyonluk
sevinci yaflayan Trabzonspor beflinci
s›rada kald›. Ligin dikkat çeken di¤er
tak›mlar›ndan Gölcükspor ise Dünya
Liseleraras› Futbol fiampiyonas›’nda
ikinci olma baflar›s›n› gösteren
oyunculardan kurulu genç kadrosuyla
gelecek sezonlar için umut vaat etti. 
12 tak›m›n mücadele etti¤i lig,
birbirinden çekiflmeli maçlara sahne
oldu. Toplam 617 golün at›ld›¤› ligde
Sevgi Ç›nar 26 golle “Gol Kraliçesi”
unvan›n› elde etti. Yal›spor ve
Marmara Üniversitesi tak›mlar› 2. Lig’e
düflerken, Bursa Sa¤l›kgücü
Gençlikspor ve Karadeniz Ere¤li Spor
tak›mlar› Kad›nlar 1. Ligi’ne yükselme
baflar›s›n› gösterdi.

fiampiyon k›zlar

Ataflehir Belediyesi, A¤ao¤lu fiirketler
Grubu ile sponsorluk anlaflmas›
sonucunda güçlenerek daha sezon
bafl›ndan bu y›l›n güçlü tak›mlar›ndan
biri olaca¤›n›n sinyalini vermiflti.
Ataflehir Belediyespor Baflkan›’n›n 
Ali A¤ao¤lu’nu ikna etmesi üzerine
bafllayan sponsorlukla Kad›nlar Ligi
tarihinin en büyük sponsorluk
anlaflmalar›ndan birine imza at›lm›fl
oldu. Hem Ataflehir Belediyesi hem de
A¤ao¤lu fiirketler Grubu taraf›ndan
desteklenen kulüp, önce Türkiye
flampiyonlu¤u, ard›ndan Avrupa’da
baflar› hedefiyle yola ç›kt›. Sezon
bafl›nda bir önceki y›l›n flampiyonu
Gazi Üniversitesi’nden transfer edilen
ve Kad›n Millî Futbol Tak›m›’nda
forma giyen Reyhan fieker, Lütfiye
Erçimen, Ya¤mur Uraz, Zübeyde Kaya,
Damla Demirdön, Duygu Y›lmaz ve
Ayfle Gürbüz gibi oyuncularla
kadrosunu güçlendiren Ataflehir
Belediyespor, ligin ilk haftalar›nda
beraberlik yüzü dahi görmedi.

Sezonun böyük bölümünde üstün olan
Ataflehir Belediyespor son haftaya
kadar nama¤lup unvan›n› korudu. 
Son hafta Gölcükspor’a yenilen tak›m,
yine de en yak›n rakibine 10 puan fark
atarak flampiyon oldu. Ataflehir
Belediyespor, 85 kez rakip fileleri
havaland›r›rken kalesinde sadece 7 gol
gördü. fiampiyonluk üzerine tak›m›n
sponsoru A¤ao¤lu fiirketler Grubu
taraf›ndan oyunculara çeflitli hediyeler
verildi. fiampiyon tak›m kupas›n›
düzenlenen özel gecede TFF
Baflkanvekili Lutfi Ar›bo¤an’dan ald›.
Bu sezon ligde f›rt›na gibi esen tak›m,
önümüzdeki y›l Avrupa’da baflar›l›
olmak istiyor.

Sponsorlarla geliflen lig

Bu sezon ilk kez Kad›nlar Ligi’nde
medya sponsorlu¤u anlaflmas› yap›ld›
ve Fashion One TV sezon boyunca
Kad›nlar 1. ve 2. Ligi’ne özel
programlar haz›rlad›. Kad›nlar Günü
gibi özel etkinlikleri de yay›nlayan
Fashion TV ile sezon boyunca kad›n
futbolu ekranlara tafl›nm›fl oldu. Ayr›ca
yap›lan anlaflma gere¤i, her hafta Sal›
günleri Fotospor Gazetesi’nde Kad›nlar
Ligi sonuçlar› ve haftan›n panoramas›
yay›nland›. 
Bu sezon tak›mlar da yeni sponsorlar›
bu alana çekerek kendilerine ek
kaynak yaratmay› baflard›. Sponsorluk
anlaflmalar› bu sezon s›n›rl› bir destek
sa¤lamakla birlikte ilerleyen y›llar ve
yeni sponsorlar için umut oldu.
Ataflehir Belediyespor’un A¤ao¤lu
sponsorlu¤u Kad›nlar 1. Ligi’nin en
büyük sponsorlu¤u olarak dikkat
çekerken, di¤er tak›mlar da hem isim
sponsorlu¤u hem de tedarik sponsoru
alan›nda farkl› firmalarla anlaflt›.
Kad›nlar 1. Ligi’nin güçlü ekiplerinden
Adana ‹dman Yurdu Spor, Final
Dershanesi, Adana Hastaneleri ve
Bo¤aziçi Elektrik firmalar›ndan maddi
destek ald›. Konak Belediyespor ise
sezonunun en ilginç sponsorluk
anlaflmalar›ndan birine imza att›.
Alsancak Highlights salonu ile anlaflan
tak›m›n oyuncular›, bak›mlar›n›
ücretsiz olarak burada yapt›rabiliyor.
Ayn› zamanda bir fizik tedavi merkezi
ile de anlaflan tak›m, oyuncu sa¤l›¤›
konusunda bu merkezden destek
al›yor. Lüleburgaz Düvenciler Lisesi’ne
de destek veren iki kurulufl var. 

Temsa, üzerinde tak›m›n foto¤raf›
bulunan otobüsü tahsis ederek ulafl›m
sponsoru oldu. Ayr›ca, Lüleburgaz
yerel yönetimi de oyunculara burs
vererek tak›m› destekliyor.
Oyuncular›n›n büyük ço¤unlu¤u
kolejde burslu okuyan Gölcüspor’un
en büyük destekçisi ise Gölcük
Belediyesi. Tak›mlar›n firmalar
taraf›ndan maddi veya tedarik deste¤i
almas› sadece Kad›nlar 1. Ligi ile s›n›rl›
de¤il. Kad›nlar 2. Ligi’nde de pek çok
tak›m çeflitli firmalardan destek al›yor.
Karabük Ovac›kspor hem Karabük
Belediyesi’nde hem LCW firmas›ndan
maddi destek al›yor.

Ligin yabanc›lar›

Kad›nlar Ligi’nde bu y›l bir baflka ilk
de tak›mlar›n yabanc› oyuncu
transferlerine bafllamas›  oldu. Adana
‹dmanyurduspor, iki Brezilyal› Tatiana
Rosario Muniz ve Jaqueline Goncalves
Nogueira transferi ile bu sezon
yabanc› oyuncu transfer eden ilk tak›m
oldu. Ligde kadrosunda yabanc›
oyuncu bulunduran di¤er tak›mlar ise
Gürcistan’dan Tatiana Matveeva ile
Trabzonspor, yine Gürcistan’dan Nino
Chkuaseli ve Khatia Tchkonia ile
Trabzon ‹dmanaoca¤› ile Nijerya’dan
Onome Ebi ile Düvenciler Lisespor’du.

2. Lig ve Bölgesel Lig’de 
play-off heyecan›

Kad›nlar 2. Ligi’nde 10 tak›m aras›nda
geçen mücadele sonunda
flampiyonlu¤a Bursa Sa¤l›kgücü
Gençlikspor tak›m› ulaflt›. Geçen sezon
Bölgesel Lig’den 2. Lig’e yükselen
Bursa Sa¤l›kgücü Gençlikspor tak›m›
bu sezon da Kad›nlar 1. Ligi’ne
yükselerek büyük bir baflar›ya imza
att›. Sezonu s›ras›yla ikinci, üçüncü,
dördüncü ve beflinci olarak bitiren
Çaml›caspor, Karadeniz Ere¤lispor,
‹zmit Belediyespor ve Mersin Camspor
ile Kad›nlar Bölgesel Ligi’nde
gruplar›n› ilk s›rada bitiren Sakarya
Kad›n Futbol, Altafl Soyaspor, 
Bozkurt Lisesi ve Erzurum Albayrak
tak›mlar› play-off’ta mücadele verdi.
Play-off finalinde Mersin Camspor’u 
2-1 yenen Karadeniz Ere¤lispor,
Kad›nlar 1. Ligi’ne yükselme baflar›s›n› 
gösterdi.

Kad›n Ligleri
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Zafer Ataflehir’inZafer Ataflehir’in
Bu sezon sponsorlar ve yabancı oyuncu transferleriyle renklenen kadın
liglerinin en üst kategorisinde şampiyonluğu Ataşehir Belediyespor elde
etti. Ağaoğlu’nun sponsorluğunu yaptığı takım, tek yenilgisini ligin son
maçında aldı. 12 takımın mücadele ettiği, toplam 617 golün atıldığı
ligde Sevgi Çınar 26 golle “Gol Kraliçesi” oldu.



“Elinizde menzili 50 metre olan
bir tabanca var. 200 metre
uzaktaki bir geyi¤e atefl eder
misiniz?”
‹letiflim psikolojisi uzman›,
Psikolog Do¤an Cücelo¤lu’nun bu
sorusuna salondan gelen cevap
“hay›r.”
“Peki, neden?” diye gelen ikinci
soruya, “Bofluna mermi
harcaman›n bir anlam› yok” yan›t›
geliyor.
Do¤an Cücelo¤lu konuyu flöyle
tamaml›yor: “Türkiye’de insanlar
her gün ortalama iki saat ‘Ülke
nas›l kurtulur?’ muhabbeti yap›yor.
Bu konuflmalar›n sorunlar›n
çözümüne hiçbir katk›s› yok.
Bunun yerine, herkes günde iki
saat kendi evlâd›yla etkin flekilde
ilgilense 10 y›l sonra ülkemiz çok
farkl› yerlerde olur.”
Vermek istedi¤i mesaj “Etki
alan›n›zda kal›rsan›z, sonuç
alabilirsiniz…”
Y›llard›r hakem seminerlerine
uzman e¤itimciler gelir ve
hakemlere sorarlar, “Hakem
hatalar›n›n nedenleri nelerdir?”
Ald›klar› yan›t, “Medya bask›s›,
kulüplerin tavr›, oyuncular›n
davran›fllar›, fiziksel yetersizlik,

yorum hatas›, olay› görememe
(hatal› yer alma), vs” olur. Sonra
da bu nedenleri iki ana gruba
ay›r›rlar: “Etki alan›nda kalanlar ve
ilgi alan›nda kalanlar.”
Tavsiyeleri de flu: “‹lgi alan›n›zda
olan sorunlarla ilgili olarak
yapabilece¤iniz fazla bir fley yok.
Medyay›, kulüpleri, futbolun di¤er
aktörlerini kendi düflüncelerinize
uygun hâle getiremezsiniz. Bunun
yerine, gelifltirmek sizin elinizde
olan, yani etki alan›n›za giren
di¤er konulara odaklan›n.
Yapt›¤›n›z iflte daha iyi sonuçlar
elde edersiniz.”
Uzmanlar›n bu düflüncesi pek çok
alanda oldu¤u gibi hakemlik
alan›nda da geçerli görünüyor.
Hakemli¤i yönlendiren kifliler
olarak “ilgi alan›m›za giren” pek
çok sorun var ama bunlar›n k›sa
dönemde çözülmesi pek mümkün
görünmüyor. Bunlar›n yerine kendi
etki alan›m›za odaklanmak,
geliflme sürecini çok daha olumlu
etkileyecektir.
2010-2011 sezonunda, bu
düflüncelerin ›fl›¤›nda, günlük
olaylar› en alt düzeyde takip
ederek gelecek nesillerin en üst
düzeyde olabilmesi için yo¤un

çaba ve zaman harcand›. Amac›,
“mevcut hakemleri daha iyi
tan›mak, gelece¤in hakemlerini
keflfetmek ve hakemlikle ilgili
temel bilgileri bu hakemlere
aktarmak” olarak özetlenebilecek
olan ve UEFA’n›n CORE isimli
projesine paralel olan “Hakem
Geliflim Kamplar›” düzenlendi. 
UEFA d›fl›nda sadece Türkiye’nin
öncülük ederek uygulad›¤› bu
projede 2010-2011 sezonunda
toplam 6 kamp yap›ld›. Her biri bir
hafta süren bu kamplara ülkemizin
dört bir yan›ndan toplam 144
hakem kat›ld›. 
‹leriye dönük olan bu projenin
yan›nda, oynanmakta olan
maçlarda da hakemlerimizden en
iyi verimi alabilmek için her ay
rutin birer günlük e¤itim
programlar› uyguland›. 
Bu e¤itimlerin tamam›na ve Ocak
ay›ndaki ara seminere Jaap
Uilenberg de kat›ld›. 
Bu e¤itimlerde, geçen bir ay›n
de¤erlendirmesi ve pozisyon
analizleri yap›larak sonraki
periyotlar için haz›rl›klar yap›ld›.
Bizler her ne kadar süreçle
ilgileniyorsak da futbolun di¤er
paydafllar› genellikle sonuç

odakl›d›r. Özellikle kulüpler ve
medya. Onlar aç›s›ndan
hakemlerin nas›l bir sezon
geçirdi¤i daha önemlidir. 
Burada biraz da bu konuya
de¤inmek istiyorum.
Sezon içinde en çok yer ayr›lan
konulardan birisi hakem atamalar›
konusudur. Baz› medya
mensuplar› bu konuya zaman
zaman de¤inirken, da¤arc›¤›
sadece hakemlikle ilgili konularla
s›n›rl› olan kifliler de sürekli olarak
bu konuyla ilgilendi. Bu konuya
›fl›k tutmak için flu bilgiyi
verebilirim; pek çok ülkede
uygulanmakta olan ve evrensel
olarak kabul edilebilecek bir ilkeyi
uygulamaktay›z. “Maça ç›karken
tak›mlar›n ve hakemlerin kafas›
rahat olsun. Kendi ifllerine daha iyi
odaklanabilsinler ve daha iyi
performans sergileyebilsinler.”
Bugün için herhangi bir hakemin,
herhangi bir tak›m›n maç›na
ç›kmak için afl›r› bir hevesi
oldu¤unu sanm›yorum. Kald› ki,
bizim de sadece hakemleri
memnun etmek için görevlendirme
yapmam›z söz konusu olamaz.
Dolay›s›yla biz bu ilkeye sad›k
olarak atamalar› yapmaktay›z. 
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Hakemliği yönlendiren kişiler olarak “ilgi alanımıza giren” pek çok sorun var ama bunların kısa dönemde çözülmesi pek
mümkün görünmüyor. Bunların yerine kendi etki alanımıza odaklanmak, gelişme sürecini çok daha olumlu etkileyecektir. 
2010-2011 sezonunda, bu düşüncelerin ışığında, günlük olayları en alt düzeyde takip ederek, gelecek nesillerin en üst

düzeyde olabilmesi için yoğun çaba ve zaman harcandı. 

MHK O¤uz Sarvan

Bu konuda gelebilecek elefltirilere
de sayg›l›y›z. Örne¤in; “Bu
uygulaman›n tersi yap›lmas› daha
uygun olurdu” diyenlere de sayg›
duyar›z.
Ancak, “bu ilke tak›mlara farkl›
uyguland›” fleklindeki bir elefltiriye
kat›lmam›z mümkün de¤ildir.
“A” hakemi “X” tak›m›n›n maç›na
niçin verilmedi diye soranlar,
“X”in rakibi olan “Y” tak›m›na da
niçin “B” hakeminin verilmedi¤ini
sormal›d›r. Bu soru ak›llar›na
gelebiliyorsa zaten bu soruyu
sormalar›na gerek kalmaz.
Hakem atamalar›nda hiçbir tak›ma
ayr›cal›k tan›nmam›flt›r, ayn› ilkeler
uygulanm›flt›r.
Spor Toto Süper Lig’de iki tak›m›n
flampiyonluk yar›fl›n›n son haftaya
kadar bafla bafl devam etmesi bu
tak›mlar›n maçlar›ndaki gerginli¤in
artmas›na neden olmufltur. Zor ve
gergin geçen maçlar›
yönetebilecek hakem say›s›
k›s›tl›d›r. Bu hakemlerin deneyimli

olmalar› gerekir. Daha önceden bu
tür atmosferde maç yönetmemifl
olan hakemlerin fahifl hata yapma
ve ligin kaderini etkileme riski
vard›r. Hatta kendi hakemlik
kariyerinin tehlikeye girme riski
vard›r. Bunun yak›n geçmiflte
yaflanm›fl örnekleri mevcuttur. 
Bu nedenlerle ve baz› olumsuz
performanslar nedeniyle, özellikle
flampiyonluk yar›fl›ndaki tak›mlar›n
maçlar›n›n k›s›tl› say›da hakemle
tamamlanmas› söz konusu
olmufltur. Bu uygulama da sadece
bizim ülkemize özgü de¤ildir.
Avrupa ülkelerinde örnekleri
vard›r.
Hakemlerin performans›na
gelince…Afla¤›daki tablolarda,
liglere göre son 3 y›l›n gözlemci
notlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r.
Tart›flmas›z olarak her y›l hakem
performanslar› biraz daha iyiye
gitmektedir. Bunun nedeni
kadrolardaki istikrar ve verilen
nitelikli e¤itimdir.

Alt liglerdeki müthifl çekiflmeye
ra¤men, burada görev yapan
hakem kadrolar›n›n deneyim
kazanarak geliflme
göstermelerinden dolay›
memnuniyet verici bir performans
gözlenmektedir. 1, 2 ve 3.
liglerdeki hakem performanslar›
beni kiflisel olarak da tatmin
etmifltir. Daha büyük bir kesimin
odakland›¤› Süper Lig’de de geçen
y›llara oranla genel bir ilerleme
gözlenmektedir. Ancak, hafta
baz›nda inceleme yap›ld›¤›nda
göze çarpan farkl›l›klar vard›r.
2010-2011 sezonunun ilk yar›s›,
önceki iki sezona oranla daha iyi
bir flekilde kapanm›flt›r. 
Buna karfl›l›k, 20 ve 28. haftalar
aras›nda iyi bir performans
gözlenirken 29. haftadan sonra
göreli olarak bir düflüfl yaflanm›flt›r.
Bunun nedenlerinden birisi olarak,
kadronun yukar›da belirtilen
nedenlerle k›s›tlanm›fl olmas›
gösterilebilir.

Hakemleri de¤erlendirirken dikkate
al›nmas› gereken bir di¤er nokta,
verdikleri hatal› veya tart›flmal›
kararlar›n s›ralamay›, özellikle de
s›n›r noktalardaki s›ralamalar›
etkileyip etkilemedi¤idir.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda da; 
● fiampiyonluk yar›fl›ndaki
tak›mlar›n birer y›ld›z
oyuncusunun özellikle ikinci
yar›da gösterdikleri olumlu
performanslar, 
● Oyuncular›n yapt›¤› ciddi
hatalar, 
● Tak›mlar›n içinde yaflanan
sorunlar yan yana geldi¤inde,
s›ralaman›n belirlenmesinde
hakem hatalar›n›n aç›k ara önüne
geçtikleri söylenebilir.
Bundan sonras›yla ilgili olarak
hakemlik konusunda
söylenebilecek önemli konu da
geçti¤imiz 3.5 y›l›n bir geçifl
dönemi oldu¤u, bundan sonras›
için kapsaml› bir yenilenme
yap›lmas› gerekti¤idir. 

‹lgi alan›yla de¤il 
etki alan›yla ilgilenmek

‹lgi alan›yla de¤il 
etki alan›yla ilgilenmek
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Spor Toto Süper Lig Bank Asya 1. Lig 
Spor Toto 2. Lig Spor Toto 3. Lig
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Ceyla Kütükoğlu

Asla yaln›z
yürümeyecek

Asla yaln›z
yürümeyecek
‹ngiltere’nin büyük kulüplerinin ço¤u peflindeydi ama onun
kaderi Liverpool’la kesiflti. Millî Tak›m’›n da gelecekteki
umudu olan genç kaleci, önünde uzun ve zor bir yol
oldu¤unun fark›nda. Taraftar›n›n asla yaln›z b›rakmad›¤›
Liverpool da genç file bekçisini yaln›z b›rakm›yor. Kariyeriyle
ilgili yol haritas› flimdiden belli. Van Der Sar gibi büyük
kalecileri örnek alan genç y›ld›z aday›n›n idolü ise futbol
dünyas›n›n d›fl›ndan sürpriz bir isim, Roger Federer.

Yusuf MersinYusuf Mersin
Annem İngiliz, babam Türk, 22 sene
önce İngiltere’ye gelen babam,
Türkiye’deyken Kasımpaşa’da futbol
oynamış. Beni de futbola
yönlendiren o oldu. 5-6 yaşlarında
küçük bir kulüpte başladım. 
9 yaşından Liverpool’a geçinceye
kadar Milwall kulübünde oynadım.

Milwall’da oynarken büyük
takımlardan teklif gelmeye başladı.
Bana söylendiği kadarıyla Chelsea
ve Arsenal de teklif yapmış ancak
en fazla parayı Liverpool teklif ettiği
için Liverpool’a transfer olmuş
oldum. 

▼Ailen ‹ngiltere’ye ne zaman
geldi? Sen futbola nas›l yöneldin?
Babam eski bir futbolcu. 22 sene
önce ‹ngiltere’ye gitmifl, orada
annemle tan›flm›fllar. Annem
‹ngiliz, babam Türk. Ben ve
kardeflim ‹ngiltere’de do¤up
büyüdük. Babam Türkiye’deyken
Kas›mpafla’da futbol oynam›fl.
Beni de futbola yönlendiren o
oldu. 5-6 yafllar›nda küçük bir
kulüpte bafllad›m. 9 yafl›ndan
Liverpool’a geçinceye kadar
Milwall kulübünde oynad›m.
▼Kaleci olmaya nas›l karar
verdin?
Asl›nda do¤al ve komik bir flekilde
oldu. Küçüklü¤ümde babamla
futbol oynarken top ne zaman
üstten gelse elimle tutard›m.
Babam da “Sen galiba kaleci
olmak istiyorsun” derdi ve
böylece kaleci oldum. 
▼Türkiye ile ba¤lar›n› koruyor
musun? 
▲Pek çok akrabam Türkiye’de
yaflad›¤› için onlar› ziyaret etmeye
geliyorum. Türkçem pek iyi de¤il,
ama gelifltirmeye çal›fl›yorum.
Babaannem ve dedemin yan›na
‹stanbul’a geldi¤im zaman ve
Millî Tak›m’daki arkadafllar›mla
pratik yap›yorum.

Chelsea ve Arsenal’den
de teklif geldi

▼Y›lbafl›nda Milwall’dan
Liverpool’a transfer oldun. 
Bu transfer nas›l geliflti?
▲Milwall’da oynarken büyük
tak›mlardan teklif gelmeye

bafllad›. Özellikle Liverpool bu
konuda çok ›srarc› oldu. Bu sene
Millî Tak›m’la Amerika’daki
turnuvadan döndükten sonra
Milwall’›n teklifi kabul etti¤ini
ö¤rendim. Bana söylendi¤i
kadar›yla Chelsea ve Arsenal de
teklif yapm›fl ancak en fazla
paray› Liverpool teklif etti¤i için
Liverpool’a transfer olmufl oldum. 
▼Liverpool gibi büyük bir
kulüpte olmak nas›l bir duygu?
Liverpool Academy’de günlerin
nas›l geçiyor? 
▲Liverpool çok büyük bir kulüp.
Çok iyi oyuncular› var. Böyle
büyük bir tak›m›n altyap›s›nda
olmak hem zorlay›c› hem de çok
heyecan verici. Steven Gerrard ve
Jamie Carragher’la ayn› ortamda
olmak müthifl bir fley. Ayr›ca
Liverpool gençlere, kendi
altyap›s›ndan gelen oyunculara çok
önem veren bir kulüp. Burada
olmak gelece¤im aç›s›ndan da çok
önemli. Benim gibi Londra’dan
gelen baflka
oyuncular da var.
Onlarla birlikte
flehre ve ortama
al›flmaya
çal›fl›yorum. 
Her sabah önce
kondisyon çal›fl›yor,
sonra antrenman, 
bir süre ara verip
tekrar antrenman
yap›yoruz. Yo¤un 
bir temponun
içindeyim.
Antrenmanlar
d›fl›nda bir fley

yapmaya pek vaktim kalm›yor.
Okula da fazla gidemiyorum.
Liverpool’a geçmemle birlikte ilk
kez ailemden uzak ve tek bafl›na
yaflamaya bafllad›m. Bu da benim
için yeni bir tecrübe. Ayr›ca burada
pek çok yeni insanla tan›flt›m.
▼Liverpool’da yak›n yafl
gruplar›nda 4-5 kaleci var.
Yabanc› kökenli tek kaleci sensin.
Aran›zda nas›l bir rekabet var?
▲Di¤er kalecilerle aram›zda hem
tatl› bir rekabet var hem de çok iyi
arkadafl›z. Tak›mda yeni olmama
ra¤men beni çok iyi karfl›lad›lar.
Aram›zdaki rekabet kendimizi
gelifltirmemize ve daha iyi
olmam›za yol aç›yor. Bu yüzden
rekabet iyidir. Ama buradaki
oyuncular›, buradaki ortam›
görünce çok çal›flmam gerekti¤ini
anlad›m. Geldi¤imden beri
tak›mla 8 maça ç›kt›m.
Oynad›¤›m maçlar›n hiçbirini
kaybetmedik. ‹yi bir bafllang›ç
yapt›m diyebilirim.

▼Seni di¤erlerinden
ay›rt eden 
en güçlü yönlerin
neler? 
▲Öncelikle fizi¤imin
benim için bir avantaj
oldu¤unu
düflünüyorum. 
Bir kaleci olarak uzun
boylu olmak çok
önemli. Ayr›ca kaleci
olmama ra¤men
ayaklar›m› iyi
kullanabiliyorum.
Antrenörlerim daha
h›zl› olmam

Liverpool çok büyük bir
kulüp. Çok iyi oyuncuları
var. Böyle büyük bir takımın
altyapısında olmak hem
zorlayıcı hem de çok
heyecan verici. Steven
Gerrard ve Jamie
Carragher’la aynı ortamda
olmak müthiş bir şey.

Türkiye’deki oyuncuların
daha teknik ve birebir
mücadelede daha iyi
olduklarını düşünüyorum.
İngiltere’de teknik direktörler
kalecileri mümkün olduğunca
oyuna dâhil etmeye çalışıyor.
Bu yüzden pek çok kaleci
ayağını da iyi kullanabiliyor.

Kenny Dalglish bizzat gelip
maçlarımızı izliyor. 
Genç oyunculara önem
verdiği ve şans tanıdığı için
altyapılardaki tüm oyuncuları
yakından takip ediyor.
Maçlarımıza gelip izlemesi
bizim için önemli bir
motivasyon oluyor.

gerekti¤ini söylüyor. Ama iri yap›da
bir insan olarak bunu gelifltirmek çok
kolay de¤il. Bunun için özel
antrenman yap›yorum.

Türk Millî Tak›m›’ndaki
oyuncular daha teknik

▼‹ngiltere Akademi Ligi’nde
oynad›¤›n futbolla Millî Tak›m’dakini
karfl›laflt›rd›¤›nda ne gibi farklar var?
Türkiye’de kaleciler antrenmanlar›n
büyük ço¤unlu¤unda tak›mdan ayr›
çal›fl›r. Ama baflka ülkelerde ayr›
çal›flmalar›n haricinde
antrenmanlara da dâhil olabiliyorlar.
‹ngiltere’de durum nas›l?
▲‹ngiltere’de oynanan futbolda daha
çok uzun toplar ön planda. 
Millî Tak›m’da ise oyuncular›n daha
teknik olduklar›n› ve birebir
mücadelede daha iyi olduklar›n›
düflünüyorum. Liverpool’da biz
tak›mdan ayr› olarak yar›m saat
çal›fl›r›z. Sonras›nda genellikle
tak›mla birlikte yap›lan
antrenmanlara kat›l›r›z. Teknik
direktörler kalecileri mümkün
oldu¤unca oyuna dâhil etmeye
çal›fl›yor. Bu yüzden pek çok kaleci
aya¤›n› da iyi kullanabiliyor.
▼Millî Tak›m’la Nike Friendlies
Kupas›’n› kazand›n›z. Ayr›ca Avrupa
fiampiyonas› elemelerinde oynad›n?
Millî Tak›m’da olmak sana neler
kat›yor? 
▲Millî Tak›m’da olmak çok heyecan
verici. ‹lk kez geçen sene
ça¤r›ld›¤›mda da çok sevinmifltim.
Oynad›¤›m›z turnuvalarda, gitti¤imiz
ülkelerde Türkler bizi hep takip
ediyor. Ünlü oyuncular gibiyiz. 
Nike Friendlies Cup’ta yaflad›¤›m
flampiyonlu¤u unutam›yorum. 
Millî Tak›mlarda böyle bir tecrübe
yaflam›fl olmak gurur verici. Elit Turu

geçip finallere kalmak istiyorduk
ama talihsiz bir flekilde elendik. 
Bu turnuvadan dersler ç›kard›k. 
▼‹lerisi için hedeflerin ve planlar›n
neler? Türkiye’de oynamay› düflünür
müsün? 
▲Aç›kças› ‹ngiltere’de kalmay› ve
‹ngiliz futbolunu Türkiye’ye tercih
ederim. Liverpool’la 3.5 senelik bir
kontrat›m var. Bunu uzatmak isterim.
‹lk olarak hedefim Liverpool’da 
A tak›ma yükselmek. Ama bunun
için önümde uzun bir yol var. Çok
çal›flmam gerekti¤inin bilincindeyim.

Deneyim kazanmak için
kiral›k gidebilirim

▼Bir kalecinin olgunluk dönemine
ulaflmas› genelde 30’lu yafllar›n›
buluyor. Yak›n bir gelecekte
Liverpool’da A tak›m›n kalesine
geçebilece¤ini düflünüyor musun
yoksa deneyim kazanaca¤›n 
bir kulüpte kiral›k oynamay›
düflünür müsün?
▲Kalecilik yaflla ve deneyimle
geliflen bir fley. Bu yüzden tercihinizi
oynayabilece¤iniz, deneyim
kazanabilece¤iniz tak›mlardan yana
kullanman›z çok önemli. Liverpool
Academy’de her oyuncu ile oturulup
ileride neler yapabilece¤i, ne gibi
seçenekleri oldu¤u konufluluyor.
Yani bizler için asl›nda bir yol
haritas› belirlenmifl oluyor. Bana da
söylenen 18 yafl›ma geldi¤imde
tecrübe kazanmam için daha alt bir
lige, mesela Championship’te bir
tak›ma kiralanabilece¤im. Orada
daha fazla süre al›p deneyim
kazanabilir ve kendimi
gelifltirebilirim. Bir süre kiral›k
oynad›ktan sonra Liverpool’a dönüp
A tak›m›nda oynamak için haz›r
olabilirim.

▼Liverpool Academy’de A tak›mla
ne kadar yak›ns›n›z? A tak›m
antrenörleri sizleri ne s›kl›kta
izliyor?
▲Farkl› tesislerde antrenman
yap›yoruz. Akademi ve rezerv
tak›m›n ayr› bir tesisi var. Ama 
A tak›m›n antrenörleri s›kl›kla

maçlar›m›za geliyor. Maçlar› takip
eden birileri sürekli oluyor. 
Kenny Dalglish de bizzat gelip
maçlar›m›z› izliyor. Genç
oyunculara önem verdi¤i ve flans
tan›d›¤› için altyap›lardaki tüm
oyuncular› yak›ndan takip ediyor.
Maçlar›m›za gelip bizi izlemesi
bizim için önemli bir motivasyon
oluyor.
▼Örnek ald›¤›n oyuncular kimler?
▲Edwin Van der Sar kaleciler
aras›nda örnek ald›¤›m bir isim.
Ama esas idolüm futbol d›fl›ndan
bir sporcu; Roger Federer.
So¤ukkanl›l›¤›, istikrar› ve baflar›s›

ile benim idolümdür Federer.
Abim ve ben küçüklü¤ümüzden
beri tenis oynuyoruz. Benim için
ikinci spor tenistir. O yüzden de
Federer hayran›y›m.
▼Türkiye’de maçlar›n› takip
etti¤in tak›mlar var m›?
▲Babam koyu bir Galatasaray
taraftar›, ‹ngiltere’den de maçlar›
takip ediyor. Eskiden
Galatasaray’›n yurtd›fl›ndaki
Avrupa kupas› maçlar›na giderdi.
Ondan dolay› ben de denk
gelirsem Galatasaray’›n maçlar›n›
izliyorum. Ama sürekli takip
etti¤im bir tak›m yok.
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010 y›l› Plaj Futbol Milli Tak›m›
aç›s›ndan büyük baflar›larla
geçmiflti. Türkiye, Hollanda’da

düzenlenen Challenge Cup’ta Norveç,
Azerbaycan ve  ev sahibi Hollanda’y›
yenerek flampiyon olmufl daha sonra
ise Avrupa Ligi Süper Finalleri’nde
‹srail, Azerbaycan ve Fransa’y›
devirerek 36 Avrupa ülkesi aras›nda
en iyi 8 tak›m›n oynayaca¤› 2011
Avrupa Elit Ligi’ne yükselmiflti.
Özellikle Eric Cantona’n›n bafl›nda
oldu¤u Fransa karfl›s›nda al›nan
galibiyet büyük ses getirmiflti. Millîlerin
flimdiki hedefi Avrupa’n›n üst düzey
tak›mlar› aras›nda baflar›y› yakalamak.
Türkiye’nin 2011 Avrupa Elit
Ligi’ndeki rakipleri Portekiz, Rusya,
‹talya, ‹spanya, ‹sviçre, Macaristan,
Çek Cumhuriyeti ve  Romanya. 

Yeni teknik heyet

Bu zorlu parkura ay-y›ld›zl› ekip yeni
bir teknik heyet yönetiminde
haz›rlan›yor. Millî Tak›m’›n yeni teknik
sorumlusu Adil Müftüo¤lu. ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi ‹flletme Bölümü
mezunu olan Müftüo¤lu, 2007

y›l›ndan itibaren Plaj
Futbolu Millî
Tak›m›’n›n kaptanl›¤›n›
yapt›. Geçmiflinde
profesyonel olarak
yurtd›fl› ve yurtiçinde
birçok kulüpte futbol
oynayan, daha sonra
plaj futboluna gönül
veren Adil Müftüo¤lu,
Avrupa’da da bir çok
örne¤i oldu¤u gibi hem
teknik sorumluluk
yapacak hem de sahada
mücadele edecek.
Millîlerin yard›mc› antrenörü Emrah
Aykurt da Akdeniz Üniversitesi Spor
Akademisi Futbol ‹htisas Bölümü
mezunu. Aykurt ayn› zamanda 
TFF Antalya Bölge HiF Sorumlulu¤u
görevini yürütüyor.

Yo¤un haz›rl›k dönemi

26 May›s’ta start alan Avrupa Elit Ligi
öncesi millîler yo¤un bir haz›rl›k
dönemi geçirdi. Nisan ay› 
bafl›nda Alanya’da yap›lan seçme
kamp›na daha önce Millî Tak›m’da

görev yapan
oyuncular›n yan› s›ra
yeni isimler de davet
edilerek oyuncu
havuzu geniflletildi.
Ard›ndan Alanya’da
gerçeklefltirilen kampta
Rusya ile üç haz›rl›k
maç› oynand›. 
Ay-y›ld›zl›lar bu
karfl›laflmalardan birini
kazan›rken, ikisini
kaybetti. Sonras›nda ise
Avrupa Elit Ligi’ndeki
yolculuk bafllad›.

Türkiye ‹sviçre ve Almanya’da
düzenlenecek etaplarda baflar›l› olursa
A¤ustos ay›nda Moskova’da yap›lacak
finallere kat›lma hakk›n› elde edecek.
Çok güçlü ekiplerle mücadele edecek
olan Millîlerin ilk hedefi Avrupa Elit
Ligi’nde kal›c› olmak. Millîleri 2012
y›l›nda ise 2013’te düzenlenecek
Dünya Kupas›’n›n Avrupa k›tas›
elemeleri bekliyor.

Garanti Plaj Ligi 
olumlu yans›d›

Plaj Futbol Millî Tak›m›’n›n yükseliflinde
önemli faktörlerden biri de Garanti Plaj
Futbol Ligi’nin geliflimi. 2006 y›l›nda 
4 etapla bafllayan lig, 2010’da 22
etaptan oluflmufl, 162 tak›m ve 2500
sporcunun kat›l›m› sa¤lanm›fl ve
neredeyse ülkenin her noktas›na
ulaflm›flt›. Garanti Plaj Futbolu Ligi’nin
bu konuma gelmesi, buna paralel birçok
noktada plaj  futbolu sahalar›n›n
oluflmas›, Millî Tak›m›m›z için de büyük
bir kaynak yaratt›. Bu y›l Garanti Plaj
Futbol Ligi yeni bir formata kavufluyor. 
8 etaptan oluflacak ve 16 tak›m›n
kat›laca¤› deplasmanl› lig daha elit bir
konuma gelecek. Bu organizasyon
yap›s›nda her tak›m 14 maç oynayacak.
Lig karfl›laflmalar›ndan yap›lacak canl›
yay›nlar da plaj futbolunun bilinirli¤inin
artmas› ad›na büyük kazanç sa¤layacak.

Plaj futbolu merkezi Alanya

Plaj futbolundan söz etmiflken
Alanya’ya da ayr› bir parantez açmak
gerek. Ülkemizin bu önemli turizm
beldesi, bu sporun en büyük merkezi
konumunda. Alanya Belediyesi hem
lige hem de tesisleriyle Millî Tak›m’a
büyük destek veriyor. 2010 y›l›nda
düzenlenen ve ülkemizdeki ilk
uluslararas› turnuva olan Alanya Cup,
Türkiye’nin yan› s›ra Rusya, Ukrayna
ve Azerbaycan’›n kat›l›m›yla
gerçekleflmifl ve son derece baflar›l›
geçmiflti. 2011 y›l›nda Challenge
Cup’›n Alanya’da yap›lmas›
gündemde. Birçok plaj futbolu
tak›m›n›n kamp için tercih etti¤i bir
bölge haline gelen Alanya, gelecekte
daha büyük organizasyonlara da 
ev sahipli¤i yapmak için giriflimlerde
bulunuyor. 
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Adil Müftüo¤lu



FIFA kokartl› hakemimiz
Cüneyt Çak›r,

Kolombiya’da yap›lacak
2011 FIFA U20 Dünya
Kupas›’na davet edildi.

FIFA, 2 y›lda bir
düzenlenen 20 Yafl Alt›

Dünya fiampiyonas›’nda
görev almak üzere FIFA kokartl› yard›mc› hakemler

Bahattin Duran ve Tar›k Ongun’u da davet etti. Avrupa
k›tas›ndan aralar›nda Cüneyt Çak›r’›n da yer ald›¤› sadece

6 hakemin ça¤r›ld›¤› flampiyonada toplam 16 hakem, 
32 yard›mc› hakem görev alacak. fiampiyona 

29 Temmuz-20 A¤ustos 2011’de Kolombiya’da
düzenlenecek. Bir sonraki FIFA U20 Dünya fiampiyonas›’na

Türkiye’nin ev sahipli¤i yapaca¤› geçti¤imiz Mart ay›nda
FIFA Baflkan› Sepp Blatter taraf›ndan aç›klanm›flt›.

TFF GündemiTFF Gündemi
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T
FF taraf›ndan ilk kez 2011-2012
sezonunda hayata geçirilen
Ulusal Kulüp Lisans Sistemi

kapsam›nda, en üst 3 ligde yer alan
toplam 27 kulüp lisans ald›. TFF
Kulüp Lisans Kurulu; Spor Toto Süper
Lig, Bank Asya 1. Lig ve Spor Toto 
2. Lig’deki 71 kulübün yüzde
100’ünün yapm›fl oldu¤u
baflvurular›n›n incelemesini
tamamlad›. Kurul, Ulusal Kulüp
Lisans› almaya hak kazanan 27 kulüp
içindeki tak›mlar aras›nda bulunan 
9 Spor Toto Süper Lig kulübü ve Bank
Asya 1. Lig temsilcisi Çaykur Rizespor
A.fi.’ye UEFA Kulüp Lisans›
verilmesini de kararlaflt›rd›.
Baflvurular›, “Hukuki, Sportif, Altyap›,
Personel ve Mali Kriterler” üzerinden
ulusal bazda denetleyen ve mali
yap›lar›n›n uygunlu¤una göre
inceleyen TFF Kulüp Lisans
Kurulu’nun karar› do¤rultusunda,
ulusal lisans almaya hak kazanan 
27 kulüp flunlar: 
Spor Toto Süper Lig
UEFA Kulüp Lisans› alan Befliktafl A.fi.,
Bursaspor, Büyükflehir Belediyespor,
Eskiflehirspor, Fenerbahçe,
Galatasaray A.fi., Gaziantepspor,
Kayserispor ve Trabzonspor A.fi.’nin
yan› s›ra Kardemir Karabükspor,
Kayserispor, Manisaspor.
Bank Asya 1. Lig
UEFA Kulüp Lisans› alan Çaykur
Rizespor A.fi.’nin yan› s›ra Altay ve
Boluspor.
Spor Toto 2. Lig
Alanyaspor, Band›rmaspor,
Bal›kesirspor, Belediye Vanspor,
Eyüpspor, Fethiyespor, Göztepe A.fi.,
‹skenderun Demir Çelikspor,
Pendikspor, Turgutluspor,
fianl›urfaspor ve Yeni Malatyaspor.
Ocak 2011’de hayata geçen ve 3 y›ll›k
geçifl sürecinin uygulanaca¤› Ulusal
Kulüp Lisans Sistemi ile kulüplerin
gerekli e¤itimi alm›fl profesyonel
kadrolarla çal›flmalar›, kulüplerin tüm
genç tak›mlar›n› akademi ligleri
seviyesine ulaflt›rmak ve liglerde elit
oyuncular›n yetiflmesi ve kulüplerin
UEFA standartlar›nda tesislere ve
statlara sahip olmalar› sa¤lanacak.
Kulüplerin mali disiplin alt›nda
tutularak, mali durumlar› ile ilgili daha
dikkatli ve hassas davranmalar›
sa¤lanacak. Tüm kulüplerin y›ll›k mali
tablolar›n› sunmalar› sayesinde, Türk
futbolunda mali fleffafl›k ad›na büyük
ve önemli ad›mlar›n at›lmas› elde
edilecek. Lisans için baflvuran kulüp
say›s› ve lisans alan kulüp say›s›nda,
geride kalan y›llara göre büyük bir
art›fl yafland›.

T
FF taraf›ndan düzenlenen
“Futbolda Yeni Dönem-
Sporda fiiddet Yasas›”

toplant›s› ‹stanbul Radisson Blu
Otel’de yap›ld›. Toplant›ya
profesyonel liglerde görev yapan
hakem, yard›mc› hakem, gözlemci
ve temsilcilerle MHK ve
Temsilciler Kurulu yöneticileri
kat›ld›. Yasan›n tüm detaylar›n›
kat›l›mc›larla paylaflan hukuktan
sorumlu Yönetim Kurulu üyesi
Yunus Egemeno¤lu, Sporda fiiddet
ve Düzensizli¤i Önleme Yasas›n›n
kanunlaflmas›yla birlikte, futbolun
tüm paydafllar›na bu hayati
konuyu anlatmay› ana öncelik
olarak belirlediklerini söyledi.
Yasan›n, Türk futbolunu arzulanan
parlak gelece¤e tafl›maktaki en
önemli araçlardan biri olaca¤›n›
vurgulayan Egemeno¤lu, futbol
ailesinin en önemli aktörlerinden
olan hakem, temsilci ve
gözlemcilerin söz konusu yasayla
ilgili her detaya hâkim olmalar›
gerekti¤ini ve bu sebeple tam
günlük toplant› düzenlendi¤ini
belirtti.
Yasayla ilgili yeni internet
sayfas›n›n www.tff.org’da hayata
geçirildi¤ini söyleyen Egemeno¤lu,
tüm kamuoyunun konuyla ilgili
akl›ndaki sorulara
spordasiddet@tff.org mail adresine
yazarak cevap alabilece¤ini
belirtti.

Yasa rahatlatacak

Yasayla her fleyin de¤iflti¤ini
belirten Egemeno¤lu, “Yasan›n
alan› geniflledi. Tak›mlar›n kamp
yerleri, antrenman alanlar›, stat
d›fl›nda sporla ilgili olaylarda da
bu yasa uygulanacak” dedi.
TFF’nin yasa için 2 y›l gibi bir süre
çok yo¤un çaba harcad›¤›n›n alt›n›

çizen Egemeno¤lu flöyle devam
etti: “Yasa sayesinde sorunlar›n
sahalar›m›zdan gidece¤ine
inan›yorum ama unutulmamal› ki
bu süreç daha çok yeni. ‹ngiltere
1985 y›l›ndan bu yana 9 yasa
de¤ifltirmifl. Daha bizim yasam›z
40 günlük de¤il, bunu hep
beraber kuraca¤›z. Kanun olmas›
yetmez. ‹nsanlara anlat›p
uygulan›r hale getirece¤iz.
Statlarda sorun olan 1000 kifliyi
kovaca¤›z ki, insanlar rahat rahat
maç izlesin.”

Elektronik bilet 
büyük yenilik

fiu anda maçlara giren net seyirci
say›s›n› ne kulüplerin ne
maliyenin ne de federasyonun net
olarak bilemedi¤ini söyleyen
Egemeno¤lu; “Merkezi sistemde
elektronik bilet alan kiflilerin
bilgileri kay›t alt›na al›nacak.
Sistemde, bilet kime sat›ld›,
vatandafll›k numaras› ne, stada kaç
polis girdi, protokole kim girdi,
hepsi bilinecek. Statlar› bir ülke
olarak düflünün, bu kartlar da
oraya girifl için pasaport gibi
olacak. Bu elektronik bilet
hayat›m›zda var. Kredi kartlar›,
otobüs biletleri ve benzeri kartlar
her alanda kullan›l›yor. Biletlerde
foto¤raf, vatandafll›k numaras›, 
ad-soyad› bulunup biletler koltuk
numaras›yla iliflkilendirilecek. 
Hangi yaflta kaç insan geliyor,
maça kaç dakika kala geliyor,
hepsini kontrol alt›na alaca¤›z.
Maliyeti 5 liray› geçmeyecek olan
bu kart bir kez al›nacak ve 5 sene
geçerli olacak. Elektronik bilet,
Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya
1. Lig’de kullan›lacak. Bunu
merkezi ihaleyle yapt›¤›n›z

zaman, bu
maliyet de
vadelendirme
imkan›yla
birlikte
düflecek.
Buradan
kulüplere de
gelir
sa¤lanacak.
Yat›r›m›
yapmaya
Avrupa’daki 
bir çok banka
talip. Ayn›
biletlerde
oldu¤u gibi iki
türlü sat›fl
yap›lacak.
Kulüpler stat
giflelerinde sat›fl yapabilecek.
‹kincisi de Biletix vas›tas›yla
yap›lan merkezi sat›fl, federasyon
üzerinden yap›lacak. fiu andaki
uygulamadan bir tek bu de¤ifliyor.
Bu kart›n üzerinde hangi tak›m›
tuttu¤unuz belirli oldu¤undan,
seyircinin rakip tak›m seyircileri
aras›na girmesini de önleyece¤iz.
Kulüpler, biletlerin merkezi sat›fl›
için bir tak›m organizasyon
flirketlerine vermifl oldu¤u
giderden kurtuluyor. Kaçak seyirci
bitiyor. ‹kinci el bilet sat›fl›
uygulamas›na da geçilecek. 
Kart sahibi e¤er maça
gidemeyecekse, bir arkadafl›na
bu hakk›n› devredebiliyor. 
Ya da ‘kulübüm kazans›n’
diyorsa, kurulacak sitelerden
bileti sat›fla ç›karabiliyor” dedi.
Egemeno¤lu yasan›n di¤er
yeniliklerini de flöyle s›ralad›: 
“Emniyet Genel Müdürlü¤ü’nün
uygulamas› kapsam›nda, kulüp
polisi uygulamas› zorunlulu¤u
getirildi. Kulübün polisi
deplasmana gidecek. Her türlü

bilgiyi edinip sorunlu seyircilerin
tespitini sa¤layacak ve
deplasmanlara gidifl-dönüfllerde
görev yapacak. Stadyumlarda
bekleme odalar› yap›lacak. Bunlar
20’fler kiflilik en az iki odadan
oluflacak, sorun yaratan seyirciler
bu odalarda bekletilecek. fiike ve
teflvik suç say›lacak. fiike ve
teflvike 5-12 y›l aras›nda hapis
cezas› verilecek. Bu cezalar yüzde
50 art›r›labilecek. fiike tespiti
teknik takibe al›nacak.”

27 kulüp Ulusal Lisans ald›27 kulüp Ulusal Lisans ald›

Ukrayna’dan Özkahya’ya davet

FIFA kokartl› hakemlerimizden Halis Özkahya, 
1 Haziran Çarflamba günü Ukrayna ile

Özbekistan aras›nda Ukrayna’da oynanan
haz›rl›k maç›n› yönetti. Ukrayna Futbol

Federasyonu’nun özel davet yaz›s› ile bu maça
istedi¤i Halis Özkahya’n›n yard›mc›l›klar›n›

Erdinç Sezertam ve Cem Satman yapt›. 

Seçim Demirel 
UEFA kursuna kat›ld› 

FIFA kokartl› kad›n yard›mc› hakemimiz Seçim
Demirel, 11-13 May›s’ta UEFA taraf›ndan

düzenlenen 7. Kad›n Hakemler E¤itim Kursu’na
kat›ld›. UEFA’n›n ‹sviçre’deki merkezinde

düzenlenen seminere davet edilen hakemler, 
bu ay ‹talya’dan düzenlenecek U19 Kad›nlar

Avrupa fiampiyonas›’nda ve Temmuz sonunda
‹sviçre’de yap›lacak U17 Avrupa Kad›nlar
fiampiyonas›’nda görev alabilecek. Bu iki

flampiyonaya haz›rl›k amac› tafl›yan kampta, son
yenilikler kad›n hakemlerle paylafl›ld›. 
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ASKF Baflkanlar›na
yasa bilgisi

Türkiye Spor Yazarlar› Derne¤i,
2010-2011 sezonundaki destek
ve katk›lar›ndan dolay› Türkiye
Futbol Federasyonu’na özel ödül
verdi. TFF’nin ‹stinye’deki
merkezinde düzenlenen törende
TFF Baflkan› Mahmut Özgener
ödülü TSYD Baflkan› Esat
Y›lmaer’den ald›. Törene TSYD
Yönetim Kurulu üyeleri de
kat›ld›. Baflkan Mahmut
Özgener, özellikle Spor Toto
Süper Lig’de flampiyonluk
heyecan›n›n son maç, son
dakikaya kadar yaflanmas›ndan

dolay› hem Fenerbahçe’yi hem
de Trabzonspor’u tebrik etti.
“Keflke iki flampiyon olabilse”
denilecek bir sezona tan›kl›k
edildi¤ini vurgulayan Baflkan
Özgener, “Hem Fenerbahçe hem
de Trabzonspor mücadeleleriyle
flampiyonlu¤u hak etti.
Önümüzdeki sezonlarda da en
az bu kadar, hatta daha
heyecanl› ve rekabetçi
mücadeleler yaflar›z. Sezon
boyunca verdikleri destekten
dolay› TSYD’ye de özel teflekkür
ediyoruz. Mevcut TSYD

yönetimi, AIPS Kongresi’nin 
ev sahipli¤i ve birçok farkl›
organizasyonla say›s›z ilke imza
att›” dedi. 
TFF ve Baflkan Özgener’e
teflekkür eden TSYD Baflkan› Esat
Y›lmaer de TFF ile devam eden
yak›n iflbirli¤inin ilerleyen
zamanlarda da artarak
sürdürülece¤ini umut ettiklerini
belirterek, “Yak›n zamanda TSYD
olarak Sporda fiiddet Yasas› için
bir sempozyum düzenleyece¤iz.
Burada da TFF ile iflbirli¤i içinde
çal›flaca¤›z” dedi.

TSYD’den Baflkan
Özgener’e özel ödül

TSYD’den Baflkan
Özgener’e özel ödül

Cüneyt
Çak›r’a yeni

bir onur

Cüneyt
Çak›r’a yeni

bir onur

Yasa Gazi Üniversitesi’nde de¤erlendirildi
“Sporda fiiddet ve Düzensizli¤in Önlenmesi”
konulu kolokyum, Gazi Üniversitesi Mimar
Kemaleddin Salonu’nda büyük bir kat›l›mla yap›ld›.
Baflkanl›¤›n› Gazi Üniversitesi Rektör Yard›mc›s› ve
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Cumhur fiahin’in
yapt›¤› kolokyum, Gazi Üniversitesi Türk Ceza
Hukuku Uygulama ve Araflt›rma Merkezi Müdürü
Prof. Dr. ‹zzet Gönenç’in konuflmas›yla aç›ld›.
Rektör Prof. Dr. R›za Ayhan ise yapt›¤› konuflmada,
kanunun tam anlam›yla ifllemesi için, halk›n
bilgilendirilmesi gerekti¤ini söyledi ve yasayla ilgili
eme¤i geçen herkese teflekkür etti. Kolokyumda

daha sonra s›ras›yla TFF Yönetim Kurulu Üyesi
Yunus Egemeno¤lu, Emniyet Genel Müdür
Yard›mc›s› Osman Karakufl, ‹stanbul Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Adem Sözüer, ‹stanbul
fiehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Mahmut Koca ve Gazi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. ‹lhan Üzülmez
sunumlar›n› gerçeklefltirdi. Kolokyum, Gazi
Üniversitesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve
Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof. Dr. ‹zzet
Gönenç’in de¤erlendirmeleriyle tamamland›.

Amatör Spor Kulüpleri
Konfederasyonu baflkanlar›,

Nisan'da yürürlü¤e giren Sporda
fiiddet ve Düzensizli¤i Önleme
Yasas› hakk›nda bilgilendirildi.
Antalya Porto Bello Oteli'nde

düzenlenen toplant›da bir sunum
yapan TFF Hukuk Müflavirli¤i'nden

Av. Murat Aygörmez, fliddet
yasas›n›n detaylar›n›, yapt›r›mlar›n›

ASKF Baflkanlar›yla paylaflt›.
Yasan›n, Türk futbolunda önemli bir
milat oldu¤unu belirten TFF Yönetim
Kurulu üyesi ve Türkiye Amatör Spor

Kulüpleri Konfederasyonu Genel
Baflkan› Mehmet Baykan, TFF
taraf›ndan gerçeklefltirilen bu

sunumun y›lda 70 bin maç
organizasyonu yapan amatör camia
için de çok faydal› geçti¤ini söyledi.

2 günlük toplant›da 2010-11
sezonunda hayata geçen ve 77 ilde

futbol heyecan› yaflatan Bölgesel
Amatör Lig'in de¤erlendirmesi ve

yeni sezon hakk›nda görüfl al›flverifli
yap›ld›.
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T
ürk futboluna farkl› bir aç›l›m
sunma hedefiyle geçen sezon
bafllat›lan A2 Ligi’nde

2010-2011 sezonu flampiyonu
Galatasaray oldu. 1. Grup’ta
normal sezonu lider olarak
tamamlayan Galatasaray ile 
2. Grubu lider bitiren Kayseri
Erciyesspor, A2 Ligi’nin
flampiyonlu¤u için Alanya’daki
Oba Stadyumu’nda karfl› karfl›ya
geldi. Galatasaray 7. dakikada
Cem Sultan ve 90. dakikada
penalt›dan Caner’in att›¤› gollerle
rakibini 2-0 yenerek A2 Ligi’nin
flampiyonu oldu. fiampiyon
Galatasaray’a kupas›n› TFF Maç
Planlama ve Organizasyon
Müdürü Ufuk fiepik, finalist
tak›mlara madalyalar›n› ise  
TFF Antalya Bölge Müdürü 
Cansel Çevikol Tuncer verdi.
23 A¤ustos 2010’da bafllay›p 
13 May›s 2011’de sona eren,
2010-2011 sezonuna Spor Toto
Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig

kulüplerinin yan› s›ra baflvurusu
kabul edilen Dardanelspor ve
Turgutluspor 31.12.1992 ve daha
önceki tarihlerde do¤mufl
oyuncular›yla kat›ld›. Kulüpler 
A2 Ligi maçlar›nda futbolcu
uygunlu¤u kriterlerine uymak
flart›yla 19 yafl›ndan büyük en fazla
2 yabanc› futbolcu da oynatabildi.

Alt yafl kategorisindeki bir
futbolcu, sezon içerisinde A2
Ligi’nde oynad›¤› takdirde, ayn›
sezon tekrar alt yafl kategorisindeki
müsabakalara kat›lamad›. Yeni
statüye göre sadece do¤al çim
sahalarda oynanan A2 Ligi, yap›lan
de¤iflikliklerle, kat›lan profesyonel
tak›mlar için bir rezerv lig

niteli¤ine kavuflturulmufl oldu.
Kulüpler A tak›m kadrolar›nda
oynatamad›klar› futbolcular›n› bu
ligde oynatarak, futbolcular›n›n
müsabaka eksi¤ini kapatma,
tecrübe kazanmalar›n› sa¤lama ve
bu futbolcular›n performanslar›n›
müsabaka ortam›nda
de¤erlendirme f›rsat› elde etti.

U
15, 16 ve U17 yafl gruplar›nda
tamamlanan Coca-Cola
Akademi Ligleri’nde son

heyecan U14 kategorisinde yafland›.
Üçüncü kez düzenlenen Coca-Cola
Akademi U14 Ligi’nde bu sezon 
5 grupta toplam 38 tak›m mücadele
etti. Tüm gruplarda maçlar üç
devreli lig sistemine göre oynand›.
18 Eylül’de start alan Coca-Cola
Akademi U14 Ligi, 2 Nisan’da sona
erdi. Gruplar›nda liderli¤i elde eden
Adana Demirspor, Turgutluspor,
Gençlerbirli¤i, Trabzonspor ve
Bursaspor ile birlikte grup
ikincilerinden ilk 18 hafta baz
al›narak yap›lan de¤erlendirmede en
iyi puana sahip olan Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor ile
Samsunspor ve en yüksek fair play
puan›na sahip Altay, Türkiye
flampiyonunun belirlenece¤i
finallere kat›lma hakk›n› elde etti.

Kupa Karadeniz’e gitti

Antalya’da Topkap› Palace Otel’de
düzenlenen finallerde A Grubu’nda
Adana Demirspor, Bursaspor,
Samsunspor ve Turgutluspor, 

B Grubu’nda ise Altay, Gaziantep
Büyükflehir Belediyespor,
Gençlerbirli¤i ve Trabzonspor yer
ald›. A Grubu’nda Bursaspor, 
B Grubu’nda ise Trabzonspor tüm
maçlar›n› kazanarak final bileti ald›.
Coca-Cola Akademi U14 Ligi’nde
flampiyonu belirleflecek karfl›laflmay›
Murat Türker yönetti. Türker’in
yard›mc›l›klar›n› ise Gökçen Toprak
ile Burak A¤lam›fl yapt›. Büyük bir
mücadeleye sahne olan maç› 2-1
kazanan Trabzonspor flampiyon
oldu. Finalde bordo-mavililerin
gollerini Ahmet Yasir Berkalp ve
Umut Naz›m Suiçmez atarken,
Bursaspor’un tek golü Enes
Ünal’dan geldi. Trabzonspor’a
flampiyonluk kupas›n› Coca-Cola
Türkiye marka müdürü Hande
Aksoy verdi.

Üçüncü Samsunspor

Final maç›ndan önce oynanan
üçüncülük maç›nda Samsunspor,
Gençlerbirli¤i’ni 4-1 yenerek 
Coca-Cola Akademi U14 Ligi’nin
üçüncüsü oldu. Coca-Cola Akademi
U14 Ligi’nde, en centilmen tak›m
unvan›n› Turgutluspor ald›. 
En centilmen oyuncu ödülüne ise
finallere kat›lan 160 oyuncunun
tamam› lay›k görüldü. 
Finallerin en iyi kalecisi ödülünü
Trabzonspor’dan Tunahan Kol ald›.
Finallerin gol kral› ise yine
Trabzonspor’dan Ahmet Yasir
Berkalp oldu.

Sezon sona erdi

U14 finallerinin ard›ndan Coca-Cola
Akademi Ligleri’nde sezon sona
erdi. 2008-2009 sezonunda

düzenlenmeye bafllayan ve elit
futbolcu geliflimi ile Genç Milli
Tak›mlara kaynak yaratma alan›nda
TFF’nin en önemli
organizasyonlar›ndan olan  
Coca-Cola Akademi Ligleri’ne
kat›lan kulüplerin, e¤itim,
antrenman ve maçlarda kullan›lan,
mülkiyeti kendilerine ait veya
özellikle bu kulüplere tahsis edilmifl,
Gençlik Gelifltirme Programlar›’na
özel, en az 4 adet soyunma odas› ve
bir hakem odas›na sahip, en az
60mx90m boyutlar›nda, do¤al çim
veya uygunlu¤u FGD taraf›ndan
onaylanm›fl sentetik çim zeminli bir
sahalar› bulunmas› zorunlu
tutuluyor. Coca-Cola Akademi
Ligleri müsabakalar›na kat›lan
kulüpler, U14, U15, U16 ve U17
yafl gruplar›n›n her biri için en az
UEFA B veya Akademi Ligleri
Çal›flt›r›c›s› Sertifikas›’na sahip bir
teknik adam bulundurmak zorunda
tutuluyor. Bu kategorilerde yard›mc›
antrenörlük Coca-Cola Akademi
Ligleri’nde tüm yafl kategorilerinde
antrenörler sürekli olarak
oyuncular›na ayakta talimat
veremiyor.

U18 finalleri nefes kesti

Geçmiflte Deplasmanl› Süper
Gençler Ligi ad› alt›nda
gerçeklefltirilen son iki sezondur ise
Bölgesel Gençlik Gelifltirme U18
Ligi ismiyle düzenlenen ligde bu
sezon 8 grupta toplam 79 tak›m
mücadele etti. Maçlar Akdeniz
Grubu’nda 4, Çukurova, Do¤u
Anadolu, Ege, ‹ç Anadolu ve
Karadeniz’de 3, Marmara A ve
Marmara B gruplar›nda ise 
2 devreli lig usulüne göre oynand›.

18 Eylül’de bafllayan heyecan 
16 Nisan’da sona erdi. Akdeniz
Grubu’nu ilk s›rada tamamlayan
Konyaspor, Çukurova Grubu
birincisi Adana Demirspor, 
Do¤u Anadolu Grubu’nu zirvede
tamamlayan Yeni Malatyaspor, 
Ege Grubu birincisi Manisaspor, 
‹ç Anadolu Grubu’nu zirvede
tamamlayan Gençlerbirli¤i,
Karadeniz Grubu’nu ilk s›rada
bitiren Trabzonspor, Marmara A
Grubu birincisi Fenerbahçe ile
Marmara B Grubu birincisi
Galatasaray finallerde yer almaya
hak kazand›.

fiampiyonu penalt›lar
belirledi

Finallerde Adana Demirspor,
Gençlerbirli¤i ve Manisaspor ile
ayn› grupta yer alan Fenerbahçe 
7 puanla liderli¤i elde etti.
Galatasaray, Konyaspor ve Yeni
Malatyaspor ile birlikte di¤er grubu
oluflturan Trabzonspor da 7 puanla
grubunu zirvede tamamlad›.  
‹ki tak›m aras›nda Emirhan Otel
Spor Kompleksi’nde oynanan
flampiyonluk maç›n› M. ‹lker
Coflkun yönetirken, Coflkun’un
yard›mc›l›klar›n› Gökçen Toprak ile
Burak A¤lam›fl yapt›. Normal süresi
0-0 biten final maç›nda
Fenerbahçe’yi seri penalt›
at›fllar›yla 5-3 yenen Trabzonspor
zafere ulaflt›. Bordo-mavililere
flampiyonluk kupas›n› Ümit Milli
Tak›m Teknik Direktörü Raflit
Çetiner verdi. Normal süresi 1-1
biten maçta Adana Demirspor’a
penalt›larla 7-6 üstünlük sa¤layan
Galatasaray ise üçüncü oldu.  

Nike Premier Avrupa
Kupas› finalinde
Hollanda’n›n PSV
Eindhoven tak›m›n› 2-0
yenen Fenerbahçe 15
Yafl Alt› Futbol Tak›m›,
nama¤lup Avrupa
flampiyonu oldu.
Macaristan’›n Felcsut
kentinde 19 ülkeden 
20 tak›m›n kat›l›m›yla
gerçekleflen kupan›n
finalinde, daha önce
grupta yendi¤i Hollanda ekibiyle karfl›laflan Fenerbahçe, Ramazan Civelek ve Aziz
Ceylan’›n golleriyle 2-0 galip gelerek kupan›n sahibi oldu. Sar›-lacivertli ekip
böylece bu y›l A¤ustos ay›nda ‹ngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenecek
Dünya Kupas›’na kat›lmaya hak kazand›. Kupan›n “en iyi kalecisi” An›l Demir
seçilirken, Aziz Ceylan da 7 golle “Gol kral›” oldu. Böyle bir baflar› elde ettikleri
için çok mutlu olduklar›n› belirten Fenerbahçe Kulübü Altyap›lar Sorumlusu fienol
Çorlu, “Bu gençler, gelece¤in önemli Türk futbolcular› olacak. Kupa boyunca hiç
yenilgi almadan, sadece 1 gol yiyerek flampiyon oldu¤umuz için çok sevinçliyiz.
Bundan sonraki hedef Dünya Kupas›’nda da en iyi dereceyi yapabilmek” dedi.
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Trabzonspor’a çifte teselliTrabzonspor’a çifte teselliA2 Ligi’nde zafer Galatasaray’›nA2 Ligi’nde zafer Galatasaray’›n

Fenerbahçe U15 Avrupa fiampiyonuFenerbahçe U15 Avrupa fiampiyonu
Teknik
Direktörlü¤ünü
Abdullah
Ercan’›n
yapt›¤› 
U15 Millî
Tak›m›m›z,
‹sviçre ile
oynad›¤› iki
özel maç›n
birini berabere
tamamlarken,
ikinci karfl›laflmay› kazand›. Fethiye ‹lçe Stad›’nda oynanan
ilk maç 1-1 berabere biterken, Türkiye’nin golünü 
72. dakikada Yusuf Selim fiahin, ‹sviçre’nin golünü ise 
4. dakikada De Oliveira Joao att›. ‹ki tak›m, 26 May›s günü
Fethiye ‹lçe Stad›’nda ikinci kez karfl› karfl›ya geldi ve 
bu kez kazanan Türkiye oldu. U15 Tak›m›m›z, bu maç› 
43. dakikada ‹smail Köse, 49. dakikada Semih ‹fllemecio¤lu
ve 59. dakikada Furkan Yaman’›n golleriyle 3-1
kazan›rken, ‹sviçre’nin tek golünü 60. dakikada 
Panliuca Kilian kaydetti.

U15’ler ‹sviçre’yi yendi

U18 Tak›m›m›z
Bulgaristan’a yenildi

Türkiye Ftubol Federasyonu bünyesinde yeni görevlendirmeler
yap›ld›. Buna göre, Futbol Yönetim Sistemi Bölüm Sorumlusu
olarak görev yapan Bayram Kaya, Futbol Yönetim Sistemi
Müdürlü¤ü’ne, Bilgi ‹flletim ve Uygulama Bölüm Sorumlusu
olarak görev yapan Aybars Canbay, Bilgi ‹flletim ve Uygulama
Müdürlü¤ü’ne, Uluslararas› Etkinlikler Sorumlusu olarak görev
yapan ‹lker U¤ur, Uluslararas› Etkinlikler Müdürlü¤ü’ne
getirilirken, ‹dari ‹fller Müdürlü¤ü’nde floför olarak görev yapan
Koray Aç›kgöz de ayn› bölümde araçlardan ve floförlerden
sorumlu flef yard›mc›s› yap›ld›.

TFF’de yeni görevlendirmeler

U18 Milli Tak›m›m›z, Antalya’da
Bulgaristan’la iki özel maç yapt›. 
10 May›s günü Emirhan Otel Spor
Kompleksi’nde oynanan maç› 2-1
kaybeden U18 tak›m›m›z, iki gün sonra
oynanan maçtan golsüz beraberlikle
ayr›ld›. Bulgaristan’›n 2-1 kazand›¤› maçta
Türkiye’nin tek golünü  86. dakikada
penalt›dan Emre Pehlivan kaydetti. 

Coca-Cola Akademi Ligleri, Antalya’da yapılan U14 Kategorisi finalleri ile sona erdi. Şampiyonluğu finalde Bursaspor’u 
2-1’lik skorla geçen Trabzonspor kazandı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise üçüncü oldu. Süper Lig şampiyonluğunu

averajla kaçıran Trabzonspor’un ikinci tesellisi ise Bölgesel Gençlik Geliştirme U18 Ligi’nde elde edilen zaferdi.
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Eski milli futbolculardan Vedii
Tosuncuk vefat etti. 1921 y›l›nda
‹stanbul’da dünyaya gelen Vedii
Tosuncuk, futbola 22 yafl›nda
‹zmir’de bafllam›flt›. K›sa
zamanda Karfl›yaka tak›m›nda
sivrilmifl ve ard›ndan t›p tahsili
için ‹stanbul’a gelince Befliktafl’ta
oynamaya bafllam›flt›. Befliktafl’›n
sol kanad›nda uzun y›llar baflar›l›
maçlar ç›karm›fl ve fiziki
üstünlü¤üne ekledi¤i mükemmel

tekni¤iyle Befliktafl’›n
flampiyonluklar›nda büyük rol
oynam›fl ve kaptanl›k mertebesine
de ulaflm›flt›. 10 defa sol bek
olarak ay-y›ld›zl› formay› giyen
Vedii Tosuncuk, bir defa da Millî
Tak›m kaptanl›¤› yapm›flt›. 
SSK Hastanesi’nde y›llarca doktor
olarak vazife gören Vedii
Tosuncuk’a Allah’tan rahmet,
ailesi ve yak›nlar›na baflsa¤l›¤›
dileriz.

Vedii Tosuncuk’u kaybettik

Abdullah Matay 
vefat etti

Eski millî futbolculardan ve
teknik direktör Abdullah
Matay vefat etti. Abdullah
Matay, 1’i A Millî Tak›m
olmak üzere 5 kez milli
formay› giymiflti. Matay’›n
cenazesi 14 May›s Cumartesi
günü ö¤le namaz›n›
müteakip Eskiflehir Sami
Ramazano¤lu Camii’nden
kald›r›ld›. 

Savafl Yurder
K›l›çdere’nin ac› kayb›

TFF’de A Milli Tak›m ‹dari
Uzman› olarak görev yapan
Savafl Yurder K›l›çdere’nin
babas› Adem K›l›çdere
hayat›n› kaybetti. Merhum
Adem K›l›çdere’nin cenazesi,
memleketi Giresun
Çamoluk’ta topra¤a verildi.
Adem K›l›çdere’ye Allah’tan
rahmet, mesai arkadafl›m›z
Savafl Yurder K›l›çdere ve
ailesine baflsa¤l›¤› dileriz.

Pakize Ecem
Korkmaz’› yitirdik 

Türkiye Kad›nlar 1. Ligi’nde
mücadele eden Konak
Belediyespor tak›m›
futbolcusu 21 yafl›ndaki
Pakize Ecem Korkmaz,
geçirdi¤i trafik kazas› sonucu
hayat›n› kaybetti.
Futbol hayat›na Konak
Belediyespor’da bafllayan
Korkmaz, geçti¤imiz sezon
Yal›spor’a transferinin
ard›ndan tekrar Konak
Belediyespor’a dönmüfltü.
Korkmaz, Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde Beden
E¤itimi ve Spor Meslek
Yüksekokulu 2. s›n›f
ö¤rencisiydi.

100 bin ö¤renci
sahaya ç›kt›

100 bin ö¤renci
sahaya ç›kt› MEB, TFF ve Ülker’in

iflbirli¤iyle 81 ilde, 100
binden fazla çocu¤u
sahaya indiren, Minik
Erkekler ‹l Futbol fienli¤i
düzenlendi. 10-11 yafl
grubundaki ilkö¤retim
okulu ö¤rencileri MEB-
TFF-Ülker iflbirli¤inde
düzenlenen flenliklerle
sahaya ç›kt›. Ülker’in
2007 y›l›ndan bu yana
TFF ile iflbirli¤i içerisinde
hayata geçirdi¤i
HERKESiçinFUTBOL
program› kapsam›nda
düzenlenen flenlikler 
1 May›s’ta bafllad› ve 
31 May›s’a kadar devam
etti. 81 ilde düzenlenen
flenliklerde, ilkö¤retim
okullar›ndan oluflturulan
ilçe karmalar›, 
il merkezlerinde kendi
aralar›nda maçlar yapt›.
10-11 yafl grubundaki
çocuklara yönelik
yap›lan turnuva
rekabetçi olmayan bir
ortamda, flenlik
havas›nda geçti.
Kazanmak de¤il,
oynaman›n önemli
oldu¤u flenlikte
çocuklar›n futbol yolu
ile sosyalleflmeleri
hedeflendi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Genel Direktörlü¤ü taraf›ndan düzenlenen
UEFA Pro-Lisans Kurslar›n›n ikinci aflamas› Antalya Sensimar Otel’de

gerçeklefltirildi. Aç›l›fl konuflmas›n› TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal’›n
yapt›¤› kurslara kat›lan teknik direktörler, üç aflamadan oluflan kursun sonunda
UEFA standartlar›na uygun en üst düzeydeki lisans olan Pro-Lisans’a sahip oldu.
UEFA Pro-Lisans kurslar›n›n 1. aflamas› 23-30 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda
düzenlendi. Spor Toto Süper Lig 2010-2011 sezonu flampiyonu Fenerbahçe’nin
Teknik Direktörü Aykut Kocaman’›n da kat›ld›¤› kursun ikinci aflamas› ise 25-31
May›s tarihleri aras›nda yap›ld›. TFF e¤itimcilerinin kat›l›m›yla gerçeklefltirilen kurs,
UEFA’n›n belirledi¤i ileri düzey teknik ve taktik çal›flmalardan olufluyor. UEFA’n›n

2006 y›l›nda bafllatt›¤› JIRA projesi kapsam›nda teknik direktör ve e¤itimci
e¤itimlerine getirdi¤i standartlar, 53 ülkeyi kaps›yor. Kurslar sonunda UEFA lisans›
alan teknik direktörler, üye ülkelerde çal›flma imkan› buluyor. TFF, 2008 y›l›ndan
beri UEFA’n›n JIRA projesi kapsam›ndaki tüm lisans kurslar›n› düzenleme yetkisine
sahip. 25-31 May›s 2011 UEFA Pro-Lisans Kursu ikinci aflamas›na kat›lan teknik
direktörler flunlar: Ahmet Akçan, Aykut Kocaman, Ali K›z›let, Atilla Özcan, Bülent
Ünder, Cevat Güler, Erhan Alt›n, Fahrudin Ömeroviç, Fikret Çeliktafl, Hayati Soydafl,
Hüsnü Özkara, ‹lyas Tüfekçi, Kemal K›l›ç, Mehmet Birinci, Metin Diyadin, Nurettin
Y›ld›z, Özcan K›z›ltan, Reha Kapsal, Sedat Karabük, Serhat Güller, fienol Çorlu,
Taner Öcal, Tar›k Söyleyici, Ümit Turmufl. Öte yandan TFF Futbol Genel
Direktörlü¤ü taraf›ndan düzenlenen UEFA B kurslar› da ayn› yerde gerçeklefltirildi.
23-29 May›s 2011 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilen UEFA B kursuna iki grupta
toplam 47 kursiyer kat›ld›. Kurslar, TFF Futbol Genel Direktör Yard›mc›s› Tevfik
Ero¤lu ile Antrenör E¤itmeni ve Futsal A Milli Tak›m Teknik Direktörü Ömer Kaner
gözetiminde gerçeklefltirildi. 

Antalya’da UEFA Pro-Lisans Kursu

MEB, GSGM ve TFF’nin ortaklafla düzenledi¤i
Y›ld›z Erkekler Futbol Türkiye Birincili¤i, 
Antalya Side Emirhan Otel Spor Kompleksi’nde
gerçeklefltirildi. ‹stanbul Kad›köy ‹lhami Ahmet
Örnekal ‹ÖO’nu normal süresi 0-0 biten
karfl›laflmada penalt› at›fllar› ile 4-2 yenen ‹stanbul
Gaziosmanpafla Karl›tepe ‹ÖO flampiyon oldu.
Kad›köy ‹lhami Ahmet Örnekal ikincili¤i, Bursa
NOSAB ‹ÖO üçüncülü¤ü, ‹zmir Kaymakam
Özgür Azer Kurak ‹ÖO ise dördüncülü¤ü elde
etti. Gaziosmanpafla Karl›tepe’den Samet Aslan
“En ‹yi Kaleci”, ‹lhami Ahmet Örnekal’dan
Yi¤ithan Güveli “En De¤erli Oyuncu” seçilirken,
turnuvan›n gol kral› ise Bursa NOSAB’dan Enes
Ünal oldu. Antalya Yeniköy ‹ÖO ö¤retmeni
Yahya Çukurkaya tertip komitesi taraf›ndan 
Fair Play ödülüne lây›k görüldü.

Y›ld›z erkeklerin flampiyonu Karl›tepe ‹ÖO

T
ürkiye Futbol
Federasyonu Baflkan›
Mahmut Özgener ve

Yönetim Kurulu üyeleri,
Ziraat Türkiye Kupas› finali
için gittikleri Kayseri’de
TFF’nin proje ortaklar›
aras›nda yer ald›¤›
“Hürriyet Hakk›m›zd›r
Treni”ni de ziyaret etti.
Baflkent Ankara’dan yola
ç›kan ve Kayseri’ye ulaflan Hürriyet Treni ile
futbol Türkiye’nin dört bir yan›ndaki
çocuklarla bulufluyor. Her peronda kurulan
beceri parkurlar›nda yar›flmalar düzenleniyor
ve HERKESiçinFUTBOL sergisi futbolseverlerle
bulufluyor. 10 Haziran 2011 tarihine kadar 
7 bölgede 25 flehri ziyaret edecek olan trende
çocuk tiyatrosu ve atölyeleri, sergiler,
seminerler, e¤itimler, Hürriyet yazarlar›yla
söylefliler ve futbol aktiviteleri
gerçeklefltiriliyor.
TFF heyeti, Kayseri’de ayr›ca Büyükflehir
Belediye Baflkan› Mehmet Özhaseki’yi ziyaret
etti. Baflkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve Servet
Yard›mc› ile Yönetim Kurulu üyesi Ufuk
Özerten ve Baflkanl›k Koordinatörü Mümtaz
Karakaya’n›n da kat›ld›¤› ziyarette, Baflkan
Özgener, Kayseri’deki modern spor tesislerinde
düzenlenen organizasyonlar›n kente önemli

katk› sundu¤unu vurgulad›. Mehmet Özhaseki
de 49. Ziraat Türkiye Kupas› final maç›n›n
Kayseri’de oynanmas›n› sa¤lad›klar› için
Türkiye Futbol Federasyonu’na teflekkür
ederek, finalin kenti ekonomik ve sosyal
anlamda daha da hareketlendirdi¤ini söyledi.
Baflkan Özgener, Özhaseki’ye ad›n›n yaz›l›
oldu¤u 38 numaral› milli tak›m formas› hediye
etti. Öte yandan Hürriyet Hakk›m›zd›r
Treni’nin Erzincan dura¤›nda Vali Abdülkadir
Demir trende Türkiye Futbol Federasyonu’nun
HERKESiçinFUTBOL stand›n› gezdi ve Hürriyet
Yazar› Sedat Ergin’le birlikte futbol topunu
delikli panodan geçirmeye çal›flt›. At›fllar
sonras› günün an›s›na Vali Abdülkadir Demir’e
futbol topu hediye edildi. Vali Demir ayr›ca
Erzincan U13 HiF Ligi flampiyonu Refahiye ‹l
Bölge Okulu tak›m›na kupas›n› verdi. Refahiye
‹l Bölge Okulu’nun yan› s›ra Erzincan FTEM

ö¤rencileri de stand› ziyaret etti.13 May›s’ta
Kars’a geçen treni Vali Yard›mc›s› Muhammed
Lütfi Kotan ve Kars Belediye Baflkan› Nevzat
Bozkufl ziyaret ederek HERKESiçinFUTBOL
stand›n› gezdi. Belediye Baflkan› Bozkufl stantta
bulunan Kars FTEM ö¤rencileri ve çevre
okullardan gelen ö¤rencilerle futbol oyunlara
kat›l›p onlara saat hediye etti.
Trenin Amasya dura¤›nda ise “Kardefllik Engel
Tan›maz” projesine de destek vermek amac›yla
Hürriyet Treni Turnuvas› düzenlendi.
Turnuvaya Yeflil›rmak ‹.Ö.O, ‹flitme Engelliler
‹.Ö.O, Lokman Hekim ‹flitme Engelliler Okulu,
Amasya KFO, Nihat Bayramo¤lu ‹.Ö.O,
Bahçeleriçi ilkö¤retim okullar›ndan ö¤renciler
kat›ld›. Yaklafl›k 70 ö¤rencinin kat›ld›¤› turnuva
sonras›nda ö¤renciler Hürriyet Treni’ndeki 
HiF stand›n› ziyaret etti.

Hürriyet Treni Anadolu yollar›ndaHürriyet Treni Anadolu yollar›nda

TFF taraf›ndan Kocaeli Üniversitesi
BESYO Konferans Salonu’nda “Kocaeli
Kad›n Futbolunu Tart›fl›yor” konulu panel
düzenlendi. Oturum baflkanl›¤›n› K.Ü
BESYO Antrenörlük E¤itimi Bölüm
Baflkan› Yrd. Doç. Dr. Deniz Demirci
yaparken, Kad›n Millî Tak›mlar› Teknik
Ekibinden Nur Mustafa Gülen, Nihan Su,
Necla Güngör, Duygu Y›lmaz ve FIFA
Bayan Yard›mc› Hakemi Seçim Demirel
konuflmac› olarak panelde yer ald›.
Panele ayr›ca ‹zmit Belediye Spor, Gölcük

Spor, Kocaeli Üniversitesi Bayan Futsal
Tak›m›, 2010 Kocaeli K›z Futbol Köyüne
kat›lan bir grup ö¤renci ve Kocaeli Spor
Lisesi bayan tak›mlar›n›n oyuncu ve
idarecileri de kat›ld›. Bunlar›n yan› s›ra
Nisan ay›nda Brezilya’da düzenlenen
Dünya Liseler Aras› Futbol
fiampiyonas›’nda ülkemizi temsil eden
Gölcük Özel Karfl›yaka Koleji bayan
futbol tak›m›n›n okul müdürü ve
ö¤rencileri finale giden yolda
yaflad›klar›n› ö¤rencilerle paylaflt›. 

Kocaeli’de Kad›n Futbolu paneli 

TFF ‹stanbul ‹l Temsilcili¤i’nin giriflimleri
sonucu Ka¤›thane ve Sar›yer bölgesindeki

ilkö¤retim okullar›n›n teflvik edilmesiyle
oluflturulan K›z Futbol Turnuvas› 17 May›s’ta

Seyrantepe tesislerinde bafllad›. Turnuvaya
Ka¤›thane bölgesinden 28 tak›m, Sar›yer

bölgesinden de 4 tak›m kat›ld›. Baz› okullar
yo¤un baflvuru nedeniyle birden fazla

tak›mla turnuvada mücadele etti. Kat›lan k›z
ö¤renciler turnuvan›n haricinde okullar›nda

oynamaya devam edecekleri kulüplerin
kurulmas›n› istediklerini belirtti.

Ka¤›thane-Sar›yer K›z Futbol Turnuvas› 

TFF, 10-16 May›s Engelliler Haftas›
kapsam›nda 14 ilde “Engel Tan›mayanlar
Futbol fienlikleri” düzenledi. Kardefllik
Engel Tan›maz Projesi kapsam›nda iflitme
engelli ö¤renciler ve kardefl okul
ö¤rencilerinin kat›ld›¤› karma futbol
e¤itimleri devam ederken, e¤itimlere kat›lan ö¤rencilerle Engel Tan›mayanlar fienlikleri
düzenlendi. Proje kapsam›nda e¤itim alan k›z ve erkek ö¤renciler düzenlenen özel futbol
turnuvas›na kat›ld›. “Futbol Engel Tan›maz” slogan›yla gerçeklefltirilen etkinliklerle ilgili olarak
tüm Türkiye’ye ça¤r›da bulunan TFF Futbol Genel Direktörü Ersun Yanal, “Futbol gençlerimizi ve
çocuklar›m›z› kaynaflt›rmak için en güzel araç. Türkiye Futbol Federasyonu olarak amac›m›z
engelli çocuklar›m›z›n önlerindeki engelleri kald›r›p onlar› futbolla ve hayatla buluflturmak. 
Ne kadar çok çocu¤umuzu futbolla buluflturabilirsek onlar› da o kadar mutlu edece¤iz” diye
konuflarak tüm futbolseverleri engelliler için düzenlenen futbol aktivitelerini desteklemeye ça¤›rd›.
TFF HERKESiçinFUTBOL program› kapsam›nda sürdürdü¤ü engelliler için futbol  çal›flmalar›yla
görme, zihinsel, iflitme ve bedensel engelli çocuklar› futbola kazand›rmay› amaçl›yor.

Engelli Haftas›
futbolla kutland›
Engelli Haftas›
futbolla kutland›
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Müsabakadan men cezas›n›n infaz
flekli ve ihlâlinin sonuçlar›

Müsabakadan men cezas›n›n infaz
flekli ve ihlâlinin sonuçlar›

B
u yaz›m›zda Futbol Disiplin Talimat›
hükümleri çerçevesinde Disiplin Kurullar›
taraf›ndan verilen müsabakadan men

cezas›n›n, hangi müsabakalarda ne flekilde
infaz edilece¤i ve infaz hükümlerinin ihlâl
edilmesinin sonuçlar› ele al›nacakt›r. 
Futbol Disiplin Talimat›’nda disiplin
cezalar›n›n infaz›, müsabaka kategorileri
dikkate al›nmak suretiyle farkl› flekilde
düzenlenmifltir. Öncelikle belirtmek gerekir ki,
Disiplin Kurullar› taraf›ndan verilen
müsabakadan men cezas›, özel müsabakalarda
de¤il, resmi müsabakalarda infaz edilir. Bu
çerçevede örne¤in Profesyonel Futbol Disiplin
Kurulu taraf›ndan müsabakadan men cezas›
verilen bir futbolcunun, kulübünün yapt›¤› özel
müsabakada oynamayarak, bu cezas›n› infaz
etti¤i kabul edilemez. Bu durumun do¤al bir
sonucu olarak da müsabakadan men cezas›
alan futbolcular, kulüplerinin yapacaklar› özel
müsabakalara kat›labileceklerdir.  
Müsabakadan men cezas›, ilgili resmi lig
kategorisi dikkate al›narak infaz edilir. Yani
futbolcu hangi kategorideki müsabakada men
cezas› alm›fl ise ancak o kategorideki
müsabakada yer almayarak cezas›n› infaz etmifl
say›labilir. Ayr›ca belirtmek gerekir ki, k›rm›z›
kart gören veya eylemleri nedeniyle disiplin
kurullar› taraf›ndan cezaland›r›lan futbolcular,
cezal› duruma düfltü¤ü kategorideki cezas›
infaz edinceye kadar hiçbir resmi müsabakada
oynayamaz. Örne¤in A2 Ligi müsabakas›nda
müsabakadan men cezas› alan futbolcu, bu
cezas›n› Süper Lig’deki ya da TFF 1. Lig’deki
müsabakalarda infaz edemeyece¤i gibi,
cezas›n› A2 Ligi’nde infaz edene kadar da
kulübünün Süper Lig’deki ya da TFF 1. Lig’deki
müsabakalar›na kat›lamaz. 
Bu arada hemen belirtelim ki, profesyonel
kulüp futbolcusu yönünden profesyonel ligler
ile Türkiye Kupas› müsabakalar›, müsabakadan
men cezas›n›n infaz› hesab›nda ayn› kategori
say›l›r. Yani profesyonel liglerdeki müsabakalar
nedeniyle al›nan müsabakadan men cezalar›,
Türkiye Kupas› müsabakalar›nda infaz
edilebilece¤i gibi, Türkiye Kupas›
müsabakalar›nda al›nan müsabakadan men
cezalar› da, profesyonel lig müsabakalar›nda
infaz edilebilecektir.
Müsabakadan men cezas›n›n infaz›nda, amatör
kulüp futbolcular› yönünden geliflim ligleri
kategorilerinin her biri ayr› kategori say›l›r ve
müsabakadan men cezas› alan amatör futbolcu
cezay› ald›¤› kategoride cezas›n›n infaz›n›
tamamlamadan, yafl kategorisinin uygun
oldu¤u di¤er kategorilerdeki müsabakalarda da
oynayamaz. Bununla birlikte istisnai olarak,
amatör futbolcunun ceza ald›¤› kategoride
sezonun sona ermifl olmas› halinde,
müsabakalar› devam eden ve oynama
uygunlu¤una sahip oldu¤u bir üst kategoride
veya bir alt kategoride cezas›n›n kalan k›sm›n›n

infaz› mümkündür.
Özel müsabakalardaki disiplin ihlâlleri
nedeniyle Disiplin Kurullar›nca müsabakadan
men cezas› ile cezaland›r›lan futbolcular, bu
cezalar›n› ancak resmi müsabakalarda infaz
edebilir. Bununla birlikte oyun kurallar›n› ihlâl
etmekten ötürü özel bir müsabakada ihraç
edilen futbolcular, ayn› olayda disiplin
kurullar›nca ayr›ca cezaland›r›lmam›flsa bir
sonraki resmi müsabakada oynayabilir.
Resmi müsabakada oyun kurallar›ndan do¤an
ihlâller nedeniyle oyundan ç›kar›lan futbolcu
(futbolcunun ikinci sar› kart nedeniyle veya
bariz gol flans›n› önlemesi nedeniyle hakem
taraf›ndan müsabakadan ç›kar›ld›¤› hallerde)
otomatik olarak, takip eden ilk resmi
müsabakada oynayamaz. Di¤er bir ifadeyle,
resmi müsabakalarda ikinci sar› kart nedeniyle
veya rakibinin bariz gol flans›n› önleme
nedeniyle hakem taraf›ndan ihraç edilen
futbolcu, ihraç sonras›nda ayr›ca Disiplin
Kurullar›na sevkini gerektirir bir eylemde
bulunmazsa (örne¤in sahay› sportmence terk
ederse), Disiplin Kuruluna sevk edilmez,
otomatik olarak bir müsabakadan men cezas›,
takip eden ilk resmi müsabakada oynamamak
suretiyle infaz edilir.
Müsabakadan men cezas› alan futbolcunun bu
cezas›n› infaz edebilmesi için, bir kulübe
tescilli olmas› ve lisans ifllemlerini tamamlam›fl
olmas› gerekir. Dolay›s›yla müsabakadan men
cezas› bulunan futbolcunun, kulübüyle olan
sözleflmesi herhangi bir nedenle sona ermiflse
ya da kulübüyle sözleflmesi devam etmekle
birlikte, o sezon için vizesi yapt›r›lmam›flsa,
müsabakadan men cezas› bu süreçte infaz
edilemez (ask›da kal›r) ve ancak vizesinin
yapt›r›lmas›ndan sonra infaz edilebilir. 
Bu arada belirtmek gerekir ki, sar› kart ve
cezalar›ndan farkl› olarak, müsabakadan men
cezalar›, e¤er ilgili sezonda infaz›
tamamlanmam›flsa, bir sonraki sezona da
devreder. Yani bir sezonda infaz›
tamamlanmam›fl müsabakadan men cezas›
sonraki sezonda infaz edilir.
Müsabakadan men cezas›n›n infaz›nda, ligden
çekilen ve ligden ç›kar›lan kulüplerin
müsabakalar› hariç, tamamlanamayan veya
hükümle karar verilmifl müsabakalar da dikkate
al›n›r. Böylece örne¤in, bir kulübün
müsabakaya gelmemesi nedeniyle, müsabaka
oynanamam›fl ve müsabakaya gelmeyen kulüp
hükmen ma¤lup say›lm›flsa, oynanamayan bu
müsabaka infaz hesab›nda sanki oynanm›fl bir
müsabaka gibi de¤erlendirilir ve futbolcular bu
müsabakada cezalar›n› infaz etmifl say›l›r.
Müsabakadan men cezas›, cezal› futbolcunun
kulübünün ceza ald›¤› kategorideki tak›m›n›n
müsabaka isim listesine yaz›lmamas› suretiyle
infaz edilmifl say›l›r. Futbol Müsabaka Talimat›
hükümlerine göre, cezal› futbolcu, müsabaka
isim listesine yaz›lmakla cezas›n› ihlâl etmifl

say›laca¤›ndan, ihlâlin oluflmufl say›labilmesi
için, bu futbolcunun ayr›ca fiilen oyuna
girmesine gerek yoktur. Bu nedenle ihlâl
aç›s›ndan, müsabaka isim listesine yaz›lan
cezal› futbolcunun, müsabakada yedek
kalmas›yla fiilen oynamas› aras›nda herhangi
bir fark bulunmamaktad›r.
Müsabakadan men cezas› alan futbolcu, cezal›
oldu¤u süre boyunca kulübünün
müsabakalar›na kat›lamayaca¤› gibi, akredite
edilemez ve akredite alanlara da giremez.
Hemen belirtelim ki, müsabakadan men cezas›
alan futbolcunun, cezal› oldu¤u müsabakaya
kat›lmas› (müsabaka isim listesine yaz›lmas›) ile
akredite alanlara girmesinin yapt›r›m› farkl›
sonuçlara tâbi tutulmufltur.
Gerçekten de müsabakadan men cezas› alan
futbolcunun müsabaka isim listesine yaz›lmas›
halinde (fiilen müsabakada oynay›p
oynamad›¤›na bak›lmaks›z›n);

●Öncelikle cezal› futbolcunun tak›m› Futbol
Müsabaka Talimat›’n›n 22. maddesinin (g)
bendi uyar›nca hükmen ma¤lup say›l›r.
(Hükmen ma¤lubiyet cezas›, ilgili Disiplin
Kurulu taraf›ndan, ayr›ca itiraz flart›
aranmaks›z›n, o kademe veya kategorideki
müsabakalar›n sonuçlar› tescil edilinceye kadar
herhangi bir usulle tespit edilmesi halinde
verilir.)
●Cezas›n› ihlâl eden futbolcu, Futbol Disiplin
Talimat›’n›n 49. maddesinin 1. f›kras› uyar›nca,
Disiplin Kurulunca cezaya uyulmamas›
nedeniyle bir aydan alt› aya kadar
müsabakadan men cezas› ile cezaland›r›l›r.
●Müsabaka isim listesini imzalayan kulüp
yöneticisi, Futbol Disiplin Talimat›’n›n 
49. maddesinin 1. f›kras› uyar›nca, Disiplin
Kurulunca cezaya uyulmamas›na ifltirak
nedeniyle bir aydan alt› aya kadar hak
mahrumiyeti cezas›yla cezaland›r›l›r.

Müsabakadan men cezas› alan profesyonel
futbolcunun cezal› olmas›na ra¤men akredite
alana girmesi halinde ise bu futbolcuya Futbol
Disiplin Talimat›’n›n 94. maddesinin 2. f›kras›
uyar›nca 4.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar
para cezas› verilir. Amatör lig müsabakalar›nda
Futbol Disiplin Talimat›’n›n 36. maddesinin 
3. f›kras› uyar›nca para cezas›
verilemeyece¤inden, müsabakadan men cezas›
alan amatör futbolcunun cezal› olmas›na
ra¤men akredite alana girmesi halinde, bu
futbolcuya ilgili Disiplin Kurulu somut olay›n
flartlar›n› ve hakkaniyeti dikkate alarak baflka
bir ceza verecektir.
Spor kulüplerinin ve futbolcular›n
müsabakadan men cezas›n›n infaz›na dair
kurallar› iyi bilmeleri, infaz rejimine
uyulmamas›ndan dolay› ayr›ca ceza almalar›n›
ve oluflabilecek hak kay›plar›n› önleyecektir. 

Av. Ergin Akçay


