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Merhaba,

Tribüne Sport Magazine olarak, 11. sayımızla okuyucuları-
mızın karşısına çıkmanın haklı gururunu yaşarken; 15 Temmuz 
2016 gecesi ülke olarak atlattığımız badirenin tekrarlanma-
masını yüce Allah’tan temenni ediyorum. 15 Temmuz gecesi 
Türk Milleti’nin “Büyük Türk Milleti” olduğunu, bütün dünyaya 
göstermiştir.  Bu vesile ile Türk halkını 15 Temmuz gecesi gös-
termiş olduğu milli mücadeleden dolayı tebrik ediyor ve bir 
vatansever olarak kendi adıma teşekkür ediyorum.

Tribüne Sport Magazine`e dönecek olursak, bu sayımızda 
da oldukça keyifli konu ve konuklarla karşınızdayız.

Pamukkale Üniversitesi Spor Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ömür Dugan, “Etik Farkındalık“ başlıklı makalesinin ikinci bö-
lümüyle tekrar bizimle birlikte. Tecrübeli hoca Hüseyin Eroğ-
lu, sorularımızı içtenlikle cevapladı. Her sayıda olduğu gibi 
bu sayıda da yazarlarımız Sema Tuğçe Dikici, Fatma Yüksel, 
Halit Egesoy, Anıl Budak ve Turgay Yavaş, yine birbirinden il-
ginç konulara değindiler. Bu ayki konuk yazarımız Koray Dur-
kal, Euro 2016 Fransa`nın Türk futboluna kazandırdığı Alman 
devi Borussia Dortmund’un genç yıldızı Emre Mor`u kaleme 
aldı.Tribüne Sport Magazine ailesinin çiçeği burnunda ferdi           
Av. Aysu Melis Bağlan’a hoşgeldin demek istiyorum. Makale-
lerini keyifl e okuyacağınızı tahmin ediyorum.

Tecrübeli futbolcu Necati Ateş ile milli takımı ve Türk futbo-
lunu ele aldık. Tabii Euro 2016 Fransa`daki bir diğer temsilcimiz 
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır`ı değerlendirmeden ge-
çemedik.

Daha birçok birbirinden ilginç konu ve konuklarla keyif 
alacağınızı tahmin ettiğim bir sayı ile daha karsınızdayız.

Son olarak 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı; yaralılara acil şifalar diliyorum.

Sevgiyle kalın...

Cem Türkmen
Yönetim Kurulu Başkanı
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Fotoğrafın Hikayesi

“Ben bir kadın gibiyim!..”
Geçtiğimiz aylarda, tecrübeli teknik adam 
Manuel Pellegrini'nin yerine gelecek sezon Manchester City'nin menajerlik 
koltuğuna oturacağı açıklanan Pep Guardiola, bir gazetecinin 'Hem 
Bayern Münih, hem de Manchester City'nin kadro planlamasını yapmak 
zor olmayacak mı?' sorusu üzerine, ''Neden zor olsun? Ben bir kadın 
gibiyim. Aynı anda iki durumu da yönetebilirim. Bu konuyla ilgili 
büyük yeteneğim var'' diyerek salonda gülüşmelere neden olmuştu.
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Fotoğrafın Hikayesi
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Messi milli takımı bıraktı!

Copa America'da fi nalin normal süresi 0-0 
sona ermiş, penaltılarda Şili 4-2'lik skorla 
kupayı kazanmıştı.
Tecrübreli yıldız penaltı atışlarından birini 
kaçırmış ve maç sonunda gözyaşlarına 
hakim olamamıştı.

Messi maç sonunda "Karar anı benim 
için çok zordu. Maçtan sonra soyunma 
odasında milli takım kariyerinin benim 
için bittiğini anladım. Bana göre değil. 
Sonuçtan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. 
Ben de penaltı kaçırdım. Bu çok önemliydi. 
Arjantin'i şampiyon yapmak istedim ama 
olmadı. Yapamadım" dedi.

Messi, Arjantin Milli Takımı'ndaki ilk 
maçına, 17 Ağustos 2005'te oynanan 
Macaristan karşılaşmasıyla 'Merhaba' 
dedi. Messi, Tangocular'la çıktığı 109 
maçta 55 gole imza atarken, 40 da asist 
yaptı.

Arjantin'in yıldız isimlerinden Kun Aguero 
"Messi milli takımı bırakan tek kişi 
olmayacak" dedi.
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Konuk Yazar

temiz toplum için... temiz spor için... etik farkındalık !

Yrd.Doç.Dr.Ömür DUGAN
Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) , Spor Kültürü ve Mirası Komisyonu Üyesi. 

Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Öğretim Üyesi.

odugan@pau.edu.tr

Sporda etik kavramı yabancı kaynaklarda incelendiği 
zaman karşımıza “etik kod” adı verilen etik ilkelerin, 
davranış kurallarına kodlanması sonucu oluşan bir 

kavram ortaya çıkar. Etik kodlar her yapıya özgü olması 
gereken davranış ilkelerinin tanımlamasıdır. Bu ilkeler 
bizlere hukuki ve kurumlara ait kuralların ne için var 
olduğunu, davranışlarımızı nasıl etkilediğini, bu kurallara 
karşı geldiğimizde yaptırımların ne olacağını anlamamıza 
yardımcı olur. Bu kuralların yetersiz olduğu ve bizim bir 
yorum getirmemiz gerektiği durumlarda, neleri nasıl 
yapmamız gerektiğine rehberlik eder. 

Etik kodlar, sporun içinde olan kişilerin etik yaklaşımını 
sağlayacak bir kılavuz gibidir. Genel olarak, bu kılavuz 
içinde belirtilen değerler ve ilkeler uygulamada 
karşılaşılacak olan belirsizlikler ve boşluklardan örnekler 
vererek, gerek uygulamanın içinde bulunanları, gerekse 
yönlendirme konumunda olanları, yapının ilkeleri ve 
değerleri doğrultusunda karar almalarında yardımcı olur. 

SPORDA ETİK KODLAR
II

Etik farkındalık köşemizin ilk yazısında; temiz bir toplum oluşmasında; eğitim, sağlık, siyaset, 
ekonomi, aile vb. toplumsal kurumların öneminin yanında, sporun da çok önemli bir rol 
üstlendiğini vurgulamıştık. Temiz bir spor ortamı oluşturabilmek adına, çoğunlukla Amerika, 
İngiltere, Kanada ve Avusturalya gibi anglo - sakson ülkelere bakıldığında, “Sporda Etik 
Kodların” oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Dergimizin bu sayısında değineceğim konu 
da tam olarak “Etik Kodlar” kavramını tanımlamaya ve bunun spordaki önemini vurgulamaya 
yönelik olacaktır.
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Avustralya, Kanada, Amerika ve İngiltere gibi çeşitli 
ülkelerde “sporda etik kodların” oluşturulması konusuna 
çok önem vermekte ve bu konuda yapılan çalışmaların 
sayısı her gün artmaktadır. Sporun her alanında yer alan 
kişilerin etik ilkeleri belirlenmiş ve bunların sonucunda etik 
kodlar oluşturulmuştur. Sporcu, hakem, antrenör, taraftar, 
yönetici ve hatta sporcu velilerinin bile etik kodlarının 
oluşturulduğu görülmektedir. 

Temiz bir spor ortamı oluşturabilmek için öncelikle 
spor yöneticilerinin etik ilkelerin farkında olması ve buna 
bağlı uygulamalarda bulunması gerekmektedir. Spor 
yöneticilerinin bağlı bulundukları kulüpler, federasyonlar, 
tesisler vb alanlarda etik kodlarını oluşturarak, yazılı hale 

getirmesi ve bu yazılı kurallara göre hareket edeceğine dair 
altına imza atması, Türkiye’de çok önemli bir adım olacaktır.  
Aşağıda sizlere Avusturalya Spor Birliğinin, ülkesinde 
bulunan spor yöneticilerine yönelik uygulanmakta olan 
“Spor Yöneticileri Etik Kodları” örnek  olarak verilmektedir. 
Avusturalya da spor yöneticisi sıfatını almış her birey, 
mutlaka aşağıdaki etik kod sözleşmesini imzalamalı ve 
buna göre hareket edeceğine dair garanti vermelidir. Etik 
kodlar sözleşmesine uymayan spor yöneticileri hakkında 
ise yaptırımlar mevcuttur. 

Avustralya Spor Birliği 
Spor Yöneticileri Etik Kod Örneği 

•  Spor yöneticisi her koşulda en yüksek etik standartları 
göz önünde bulundurmalı. Sadece yasal gerekliliklere 
uyarak değil; dürüst, eşit ve sosyal sorumlulukları yerine 
getirerek etik davranışlar sergilemelidir. 

•  Spor yöneticileri anlaşma yaptıkları tüm çalışanları, 
sponsorları ve iş yaptığı ajanslarla olan görüşmeleri 
dürüst, açık ve şeffaf bir şekilde ifade edebilmelidir.

•  Spor yöneticisi performans arttıran maddelerin 
kullanımını tamamen yasaklamalı. Dopinge izin 
vermemeli; sadece doktor tarafından onaylanmış 
maddelerin kullanımına izin vermelidir. 

•  Spor yöneticisi çalışma yerinde eşitliği sağlayan 
uygulamalarda bulunmalı, kurallar koymalıdır. 

•  İşi en iyi şekilde yapacak olan kişiyi işe almalı. Cinsiyet, 
medeni durum, yaş, ırk, etnik köken, din, engel, 
eşcinsellik göz önünde bulundurularak ayrımcılık 
yapmamalıdır. 

•  Spor yöneticisi sözünün arkasında, dürüst ve işine karşı 
sorumluluk sahibi olmalıdır. 
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•  Spor yöneticisi sorumlu olduğu kulüp, spor merkezi 
vb. yerlerin imajını zedeleyecek davranışlardan 
kaçınmalıdır. 

•  Spor yöneticisi her zaman çalışanlarının ve yöneticisi 
olduğu tüm kişilerin ilgi ve isteklerini toplum kuralları 
ve yasaları doğrultusunda yerine getirmeye çalışmalı. 
Göz ardı etmemelidir. 

•  Spor yöneticisi adil davranmalı, objektif olmalarını 
engelleyecek olan önyargı, taraflı, yanlı davranışlardan 
kaçınmalıdır. 

•  Spor yöneticisi dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri 
doğrultusunda ortaya çıkabilecek tüm görüşlere, 
sonucu nasıl olursa olsun açık olmalıdır. 

•  Spor yöneticisi çalışmaları doğrultusunda elde edilen 
bilgilerin gizliliğine saygı duymalı. Bu gizli bilgileri belli 
bir açıklama yetkisine sahip olmadan ya da yasal bir 
açıklama görevi olmadığı sürece açıklamamalıdır. 

•  Spor yöneticisi özel konuları en uygun şekilde 
çözümlemeye çalışmalıdır. Bu konuları çözümlemeye 
çalışırken konularda uzman olan kişilerden tavsiye 
almalı ve asiste edilmelidir. 

•  Spor yöneticisi etik kodlara ve üzerlerinde zaman 
zaman yapılabilecek 
düzenlemelere 
uymalıdır. 

Yukarıda verilen örnekte belirtildiği gibi etik kodlar 
aslında kişilerin bildikleri ancak yazılı hale getirilmemiş 
olan etik davranış biçimleridir. Etik kodların yazılı hale 
getirilmesinin önemi burada yatmaktadır. Sporun doğası 
gereği yaşanan çeşitli duyguların baskısı altında kişiler çoğu 
zaman etik kararlar veremeyebilirler. Bir kulübün ya da spor 
örgütünün etik kodlarını yazılı hale getirmesi durumunda 
bu örgütün ya da kulübün tüm çalışanları, sporcuları, 
antrenörleri, taraftarları vb. kişiler bu davranış biçimlerinin 
önemsendiğini fark edecek ve buna göre davranmaya 
çalışacaktır. Etik kodların en önemli görevi sporun hangi 
alanında olursa olsun kişilerin etik farkındalıklarını 
arttırarak, doğru davranışlar sergilemelerini sağlamak ve 
doğru kararlar vermelerine yardımcı olmaktır.

Son olarak vurgulamak istediğim nokta; etik kodların 
bir zorunluluk olmadığı, temiz bir spor ortamı oluşturmak 
adına, sporun içinde bulunan tüm kişilerin farkındalıklarını 
arttıracak çok önemli bir araç olduğu, Ülkemizde de 
spor yöneticilerinin bu konu hakkında acil uygulamalar 
geliştirmesi gerektiğini düşünmekteyim. 

Sporu her alanda geliştirebilecek potansiyele sahip olan 
spor yöneticileri, öncelikle kendi etik kodlarını belirleyerek 
örnek teşkil etmeli, daha sonrasında ise bu yaklaşımı tüm 
paydaşlarına (sporcu etik kodları, antrenör etik kodları, 

taraftar etik kodları vb.) 
uygulamalıdır. 

Sevgiyle kalın…
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Röportaj

HÜSEYİN EROĞLU
Hocam öncelikli olarak 

Altınordu’nun başına 
geçtiğiniz günden bu 
yana büyük değişimler 
göze çarpıyor? Bu 
değişimleri bize anlatır 
mısınız?

Bu sene 4. senemiz. 3 
senede attığımız toplam 
210 gol var. Son sezon 
gol anlamında istediğimiz 
rakama ulaşamadık. Bu 
da ister istemez sahada 

puan anlamında etkiledi. 
Daha önceki yıllar da çok 
büyük rekorlar kırarak 
şampiyon olduk, kupalar 
elde ettik. PTT 1.Lig’inde 
de 10’da 9’luk bir 
galibiyet serisi yakaladık 
ve Kayserispor ve 
Osmanlıspor’un ardından 
60 gol barajını geçen, 
en çok gol atan 3. takım 
olduk. Doğru çalışma ve 
oyun sistemiyle birlikte 
çok alakalı olduğunu 
söyleyebilirim. Aslında 

günümüz futbolunda 
futbolcuların sistem 
oyuncusu olduğunu 
söylüyorum. Bizde bu 
anlamda baktığımızda 
bizim takımımızda bir 
sistemle oynayan tempolu 
oynayan, oyunu 90 dakika 
bırakmayan sistemle 
oynamaya çalışıyoruz. 
Takım oyunundan 
kopmamaya çalışıyoruz. 
Ayrıca teknolojiyi en iyi 
şekilde kullanıp, kendimizi 
geliştirme çalışıyoruz.
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Hocam, yabancı oyuncunuz yok, yaş ortalamanız 
22 ve 2018 yılından sonra ki planlamanınızda transfer 
yapmak dahi yok. Bu projeyi biraz açabilir misiniz?

2 sezondur 22-23 yaş ortalamasıyla mücadele ediyoruz. 
Zorlandığımız anlar illa ki oldu, bununla beraber geçen 
sene yabancı sınırı daha azdı, şimdi yükselmesiyle birlikte 
rakiplerimiz gücünü daha da arttırdı. PTT 1.Lig’in kaliteli 
olduğunu düşünmüyorum, rakip takımların sadece oyuncu 
kaliteleriyle maç kazandığını düşünüyorum. Bir takım 
oyunu oynamadıklarını belirtebilirim. Biz genç bir takımız, 
tecrübeli oyuncularımızda var içlerinde. Bizim için sistemin 
çok önemli olduğunu, takım oyununun, temponun önemli 
olduğunu ve futbolun her zaman sahada oynanmaması 
gerektiğini söylüyorum.

 

Altınordu’nun “FERGUSON”u olmak gibi bir hedef 
var mı?

Ferguson çok büyük bir örnek. Alex Ferguson uzun 
yıllar Manchester United takımında çalışmış ve başarıdan 
başarıya koşmuş bir teknik adam. Hatta yakaladığı başarılar 
ona “Sir” ünvanını da getirmiş. Mehmet Bey’in de böyle 
bir hedefi vardı, onunla birlikte çalışalı 10 yıl oldu. Son 
4 yıldır da Altınordu Kulübü’nde beraberiz. Birbirimizi 
çok iyi tanıyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz. Ortak hedef 
doğrultusunda belki zoru başarmaya çalışıyoruz ama 
bu bizim için çok önemli. Sanırım zoru başarmak bizim 
ruhumuzda var. Hiçbir zaman yaptıklarımızla yetinmeyip 
daha iyisini nasıl yapabilirizin peşindeyiz. Amacımız sadece 
günü kurtarmak değil, geleceğe yatırım yapmak. Ekip 
arkadaşlarım ile birlikte bize güvenen bir başkanımız var, 
aynı modeli burada da devam ettirmek istiyoruz.

En büyük felsefeniz temel eğitim? Belki de bu 
kadar başarıya ulaşmanızın sebebi de bu. “İyi birey, 
iyi vatandaş ve iyi futbolcu” diyerek yola çıktınız? 
Felsefeniz ve yola çıkışınızdan şu güne kadar gelinen 
noktayı özetler misiniz?

2007 yılının Ocak ayında Mehmet Bey’le antrenörlüğe 
başladığım ilk günden beri herkes gibi benim de bir 
felsefem vardı. Benim için eğitim çok önemli. Eğitimle 
birlikte karakterli olmak, Fair play’a uygun hareket etmek, 
ahlaklı olmak, futbol adına doğruları yapmak felsefemdi. 
Bizim de zaten misyonumuz «İyi birey, iyi vatandaş ve 
iyi futbolcu» bu ilk günden beri Altınordu kulübünde de 
oyucularımıza bunu hem saha içerisinde, hem de saha 
dışarısında uygulamalarını istedik. Çünkü onlar bizim için 
birer rol model. İnanın, karakterli futbolcularımız oldu. Belki 
problemler yaşayabilirdik ama sporcularımızı doğru şekilde 
eğitebilmek bizler için çok önemliydi, biz bunu doğru 
şekilde başardık. Sadece antrenmanlarda değil, davranış 
anlamında da önemli örneklerimiz de var. Saha içerisinde 
rakip takıma, hakeme ya da taraftara bir saygısızlık hiç 
bir zaman söz konusu olmadı. Sadece futbolumuzu 
oynamaya çalıştık, bu da bizim en önemli felsefemiz. 
Bizim ülkemizde futbol oynanmıyor, kazanalım da nasıl 
olduğu önemli değil diye düşünülüyor. Öne geçenin yere 
yattığı, vakit geçirdiği, bu konuda oyuncuların da çok iyi 

niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan sporcuların 
rakibine saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Bende tam 
tersi olarak futbolcularımın asla böyle bir şey yapmalarını 
istemiyorum. Daha da güçlü olabilmek, ayakta kalabilmek, 
gerektiğinde rakibine hem fizik olarak, hem de mantalite ve 
taktiksel anlamda üstünlük sağlamak benim için çok daha 
fazla önemlidir. Ve en önemlisi biz kulüp olarak bu konuyu 
benimsedik. Altyapıda da bunu uyguluyoruz. İnsanlar belki 
tuhaf karşılıyor ama biz doğrusunu yapıyoruz. Deplasmana 
gittiğimizde kaldığımız otelin müdürleri bile ilk defa böyle 
karakterli bir oyuncu grubunu ağırladıklarını, yine ilerleyen 
zamanlarda bizleri konuk etmek istediklerini dile getiriyor. 
Bu tabii bizleri gururlandırıyor. 

Hayaliniz de A Milli Takım ya da Avrupa da bir kulüp 
takımı çalıştırmak var mı?

Gelecekteki hayallerim arasında A Milli Takım da 
Teknik Direktör olarak görev yapmak var. Bu kutsal 
görev sadece benim için değil Türk antrenörler için çok 
önemli bir durum. Ayrıca camia olarak 2-3 sene içerisinde 
hedefimiz Süper Lig, daha sonra orada kalıcı olmak ve 
Avrupa kupaları. Bu süreçte kulübüm ile birlikte Avrupa 
arenasındaki maçlara çıkmak ve başarılı olmayı çok 
istiyorum.
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Oyuncu ihracına yavaş yavaş başlasak da teknik 
direktör olarak Avrupa’da temsil edilemiyoruz? Bunun 
nedeni nedir?

Özellikle son 1-2 sene de Avrupa’ya birçok oyuncumuz 
gitmeye başladı. Başta Arda Turan olmak üzere. büyük 
gelişim göstererek Barcelona›ya gitmeyi başardı. Bununla 
birlikte birçok genç oyuncumuz Avrupa kulüplerine 
gitmeye başladı. Ben son senelerdeki Avrupa›ya 
transferlerin bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Türk 
oyuncularımızın, Avrupa’daki bazı oyunculardan daha 
yetenekli olduğunu düşünüyorum. Sadece mantalitenin, 
gerçek profesyonelliğin yerleşmediğini söyleyebilirim. 
Bir de ülkemizde yabancı oyuncu serbestliği var, faydası 
da var, zararı da. Bu anlamda da giden oyuncularımız 
zaman zaman başarılı oluyor. Futbolculuk anlamında bu 
başladı ama antrenörlük anlamında henüz o seviyeye 
gelmedi. Zamanında Fatih Terim’in Avrupa’ya gidip başarılı 
olduğunu, kendini kanıtladığını görüyoruz. Hocalarımıza 
fırsatlar verildiği taktirde başarılı olabileceklerini 
düşünüyorum. Antrenörlerin, Avrupa’ya gitmeden önce 
kendilerini de hazırlamaları gerektiğini düşünen birisiyim. 
Yabancı dil anlamında, gidilen ülkenin futbolunu bilme 
anlamında, gelişim konusunda, oyuncu ilişkilerinde 
kendisini geliştirmesi gerekiyor. Bunların tamamlandığı 
ve şans verildiği taktir de Avrupa’da görev alan Türk 
antrenörlerin başarılı olacağını düşünüyorum. 

Hocam, PTT liginden önce rekorlar kırarak 
şampiyonluklar yaşamıştınız? Hem sezonu hem de 
takımın gelecek planlamasını konuşacak olursak bu 
sezonu nasıl değerlendirirsiniz ve Süper Lig hedefi için 
neler söylersiniz?

Doğru çalışma ve oyun sistemiyle birlikte başarının 
gelebileceğini sizlere söyleyebilirim. Aslında günümüz 
futbolunda futbolcuların sistem oyuncusu olduğunu 
söylüyorum. Bizde bu anlamda baktığımızda bizim 
takımımızda bir sistemle oynayan, tempolu oynayan, oyunu 

90 dakika bırakmayan sistemle oynamaya çalışıyoruz. Takım 
oyunundan kopmamaya çalışıyoruz. Ayrıca teknolojiyi 
en iyi şekilde kullanıp, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Bizim de her takım gibi Süper Lig’e çıkma hedefimiz, 
hayallerimiz var ama doğru zamanda Süper Lig’e çıkmak 
çok daha önemli. Tesisin, Oyuncuların, ekonomin, stadın 
bu konularda hazır olması gerekir. Çıktığın zamanda kalıcı 
olarak sürekli oralarda mücadele etmemiz lazım. PTT 
1.Lig’de misyonumuzu tamamladıktan sonra bizde Süper 
Lig’e çıkmayı istiyoruz.

İzmir’de hali hazırda devam eden bir stadyum 
problemi var? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

Bu konuda İzmir çok şanssız. Baktığımızda Türkiye’nin 
birçok yerinde Stadyumlar yapılıyor ama İzmir bu anlamda 
biraz daha geri planda. Şu anda 1 tane Atatürk Stadı var, 
Alsancak Stadı yıkıldı. İzmir’in bu anlamda sıkıntısı büyük. 
Taraftar da ister istemez güzel stadyumlarda maçları 
izlemek istiyorlar ama bunu İzmir de gerçekleştiremiyorlar. 
Baktığımızda iç saha çok olmasa da, deplasmanda 
başarılıyız. Bizim de kendimize ait, butik bir stadyumumuz 
olsa bu puanın çok daha üzerine çıkabileceğimizi 
düşünüyorum. Birçok takımla aynı sahayı paylaşıyoruz, 
kendi oyuncularımız bile orada oynamak istemiyor ama 
saha olmaması nedeniyle mecbur kalıyoruz. Türkiye’de iyi 
futbolun oynandığı İzmir’de bu olay kötü duruyor.

İzmir üst liglerde temsil edilemiyor. Ve gerçekten de 
Süper Lig İzmir’i çok özledi bunun esas nedeni nedir?

Süper Lig’de 1 tane bile İzmir takımının olmaması 
üzücü. En son Bucaspor vardı, o da şimdi 2.Lig’de. İzmir 
şehri, takımlarına destek veren, güzide kulüplerin olduğu 
bir yer. İzmir’de Süper Lig takımı olmamasının nedeninin 
de yönetim bazlı olduğunu düşünüyorum. Hep günlük 
başarılar, rant sağlama, planlı işler yapmama, her geçen 
gün futbolcu sirkülasyonu, geleceğe yatırım yapılmaması, 
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altyapıya değer verilmemesi, tesisleşmenin olmaması... 
Bunun gibi birçok neden sayabiliriz. İzmir’e çok yakın bir 
kulüp var; Akhisar Belediyespor. Bende daha önce orada 
futbol oynadım. Mütevazi bir kulüp olmasına rağmen 
sistemli ve planlı bir şekilde yönetiliyor. Yanılmıyorsam 
Süper Lig’de 4 sene geçirdiler ve bu sene belki Avrupa 
Kupalarına katılacak. Az bütçe ve doğru yönetimle 
birlikte kendileri güzel bir örnek. Tabi ki bunu bizim 
içinde söyleyebilirim. Çok yüksek bütçemiz olmamasına 
rağmen istikrarlı yönetimimiz, doğru yapılanma ve 
altyapıya verdiğimiz önem ortada. Stadyum olarak İzmir 
takımları olarak bir problemimiz var ama tesis anlamında 
A’dan, Z’ye rol model olduğumuzu söyleyebilirim. İzmir 
kulüplerinin bizi örnek alması gerektiğini düşünüyorum. 
Tesisleşme ve istikrar anlamında söyleyebilirim. Umarım en 
kısa zamanda İzmir takımları eski şaşalı günlerine döner. 
İzmir’in gerçekten çok güzel bir seyirci potansiyeli var.

Altınordu taraftarına neler söylemek istersiniz?

Taraftar sayımız çok fazla değil ama bize gönül verenler, 
kalpten bağlı olanlar, iyi günümüzde, kötü günümüzde bize 
hep destek oluyorlar. 3.Lig’de az bir seyirci kitlemiz vardı, 2. 

Lig’de şampiyonluk maçında hiç unutmuyorum, 4 bin, 5 bin 
taraftar Alsancak Stadı’nı doldurmuştu. Bu bizim için çok 
önemliydi. Bu tablo da İzmir’in özlenen tablosuydu. Birçok 
aile, çocuğuyla, eşiyle geliyor. Çünkü bizim maçlarımızda 
çirkin olaylar yaşanmıyor. Rakibe saygısızlık yapılmıyor, 
küfür edilmiyor. Bu da seyirci potansiyelimizi arttırdı. Ayrıca 
stada gelen taraftarın sadece başarı ile orantılı olduğunu 
düşünmüyorum. Atatürk Stadı maçı izlerken seyir 
bakımında zevk vermeyen, sahaya uzak tribünleri olan bir 
stadyum. Bunun çözüme kavuşması gerekir. Az sayıda da 
olsa bize destek veren taraftarların desteğinin önemi bizim 
için çok büyük.

Sona sakladığımız Sayın Başkan Seyit Mehmet 
Özkan hakkında neler söylemek istersiniz? 

Gerçekten hayatını çocuklara adamış, bir başkandan öte 
ağabey, baba...

 

RÖPORTAJ: Serhat Hergüner
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Konuk Yazar

Halit Egesoy

ANTRENÖRLÜK 
FELSEFESI

.

Pamukkale Üniversitesi 
Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı

A
ntrenörün; geçmişe bakışı, şu anki hayatı ile ilgili 
düşünceleri ve gelecek hakkındaki beklentileridir. 
Antrenör, kendini keşfetmeyi, korkularını yenmeyi 
ve sınırlarını aşmayı öğrenmelidir. Hiçbir puana, 

hiçbir maça, hiçbir şampiyonluğa hak ettiğinden fazla 
değer vermemeli, insani ve ahlaki değerleri her zaman 
ön planda tutmalıdır. Sporda hiçbir emek karşılıksız 
kalmaz, harcanılan emek her zaman, katlanarak geri 
döner. Antrenörlerin eğittiği sporcular üzerinde çok büyük 
etkisi olduğunu kabul edilirse, antrenörün amaçları, 
inançları ve kişiliğine dayanan bir felsefe oluşturması 
mantıklıdır. Sporcularını nasıl ve niçin çalıştıkları konusunda 
bilgilendirmek ve hangi amaca ulaşmaya çalıştığını 
açıklamak, sporcularla antrenör arasındaki güveni geliştirir. 

Eğer kişisel olarak oluşturduğunuz antrenörlük 
prensipleri çerçevesinde çalışılmıyorsa, gönüllü 
antrenörlerden uluslararası antrenörlere kadar 
antrenörlüğün her düzeyinde tutarsız çalışmalar olabilir. 

Eğer ki bir antrenörseniz görevinizi, kendi deneyimlerinize, 
bilgilerinize, görüşlerinize ve inançlarınıza dayanarak 
yapmanız beklenir. Bu kendi içinde bir felsefe barındırdığı 
gibi, kendiliğinden de olan bir şeydir. Fakat sorulması 
gereken soru şudur; kendinizi, gerçekten öz değerleriniz 
ve antrenörlük yöntemlerinizin ne olduğunu bilecek kadar 
iyi tanıyor musunuz? Çok az antrenör vardır ki bu sorunun 
yanıtını düşünür ve bu değerleri göz önünde bulundurur. 
Bu değerleri dikkate almayan antrenörlerin yöntemleri 
sıklıkla tutarsızdır ve son görüye dayanır. Yani işler kötü 
gittiğinde sorumluluk, çeşitli bahanelere ve suçlamalara 
ya da yakınmalara yüklenir. Antrenörlerin tutarlı ve içten 
yaklaşımının en büyük getirilerinden biri de karşılıklı 
güvendir. Antrenör ve sporcu arasındaki kuvvetli bağ, 
yüksek performans ve göreve bağlılıkla sonuçlanır. Aklı 
başında olan antrenörler, felsefesini öngörüye dayalı etraflı 
bir şekilde düşünerek oluşturmaya çalışır ve bireysel bir 
antrenörlük felsefesi geliştirir.

 Genel olarak felsefe, gerçeğin düşünce yoluyla araştırılması, 
bilgiyi sevmek ve gerçek bilgiyi düşünce yoluyla aramaktır. 

Antrenörlük felsefesi ise, bir antrenörün yaşam sürecindeki, 
kendi konumunu ve deneyimlerini görme yoludur. 
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"Dortmund ile sıra 
dışı bir performans 

yakalayan Klopp, 
takımı finansal 
olarak ayakta 

tutacak önlemlerin 
alınmasına katkıda 

bulunmuş ve kulüp 
2011 ve 2012 

yıllarında Bayern 
Münih’e rağmen 

Bundesliga’da 
şampiyonluk 

sevinci yaşamıştır. 
Bayern Münih’e 

nazaran oldukça 
sınırlı bir bütçesi 
olan Dortmund, 

Klopp ile beraber 
Bundesliga’nın en 

iyi iki takımından 
birisi haline 
gelmiştir. " 
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Giovanni Trapattoni

"Kariyeri başarılarla dolu 
tecrübeli teknik adam,bir 
döneme damgasını 
vurmuştu."
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Bireysel bir antrenörlük felsefesi bir yol haritasına 
benzetilebilir. Sürdüğünüz arabayı deneyimleriniz, 
inançlarınız, görüşleriniz ve değerleriniz. Gideceğiniz yön 
ve varacağınız yeri performans. Memnuniyet, sonuçlar vb. 
ulaşmakta olduğunuz yolda önünüze çıkacak engelleri de 
antrenörlük içeriği. Dış etkiler, çalışma koşulları, ve kurallar 
olarak göz önüne almak, aracınızı güvenli bir şekilde 
sürmenizi sağlar.

ANTRENÖRLÜK FELSEFESİ GELİŞTİRMEK

Bütün antrenörlerin hayatları boyunca gelişimlerini 
sürdürecek bir felsefeye gereksinimleri vardır. Hatta 
deneyimli antrenörler bile felsefelerini tekrar gözden 
geçirmek isteyebilirler. İyi tanımlanmış bir felsefeye sahip 
olabilmek için antrenörün öncelikle kendisini, oyuncularını, 
futbolu ne kadar iyi tanıdığını ve antrenör olarak neyi 
başarmak istediğini gözden geçirmesi gerekmektedir. 
Antrenörlük felsefenizin ne olduğunu bildiğinizde, bu 
felsefe size yürürlüğe koyacağınız uygulamalarınızda 
ve takımınızı maçlara nasıl hazırlayacağınız konusunda 
vereceğiniz kararlarınızda kılavuz olacaktır. Antrenörün 
görevi deneyimlerine, bilgilerine, değerlerine, fikirlerine 
ve inançları üzerine kurulu olacaktır. Antrenör kendine şu 
soruyu sormalıdır; “Gerçekten değerlerimi ve kendimi 
yeterince iyi tanıyor muyum?”

Birçok antrenör bir felsefe geliştirmenin değerine 
inanmamaktadır. Felsefe sahibi olmanın onların günlük 
işlemlerini  ve stratejilerini nasıl etkileyebileceğinin farkında 
değillerdir. Ancak, bir antrenörün felsefesi aslında çok pratik 
bir konudur. Gerçekten de, her antrenör, farkında olsun 
olmasın, kendi oyunculuk deneyimlerine dayalı belli ilkeleri 
takip eder. Antrenör olarak sahip olduğumuz felsefemizin 
büyük kısmi eski antrenörlerimizin felsefesinden 
oluşmaktadır. Bu doğal bir başlangıçtır, çünkü bu bizim 
alışık olduğumuz ve kendimizi rahat hissetmiş olduğumuz 
bir oluşumdur.

Daha tecrübeli antrenörlerle oturup konuşma ve fikir 
alışverişi fırsatı bulduğunuzda, onların felsefelerinin ne 
olduğunu anlamaya çalışırsınız. Farklı felsefeleri keşfettikçe, 
farklı takımların maçlarını seyrederken bu felsefelerin 
uygulanışını fark etmeye baslarsınız. Başka takımlar için 
neyin işe yaradığını gördükçe siz de yavaş yavaş sizin için 
neyin önemli olduğunu, oyunun sizce nasıl oynanması 
gerektiği konusundaki kendi fikirlerinizi geliştirmeye 
başlarsınız. Bu, sizin kendi felsefenizin temelini oluşturur.

Tüm antrenörleri yöneten bir çeşit antrenörlük 
felsefeleri vardır. Bu içgüdüsel ya da resmi olarak 
dokümanlara dayalı, iyi planlanmış bir şekilde gelişebilir. 
Buna dayanarak resmi bir felsefe geliştirmede antrenör, üç 
ilkeye bağlı kalarak daha iyi bir antrenör olma, sporcularla 
ilişkilerini ilerletme ve performans almak için, kendi 
yeteneğine en uygun şekilde felsefesini oluşturmalıdır.

1.Kendini Tanıma
Kim olduğunuzu ve futbola dair benim “antrenörlük 

felsefem” diye adlandıracağınız şeyi, bir anlamda hayata 
dair felsefeniz olarak açıklamanızın size faydası olacaktır. 
Futbolu seviyor olabilirsiniz. Profesyonel olarak bir antrenör 
olmayı istiyor olabilirsiniz. Ancak, kendinizi hayatın diğer 
yanlarına da hazırlamalısınız. Bilimsel bilgi, zamanınızı iyi 
kullanma, çok çalışmak, sorun çözmek ve öncelik sıranızı 
belirlemek size yardımcı olacaktır. Değer yargılarınızı, 
ahlaki değerlerinizi ve inançlarınızı tanımlamak, sizin kendi 
tarzınızı başarılı bir şeklide uygulayabilmenizi sağlayacaktır.

Bir antrenör olarak iyi ve kötü taraflarınızı, zayıf 
ve güçlü yanlarınızı tanımak, antrenörlük felsefesinin 
oluşturulmasında size yardımcı olacaktır.

2.Öngörü
Sporcuların yaşları, cinsiyetleri ve eğitim düzeylerini 

bilmek bir antrenör açısından önemlidir. Siz ve sporcularınız 
antrenman ve yarışma için ne kadar zamana sahipsiniz? 
İlerletebileceğiniz gelişim programlarınız nelerdir? Nasıl 
bir çalışma koşuluna sahipsiniz? Öngörü yeteneğinizi 
geliştirmek için; bütün olasılıkları araştırın, “nasıl?” ve 
“neden?”i merak edin, seçenek oluşturun, bilimsel yöntem 
kullanın, plan ve program yapın, zamanı kullanın ve önlem 
alın. Öngörü, antrenörlük sürecinizde ne tür engellerle 
karşılaşacağınızı, yüz yüze geleceğiniz sorunları nasıl en 
aza indireceğinizi, uygun ve güvenli antrenman yöntemleri 
ile erişmek istediğiniz hedeflerinizi belirlemenize yardımcı 
olur.

3.Sporcunuzu Tanıma
Sporcularının kişiliklerini, yeteneklerini, amaçlarını 

ve neden sizin takımınızda olduklarını anlamalısınız. 
Bununla birlikte, hazırladığınız antrenman türlerinin, 
sporcuların ihtiyaçlarına, güç ve limitlerine uygun olup 
olmadığını bilmelisiniz. Kendi değerlerinizi, inançlarınızı 
ve alışkanlıklarınızı gözden geçirirken, sporcularınızın her 
birini tanımak için ayrıca zaman ayırmalısınız. Onların güçlü 
yanlarını, zayıf noktalarını ve becerilerini tanıyıp anladıktan 
sonra onları çalıştırma yaklaşımınızı geliştirebilirsiniz. 

Antrenörlük felsefenizi yukarıdaki üç temel öğeye 
dayandırdığınızda, oluşturduğunuz yol haritanızı gerçekçi 
hale getirebilirsiniz. Böylece hem sporcularınız hem de 
kendiniz için gelişmiş bir performansla ödüllendirilmiş 
olursunuz.

Sonuç olarak, eğer sağlam bir antrenörlük felsefesine 
sahipseniz, karşınıza çıkan futbola özgü olumsuzlukların 
üstesinden gelebilir, takımınızı daha başarılı yönetebilir ve 
takımınızla önemli başarılar kazanabilirsiniz.

Sevgiyle kalın
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Fotoğrafın Hikayesi

EURO 2016'nın daha önceki 
turnuvalardan farkı,tribünlerdeki 
kadın taraftar sayısının artması. 
Kadın futbolseverler kupanın en 
önemli rengi oldu. Objektifl ere 
yakalanan bu Hırvat güzel tribünlerde 
yerini alan bayanlardan sedece bir 
tanesi.
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Konuk Yazar

Koray Durkal
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NE TÜRK MESSİ, 
NE YENİ ARDA…

O, EMRE MOR
İSMİ GİBİ RENKLİ 
VE TEK…

NE TÜRK MESSİ, 
NE YENİ ARDA…

O, EMRE MOR
İSMİ GİBİ RENKLİ 
VE TEK…
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Kopenhag’a 4 km uzaklıktaki Bronshoj’da dünyaya 
gelen Emre Mor, Makedon bir anne ve Uşaklı bir 
babanın çocuğu. Çocukların geleceğine önem 
veren Danimarka’nın göletler ve parklarla süslü 

bölgesinde büyüyen Emre, önemli bir kariyeri olmamasına 
rağmen Nordsjaelland’daki 13 maçlık performansıyla, A 
Milli Takım’a kadar yükseldi.

Emre’nin çocuk yılları Lego’larla geçmedi… 

Hiçbir çocuğun hayır diyemeyeceği oyuncaklar ya da iki 
tekerlekli bisikletler Emre’nin hayallerini süslemiyordu. 
Koltuğunun altına sıkıştırdığı futbol topu onun geleceğe 
dair kuracağı tüm hayaller için yetiyordu.  Neredeyse 
boyu kadar olan futbol topuyla daha küçücük yaşlarda 
mahallenin abilerine kafa tutuyordu. 

Bu kafa tutuş yaşadığı bölgenin takımlarından Bronshoj 
Boldklub’a kadar gitti. Burada ilk fark edilen özelliği “sihirli 

Sürati, top tekniği, 
cesareti ve 18 yaşında 

olmasına rağmen üst 
düzey özgüveniyle 

“Kim bu çocuk?” 
dedirten Emre Mor’un 

hikâyesi Danimarka’nın 
efsane yazarlarından 

Andersen’in 
masallarına konu 
olacak cinsten…
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sol ayağı” oldu. Kısa sürede gelişimini tamamladıktan 
sonra Lyngby Boldklub’un altyapısındaki yerini alan Emre, 
hayatının tamamen futbola adamak için 16 yaşında 
okuluyla vedalaştı.

Vaktinin tamamını futbola ayırmak bile ona yetmiyordu. 
Antrenmanlara ilk giren ve son çıkan kişi olmak, onun en 
bilinen özelliğiydi. Antrenman olmadığı günlerde ise önce 
fitness salonuna ardından havuza giderek kendini formda 
tutmaya devam ediyordu.

Bu hızlı gelişim 2013 yılında Fransız ekibi St. Etienne’in 
dikkatinden kaçmadı. Aldığı davet üzerine Fransız ekibi 
tarafından denenmeye alınan Emre, yeterli görülmeyince 
yeniden ülkesinin yolunu tuttu. Ancak Emre için zorluklar 
bununla da bitmedi. 

Aynı sene antrenman sırasında ayağını kırması onun 
için “gerçeklerle yüzleşmek” anlamına geliyordu. Artık en 
büyük korkusuyla karşı karşıyaydı. “Ya bir daha futbol 
oynayamazsam” sorusu aklından hiç çıkmıyordu. Bir 
daha sakatlanmamak için daha güçlü olması gerektiğini 
anlamıştı. Her gün videolarını izlediği Messi ona ilham 
vermişti bir yerde. Çelimsiz bir oyuncu gibi görünse de 
herkesten daha güçlüydü. Ve kararını verdi. Güçlenmek için 
ayaklarına “2,5 kiloluk demirler” bağlayarak antrenmanlar 
yapmaya başladı. Bu çalışma antrenman olmaktan çıkmış 
bir yaşam biçimine dönüşmüştü. Emre artık sokakta bile 
bu demirlerle yürüyordu. Her gün demir bağlı ayaklarıyla 
sokakları arşınlayan, otobüsle antrenmana gidip gelen 
Emre, nihayet 2015 yılında kendini “Emre Mor” yapacak 
olan Nordsjaelland’a imza attı.

Danimarka ekibinin tarihinde gol atan en genç oyuncu 
unvanını kısa sürede elde eden Emre’nin A Milli Takım’a 
yükselmesi de başlı başına bir serüven. Eylül 2015’te 
Danimarka vatandaşlığını seçen Emre’nin bu durumundan 
haberdar olan Fatih Terim, gerçekleştirdiği titiz çalışma 
sonucunda onu Türk vatandaşlığı için ikna etti. Ancak 

ikna etmek bile tek başına yeterli değildi. Bir trafik kazası 
sonrası yaralanmaya sebebiyet vermekten ve sigortasız 
araç kullanmaktan dolayı kısa süreli hapis cezası alan 
babasının da imzası gerekiyordu. Terim, kararlıydı, yılmadı. 
Başta menajeri Muzzi Özcan olmak üzere tüm ekip adeta 
seferberlik ilan etti. Ve Emre’nin Türk vatandaşlığına 
geçmesi için gereken imza “demir parmaklıklar ardında” 
atıldı.
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Emre’nin bu noktalara gelmesinde kuşkusuz en büyük pay 
sahibi ise menajer Muzzi Özcan. Eylül 2015’te menajerliğini 
aldığı Emre’yi, sadece 6 aylık bir sürede, tüm dünyanın 
tanıdığı bir oyuncu haline getirmek için büyük bir emek 
veren Muzzi Özcan, onu bir oyuncu değil bir evlat gibi 
görüyor. Zamanının büyük çoğunluğunu Emre ile geçiren 
Özcan, Danimarka’ya gittiğinde bile otelde değil onun 
evinde kalıyor. Muzzi’nin yeri bile belli; Emre’nin yatağı. 
Emre, bir baba gibi gördüğü menajerine yatağını verip 
kendisi kanepede uyumayı tercih ediyor. 

Sessiz, sakin bir yapıya sahip olan Emre’nin maçlardan 
önce ise iki büyük ritüeli bulunuyor. Soyunma odasında 
Messi videoları izleyerek maçlara konsantre olan Emre,  
içinde Kuran’dan bir ayet olan muskayı her karşılaşma 
öncesi ve sonrası üç kez öperek alnına koyuyor. Bir gün 
Dortmund’dan sonra hayallerini süsleyen Real Madrid’in de 
formasını giyebilmek için…
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''Biz bitti demeden bitmez!'', ''Biz geri dönüşlerin 
takımıyız.'' Evet, Türkiye olarak bizler, 2016 Avrupa 

Şampiyonası yolcuğuna bu 
mottolarla çıkmıştık. Çıkmıştık, 

çıkmasına da son sözü 
maalesef biz söyleyemedik. 
Bu sloganlarımız aslında 
halkın milli takıma olan 
inancını ve güvenini 
sergiliyordu. Fakat olmadı. 
24 takımın 16’sının tur 
atladığı turnuvaya henüz 
grup aşamasında veda 
ettik. Elbette ki bunun da 
birçok nedeni vardı. Kadro 
yanlışlıkları, oyuncuların 
formsuzluğu, EURO 2016’ya 
katılım için vaadedilen prim, 
Terim ile Arda arasında 

olduğu söylenen gerilim, 
milli duyguların daha 

yoğun olması beklenen 
kampımızda 

yaşandığı iddia 
edilen gruplaşma 

söylentileri ve 
her gün 

manşetlere düşen tüyler ürpertici haberler başarısızlığa 
giden yoldaki temel taşları oluşturdu.

TERİM ÇOK YIPRATILDI
Her alanda olduğu gibi futbolda da bir şeyler doğru 

gitmiyorsa bunun nedeni değil nedenleri vardır. İşte 
bu saydıklarımızda bu nedenler arasındaydı. Bir önemli 
neden ise olmayan felsefemizde… EURO 2016 Avrupa 
Şampiyonası aslında bizlere yıllardır çözümleyemediğimiz 
sorunun kökünü özetledi. Maalesef ki henüz bir sistem 
üretememiş ve üretemediğimiz gibi de etrafımızda 
dolaşan sistemlerden bir tanesini çekip kendimize 
göre uyarlayamadığımız için yıllardır bireysel ayakların 
etkinliğine ve de günlük başarıların çekiciliğine kanıp 
durduk.  

Lakin, bu turnuva artık geride kaldı. Zaman, yelkenleri 
suya indirmenin zamanı değil. Her başarısızlıkta yıpratılan, 
yerden yere vurulan ve daha da ileri gidilerek ‘Teknik, taktik 
bilmiyor’ söylemlerine maruz kalan Türkiye Futbol Direktörü 
Fatih Terim’e kişisel kanaatim çok büyük haksızlıklar 
yapılmaktadır. Bizleri mutluluktan ağlatan başarı sayısı 
maalesef ki bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az 
iken o başarıların hemen hemen hepsinin altında Terim’in 
imzasının olduğu unutulmamalıdır.

Konuk Yazar

Anıl Budak

Ümitliydik, yürekten inanıyorduk, hayallerimiz vardı ama 
olmadı… 2016 Avrupa Şampiyonası’nda son sözü maalesef ki biz 

söyleyemedik… Ancak zaman yelkenleri suya indirme değil, yepyeni 
bir yolculuğa hep birlikte çıkma zamanı…

BENİM HALA UMUDUM 
VAR!
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Bu turnuvada hem teknik ekip, 
hem oyuncu kadromuz hatalar 
yapsa da bizler bundan çok daha 
sıkıntılı dönemlerden geçtiğimizi 
çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu nahoş 
havanın etkisine çok kapılmadan 
yol haritamızı keskin bir şekilde 
değiştirmemiz ve Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim’in, Milli Takım ile 
sözleşme imzaladığı gün de söylediği 
gibi tek turnuvaya katılmak için 
değil bir futbol felsefesi oluşturarak 
turnuvalarda süreklilik yakalamak 
için çalışmaları derinleştirmemiz 
gerekmektedir.

YENİDEN 
BAŞLASIN!

Eylül ayı ile beraber artık 
gözümüzü de yavaş yavaş 2018 Dünya 
Kupası’na çevireceğiz. Elemelerde 
ise bizi tatlı tatlı, şeker mi şeker 
takımların beklediği yok. Açıkçası 

2018 elemelerinde oldukça zor bir 
gruba düştüğümüzü kabul etmek 
gerekiyor öncelikle. Hırvatistan, 
İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve 
Kosova’dan oluşan grup, bizi oldukça 
zorlayacak. Hırvatistan ve İzlanda’nın 
son Avrupa Şampiyonası’nda bıraktığı 
izler zaten halen hafızalarımızda. 
Ukrayna da bizim gibi kötü bir 
turnuva geçirse de iyi bir oyuncu 
grubuna sahip. Finlandiya ne olursa 
olsun zor bir deplasman ve Kosova ise 
eleme gruplarına ilk kez katıldığı için 
çok istekli... 

MOR’ARTMAYA 
ERKEN BAŞLADI

Gelelim bize; şu anki durum ne 
olursa olsun Ay-yıldızlı ekibimizde 
oldukça tehlikeli bir takım. Avrupa 
Şampiyonası’na geri döndüğümüzde 
bizler için akılda kalan en güzel anının 
başında Emre Mor bulunuyordu. 
O masum bakışı ve gülüşü bizlere 
masumiyetin resmini çizdirirken, akıl 
almaz hızı, çalımları ve asistleri ise 
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rakiplerin başını döndürüyor. 
Almanya Ligi’ne transfer olması 
ve gelişme sürecini de adeta 
bir okul olan Bundesliga da 
tamamlayacak olması Emre ile ilgili 
olgun düşüncelerimizin daha da 
pekişmesini sağlarken, Dünya Kupası 
elemeleri öncesi bu durum yüzümüzü 
güldürüyor. Ayrıca kadromuzdaki 
diğer önemli isimlerin de artık 
turnuva tecrübesini de tattıkları 
düşünürsek, huzurlu bir ortamla bu 
takımın başaramayacağı bir şey yok 
aslında.

KENETLENEREK 
BAŞARACAĞIZ

Evet, bizim için Avrupa 
Şampiyonası defteri beklemediğimiz 
şekilde çok erken kapandı. Evet, 
bu turnuvayı dedikodular ve 
skandallar ile hatırlayacağız. Evet, 
başarısız. Evet, hatalarımız da çok 
oldu. Evet, sistemizde henüz yok. 
Ancak benim hala umudum var. 
Turnuvalara maalesef ki düzenli 
olarak katılamadığımız için 2016 
Avrupa Şampiyonası takımımız 
için çok çok önemli bir tecrübe 

oldu. Bu turnuvadan alınacak 
dersler, bizi 2018 ve sonrasına 
daha olgun hazırlayacaktır. Yeter ki, 
biz umudumuzu kaybetmeyelim. 
Unutulmamalıdır ki, biz ülke olarak 
tüm başarılarımızı kenetlendiğimiz 
zaman ortaya çıkardık, yine 
kenetleneceğiz, yine başaracağız. 
Yeter ki birlik olalım, yeter ki bu 
takıma tüm hatalara rağmen sahip 
çıkalım… Çünkü her tünelin sonunda 
mutlaka bir ışık vardır..
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Röportaj

“ Planlı bir insanımdır. 
Neyi ne zaman 

nasıl yapacağımı 
bilirim.”
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“GENÇ YA DA TECRÜBELİ OYUNCULARLA ÜLKE 
FUTBOLU GELİŞMEZ”

Türk futbolu’nun en büyük sorunlarından bir tanesi 
de altyapı. Avrupa ve Dünya kulüplerine baktığımız 
zaman A takımda çok sayıda genç yaştaki futbolcuyla 
karşılaşabiliyorsunuz. Altyapıdan yetenekli oyuncuları 
A takıma çıkartmak gerekir. Genç oyuncularla tecrübeli 
oyuncuları bir arada bulundurarak kaynaşmalarını 
sağlamak lazım. Sadece genç ya da sadece tecrübeli 
oyuncularla bir ülke futbolu gelişmez. Zamanını ve yerini 
iyi belirleyip bu birleşimi yapabilirsek o zaman gelişmeye 
başlarız. 

“MESUT ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU”

Son yıllarda özellikle Almanya başta 
olmak üzere Belçika, Hollanda, 
Fransa gibi Türk ailelerin çok 
olduğu ülkelerden “Bir 
Mesut daha çıkar mı?” 
düşüncesiyle çok 
sayıda altyapılardan 
oyuncu alınıyor.  
Bilinmelidir ki 
Mesut çok özel bir 
oyuncu. Oynadığı 
oyun ortada, yaptığı 
transferler ortada. Elbette 

bir Mesut gibi oyuncu yakalanabilir ama Oyuncu’yu da sırf 
“Bir Mesut daha çıkar mı?” düşüncesiyle de almamak gerek. 
Kendi ülkemizden de oyuncular yetiştirmeyi öğrenmeliyiz. 

“FATİH TERİM’İN OLDUĞU YERDE HİÇ BİR ZAMAN 
BAŞARISIZLIK OLMAZ”

Çok uzun yıllar Fatih Terim ile çalıştım. Sayısız başarı 
yaşadım gerek Galatasaray’da gerek ise milli takımlarda. 
Fatih Terim’in altyapılara verdiği önem herkes tarafından 
bilinen bir şey. Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 

hazırlıklarda kamplara 
çağırdığı genç oyuncular bu 

yapılanmanın sinayalini 
veriyor zaten. Bugün Türk 
futbolu’nda unutulmayan 
ne kadar futbolcu varsa 

Fatih hoca’yla birlikte 
altyapıdan geldi. Artık 

bunlardan bir tanesi de 
Emre Mor diyebiliriz. Fatih 

hoca, başarılı Teknik Direktör 
ayrıca benim için abi, baba, herşey 
diyebilirim. Türk futbolu’nda çoğu 
şeyin değişmesini sağlayan birisi. 
Bende bu günlere gelmemi Fatih 

Terim’e 
borçluyum. 

NECATİ ATEŞNECATİ ATEŞ

Dünya Kupası’nda Almanya’nın Arjantin karşısında kupayı kazanması ve Avrupa Şampiyonası’nda 
Portekiz’in neredeyse hiç maç kazanmadan beraberliklerle Avrupa Kupası’nı kazanmasından sonra 
söyleyebilirim ki artık Dünya futbolu “akıl-beyin-pas” üçgeninde oynanan bir oyun. Bizim en büyük 3 
eksiğimizde bu. Türkiye’de futbolu gücümüzle halletmeye çalışıyoruz. Sahada aklımızı ve beynimizi 
kullanmadan oynuyoruz. Aslında fizik gücümüzün yanında aklımızı ve beynimizi de sahaya yansıtsak çok 
rahat bir şekilde Avrupa ülkelerini yakalayabiliriz. 

“SAHADA AKLIMIZI VE BEYNİMİZİ 
KULLANMADAN OYNUYORUZ”
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iyi belirleyip bu birleşimi yapabilirsek o zaman gelişmeye 

“MESUT ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU”

Son yıllarda özellikle Almanya başta 
olmak üzere Belçika, Hollanda, 
Fransa gibi Türk ailelerin çok 
olduğu ülkelerden “Bir 
Mesut daha çıkar mı?” 
düşüncesiyle çok 
sayıda altyapılardan 
oyuncu alınıyor.  

Mesut çok özel bir 
oyuncu. Oynadığı 
oyun ortada, yaptığı 
transferler ortada. Elbette 

bilinen bir şey. Avrupa Şampiyonası grup elemelerine 
hazırlıklarda kamplara 

çağırdığı genç oyuncular bu 
yapılanmanın sinayalini 
veriyor zaten. Bugün Türk 
futbolu’nda unutulmayan 
ne kadar futbolcu varsa 

Fatih hoca’yla birlikte 
altyapıdan geldi. Artık 

bunlardan bir tanesi de 
Emre Mor diyebiliriz. Fatih 

hoca, başarılı Teknik Direktör 
ayrıca benim için abi, baba, herşey 
diyebilirim. Türk futbolu’nda çoğu 
şeyin değişmesini sağlayan birisi. 
Bende bu günlere gelmemi Fatih 

Terim’e 
borçluyum. 
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“Futbol hayatım boyunca 
fenomen Ronaldo’dan tutun 
Ronaldinho’ya kadar bir çok 
futbolcuya karşı oynadım ama 
beni en çok zorlayan futbolcu 
o küçük boyuna rağmen 
Kolombiyalı stoper Cordoba 
oldu.”
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Milli takım şu ana kadar oynadığı futbolla kötü performans 
sergilese de Fatih Terim’in olduğu yerde hiçbir zaman 
başarısızlık olmamıştır, olmayacaktır. Evet kötü sonuçlar almış 
olabiliriz, herkes Türk futbolunun düşüş içerisinde olduğunu 
düşünede bilir ama ben sallandığımızı düşünüyor ve yükselişe 
geçeceğimizi söylüyorum. 
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“Galatasaray-Fenerbahçe 
maçlarını unutamıyorum. Çünkü 
her maç ayrı bir atmosfer ve üst 
düzey performans gerektirir. 
Şampiyonluğumuzun son 
maça kaldığı Fenerbahçe – 
Galatasaray maçını kazanmamız 
ya da berabere bitirmemiz bize 
kupayı getirecek. Kadıköy’de 
Fenerbahçe ile maç yapıyor, 
berabere kalıyor ve şampiyon 
oluyoruz. Fakat kupayı 
kaldırmak için 6 saat bekledik. 
Sanırım bunu bir daha ne bir 
başka futbolcu ne de Türk 
futbolu yaşamayacaktır.”
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“YETİŞTİRİLİŞ TARZIMIZ BU”

Oynadığım hangi kulüp olursa olsun takıma yeni gelen 
altyapıdan ya da gurbetçi oyunculara yapabileceğim bir 
şey varsa yapmaya çalışıyorum. Çünkü bizim yetiştiriliş 
tarzımızda ve Türk milletinin geninde bu var. Misafirperver 
ve yardım sever bir milletiz.

Kardeşim dediğim oyuncuların ilerleyen dönemlerde 
ki başarısı beni mutlu ediyor. Mesela  Eskişehirspor’da Tarık 
Çamdal ile çok ilgilendim. Gerek antrenmanlarda, gerek 
sosyal hayatında. Bir süre sonra adının büyük kulüplerle 
anılması, milli takımda görev alması beni mutlu etti. 
Tecrübeli futbolcuların da altyapıdan gelen ya da yurt 
dışından gelen gurbetçi arkadaşlara bu şekilde yardımcı 
olmaları gerek ki onları Türk futboluna kazandırabilelim. 

“3 YIL DAHA FUTBOL OYNAYIP BIRAKICAM”

Planlı bir insanımdır. Neyi ne zaman nasıl yapacağımı 
bilirim. Önümüzdeki 3 sene daha futbol oynayıp sonra 
bırakmayı düşünüyorum. Tabii futbol’u aktif oynama 
anlamında sonlandırmak istiyorum. Yaptığım planlamada 3 
sene sonra eğitimlerimi tamamlayıp teknik direktör olarak 
saha içerisinde yer almak var. Ama eğitimlerimi alırken 
yazılı ya da görsel basında bilgilerimi aktarmak isterim. 

“SABIRLI OLURSA KAZANILIR”

Türkiye’de geçtiğimiz sezonlarda uygulamaya koyulan 
Passolig, futbol terörüne karşı alınan güzel bir önlem. Ben 
de destekliyorum. Çünkü insanlar bazı şeylerin, oynanılan 
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oyunun “oyun” olduğunu fark etmesi gerek. Kulüpler ve 
Federasyon sabırlı davranırsa passolig uygulamasını uzun 
yıllar güzel bir şekilde uygulayabilir. 

“TRİBUNE SPORTS MAGAZİNE TEŞEKKÜRLER”

Avrupa’yı Türkiye’ye, Türkiye’yi Avrupa’ya tanıtmak 
gerek. Avrupa’da yaşayan Türk ailelerin çocukları 

Türkiye’deki yetenekli kariyerli futbolcuların hayatlarını 
okumalı. Bu dergiye söyleyeceğimiz tek bir söz, örnek 
alınacak davranışlara, başarılarını etkileyecek hayat 
hikayelerine neden olabilir. Bu sayede değişen hayatlar 
olabilir. Bu konuda Tribune Sports Magazine bir köprü 
görevini üstlendiği için teşekkür ediyorum.

RÖPORTAJ Burcu Eken 
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Spiker: Neden Türkçe 
konuşmuyorsun?

AIex De Souza: Türkçe konuşsam 
Samet işsiz kalır.

Beni bu sezon sık sık maç yapmak 
değiI de sık sık kupa kaIdırmak 
yordu.

Muhabir: Maçın adamı seçiIdin bunu 
şampanyayIa mı kutIayacaksın?

TeşekkürIer ama ben müsIümanım içki 
içmem Lescot içer ona verin.

1- Alex De Souza

3- Philipp Lahm

4- Yaya Touré

Daha 4 sene öncesine kadar PIay 
Station’da sırf Gerrard’ı kontroI 
etmek için LiverpooI’u seçerdim, 
şimdi beraber oynuyorum.

2- Luis Suárez

futbol dünyasından inciler...Free Kick
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FutboI mu daha güzeI 
kızIar mı diye sorsaIar hiç 
düşünmeden futboI derim. 
Ama biraz düşünürsem eğer 
kızIar derim. 

RonaIdo şansIı adam. Her seferinde en 
önden biIet buIarak, Messi’nin ödüIü aIışını 
izIiyor.

Gerekirse futboIdan vazgeçerim 
ama orucumu ihmaI etmem; para 
bu dünyada geçerIi. Bir müsIüman 
oIarak ahiretim önceIiğimdir.

‘En büyük amacım Messi’yi 
dünyanın en iyi futboIcusu 
yapmaktı, ama o beni dünyanın 
en iyi hocası yaptı.

5- Mario Balotelli

6- Zlatan Ibrahimović8- Moussa Sow

7- Pep Guardiola



44 TEMMUZ / EYLÜL  2016 • TRIBUNE SPORTS MAGAZINE

Hukuk

Av. Aysu Melis Bağlan

OLİMPİYAT KÖYÜNE MAHKEME KURULUR MU?

2016 Yaz Olimpiyatları, 5-21 Ağustos tarihleri arasında 
Rio’da gerçekleşecek. Olimpiyat Oyunları’nın felsefi ve 
spordan doğan özelliklerinin yanında bir de kendine özgü 
yargılaması bulunuyor.  

OLİMPİZMİN SPOR YARGISINA ETKİSİ 

Olimpik hareket, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
tarafından Olimpik Şart ile teşkilatlandırılmış; belirli ve 
eylemsel bir hukuki durum. Sportif ihtilafların çözümünde 
benimsenen yargılama ilkeleri çerçevesinde, olimpiyat 
oyunlarında gerçekleşen sportif ihtilafların çözümü için 
özgün kurallar ortaya çıkmıştır. 

Olimpiyat Mahkemeleri 
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Olimpik hareketin yüksek ve mükemmel yaşam 
ideallerine dayanan “olimpizm” felsefesi prensiplerinin spor 
hukukuyla buluştuğu müessese: “Ad hoc” (geçici) tahkim 
yargılamasıdır. Olimpiyat ruhu doğrultusunda, Olimpiyat 
Tüzüğü hükümleri ve ad 
hoc tahkim yargılaması 
prensipleri birlikte 
muhakeme edilmelidir.

AD HOC (GEÇİCİ) 
TAHKİM YARGILAMASI

Ad Hoc Tahkim 
Birimi, olimpik oyunlar 
ve milletlerarası spor 
organizasyonları 
süresince, sadece 
bu oyunlar ve 
organizasyonlarla 
ilgili uyuşmazlıkları 
çözümlemek amacıyla kurulmuş; özel, geçici bir spor 
tahkim mahkemesi, yargı organıdır. 

Özellikle olimpiyat oyunlarının ruhu, sürekliliği ve 
sporcuların sonraki performansları da göz önünde 
bulundurularak; ad hoc tahkim birimi, olimpik oyunların 
düzenlendiği yerlerde uyuşmazlıkların yirmidört saat 

içinde çözülmesinde görevlidir. Sporcuların saatler sonraki 
performanslarını etkileyecek olduğundan, amaçlanan hızlı 
spor yargılaması ile olimpik hareketin özünü tüm sahfalarda 
korumaktır. Bu nedenle, ad hoc tahkim yargılaması 

sonunda verilen kararlar 
kesin ve bağlayıcıdır. 
Bu bağlamda, kararlara 
karşı temyiz ve/
veya itiraz yoluna 
başvurulamamakta ve 
kararlar nitelikleri gereği 
vakit kaybedilmeden icra 
edilmektedirler.

İLK OLİMPİYAT 
OYUNLARI MAHKEMESİ

İlk kez 1996 Atina 
Olimpiyat Oyunları›nda 
uygulanan ad hoc 

tahkim yargılaması, her yaz ve kış olimpiyat oyunlarında 
yer almış ve bu usule ilişkin kurallar oluşmuştur. Olimpizm 
ve sporda tahkim yargılaması birlikte değerlendirildiğinde 
görülmüştür ki; ad hoc tahkim yargılamasının amacı, 
evrensel düzlemde sporun ve sporcunun menfaatlerinin 
mutlak korunmasından ibarettir.
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Röportaj

Stadyumlar deyince kuşkusuz herkesin aklına gönül verdiği takımın mabedi geliyor.

Hele ki önemli maçlarda günler öncesinden stadyumları şenlik havasına sokmak için koreografiler 
hazırlanıyor, taraftarlar ateşli bir şekilde stadyumdaki yerlerini alıyor.

Fakat işin bir de mutfağında olup, taraftarların güvenli bir şekilde stadyumları doldurmasını sağlayan 
ve taşkınlık yapan seyircilerin stadyum havasını bozmasını engelleyen profesyonel güvenlik hizmetleri 
var. 

Stadyumlara ve holiganizme dair fikirlerini bizimle paylaşan bu sayıdaki konuğumuz ise, 

Oktay Dalkılınç...
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz?

26 Agustos 1968 tarihinde İzmir’de 
dünyaya geldim. Evli ve dört çocuk 
babasıyım. 1989 ila 2003 tarihleri arasında 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalıştım. 2003 
yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden  malülen 
emekli oldum. 

Kaç yıldır bu sektördesiniz, 
çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

2003 yılından bu yana özel güvenlik 
sektörünün içinde bulunmaktayım. Miray 
Özel Güvenlik Hizmetleri olarak, çeşitli 
fabrikalara, sanayi sitelerine, konut sitelerine, 
konser ve açılış organizasyonlarına ve birden 
çok profesyonel spor kulübüne hizmet 
vermekteyiz. Tesis ve Stadyum güvenliği 
hizmetini sunduğumuz spor kulüplerinden 
bazıları ise; Karşıyaka Spor Kulübü, Altınordu 
Spor Kulübü, Bucaspor Kulübü, Altay Spor 
Kulübü, Menemen Spor Kulübü ve Aydın 
Spor Kulübü’dür.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu, 
Türkiye Güreş Federasyonu, Türkiye 
Cimnastik Federasyonu’nun, İzmir ve Ege 

Bölgesi’nde yapılacak spor mübakalarında 
da hizmet vermekteyiz.

İzmir’in futbol kültürü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?

Spor kulüpleri olarak ele aldığımızda, 
altyapıya önem veren takımların 
bu kültüre katkı sağladığına kanaat 
ediyorum. Bu anlamda Altınordu Spor 
Kulübü’nü  örnek vermek mümkündür. 

Ülke futbolunun ise zamanla 
güçleneceğine inanıyorum, elbette 
bu noktada takımların altyapıya olan 
yatırımlarının güçlenmesi gerekmektedir. 
Bu güçlenme maddi açıdan zor 
durumda olan kulüpleri zorlayabilir, ama 
zaman içinde yılmadan bu destekten 
vazgeçmemeleri gerekmektedir. Çünkü 
her şeyden önce gelecek nesiller için 
doğru bir yatırım yapan ülke futbolu 
zamanla bunun meyvelerini katbekat 
toplayacaktır. Belki zor durumda olan 
külüplerin yatırımları için devlet desteği 
de bir avantaj olabilir. Bu ilgililerin 
üzerinde durması gereken bir husustur.

...her şeyden 
önce gelecek 
nesiller için 
doğru bir 

yatırım yapan 
ülke futbolu, 

zamanla bunun 
meyvelerini 

katbekat 
toplayacaktır. 
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Saha içinde taraftarlar nasıl zorluklar yaratabiliyor?

Öncelikle taraftarlar saha içine giriş yapmadan 
turnikelerde zorluk çıkarmaya başlıyorlar. Maçın 
başlamasına az bir süre kala, stadyum girişlerine gelerek 
turnikelerde izdiham yaratıp, biletsiz maça girmeye 
çalışıyorlar. Elbette bu şekilde davranan İzmir’de ki bütün 
taraftarlar değil, sözünü ettiğimiz taşkınlık yaratan belirli bir 
kesimdir. 

Fakat İzmir Emniyet Teşkilatı mensuplarının da 
yardımlarıyla bu biletsiz girişleri olağan gücümüzle 
engelliyoruz. Zaten Passolig uygulaması ile artık bu tür 
taşkınlıklarda bulunan taraftarların kimliği daha çabuk 
bulunuyor ve uygunsuz seyircinin stada girmesi bu sistemle 
engelleniyor. 

Kadın ve çocukların da emniyetli bir şekilde stada 
girdiklerinden emin oluyoruz. Stad içinde ise taraftar 
gruplarının liderleri ile irtibat kuruyoruz, olay çıkarmaya 
meyilli kişi/grupların öncelikle liderler tarafından 
uyarılmasını sağlıyoruz. Uyarılara rağmen kurallara 
uygunsuz davranış sergileyen taraftarları ise, polis 
yardımıyla stad dışına çıkartıyoruz. 

Tabi bu noktada oynanan maçların atmosferi de önem 
arz ediyor, özellikle rekabetin hat safhada yaşandığı 
maçlarda sahaya atlama, rakip oyuncuya zarar verme 
yönünde istenmeyen hareketler gerçekleşebiliyor. Burada 

ki önceliğimiz hakemlere ve oyunculara zarar gelmeden 
onların soyunma odasına girmelerini sağlamak oluyor, bu 
konuda özveriyle çalışıyoruz.

Burada oynanan maçlarda holiganizm hakkında 
fikirleriniz nedir?

Evet, İzmir’de de holigan gruplar var. Sanki maç izleyip 
takımlarını desteklemeye değil de, kaos çıkartmak için 
tribünleri dolduruyorlar. Bu gruplar için Emniyet teşkilatı 
özellikle titiz bir çalışma yürütüyor. Taraftarlar önce 
uyarılıyor, ardından 6222 sayılı yasa gereği haklarında 
gerekli yasal işlem sağlanıyor. Yürütülen bu çalışmanın 
disiplinli olması sebebiyle holigan grupların cayması ve 
cezalandırılıp yeşil sahaların daha huzurlu yerler olması 
sağlanıyor.

Holiganizme meyilli taraftar gruplarının önlenmesi için 
sahada ne gibi uygulamalar yapılmalıdır?

Saha güvenliği ile ilgili çalışmalarımız maç saatinden 
önce başlıyor. Güvenlik personelleri ile görüşülür ve 
ardından saha içinde dizilişleri ile konumlandırılırlar. 
Özellikle sahaya atlama olaylarında taraftarı sahaya 
ulaşmadan yakalamamız ve kolluk kuvvetlerine teslim 
etmemiz gerekmektedir, bu maçın gidişatının durmaması 
açısından oldukça önemlidir. 

Bunun dışında daha önce olaylara karışmış taraftarlar 
için takip sistemini kullanıyoruz gerek kolluk kuvvetleri 
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RÖPORTAJ Fatma Yüksel

gerekse biz sorunlu taraftarları 
kamera kayıtları ile izliyoruz. Eğer 
bir sıkıntı teşkil edecek durum varsa 
o bölgedeki güvenlik önlemlerini 
arttırıyoruz. 

İzmir’de yaşadığınız zorlu maçlar 
oldu mu ? 

Elbette oluyor, dünyanın en 
önemli derbilerinden olan Göztepe 
– Karşıyaka derbisini yaşadık. Bu tür 
müsabakalar her türlü olayın cereyan 
etmesine açıktır. Bir anda stad 
karışabilir ve taraftarlar ani bir kaos 
çıkarabilir.

Benzer başka bir maç ise 
Galatasaray’ın Malaga takımını 
konuk ettiği maç idi. Yaklaşık 35000 
taraftar vardı. Yabancı bir konuk 
takıma karşı oynanan müsabakada 
oldukça dikkatli çalışmak 
durumunda kaldık. Kısacası bu tür 
maçlarda olay çıkmaması için elimizden geleni dikkatle 

ve profesyonel bir ekiple yapmaya 
çalışmaktayız.

Son olarak, ilgililere ve taraftar 
gruplarına mesajınız var mı?

Bu işte sorumlu olan yada görevli 
olanlar kurum ve kuruluşların işlerini 
hakkıyla yaptıklarına inanıyorum. 
Kulüp yetkilileri de ellerinden 
geldiğince taraftar grupları ile 
diyalog halinde olmaya çalışıyor. 
Olaylar esnasında taraftarlara 
birşey olduğunda sorumlular olarak 
bizlerde aynı üzüntüyü paylaşıyoruz. 
Bu yüzden sizlerin de aracılığıyla 
değerli sporseverleri sağduyulu 
ve erdemli davranmaya davet 
ediyorum.

Gerçekleştirdiğimiz bu söyleşide 
bizlerle fikirlerini paylaşan Oktay 
Bey’e, Tribune Sports Magazine ailesi 
olarak teşekkür ederiz.

Burada en büyük 
misyon takımlarına 

gönül veren 
taraftarlardadır. 

Bunun bir oyun olduğu 
asla unutulmamalıdır. 

Bu oyunun mutlaka 
galibi ve mağlubu 

olacaktır.
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EURO 2016’da en azından çeyrek fi nal beklediğimiz 
Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız, 24 takımlı 
turnuvada elenen 8 takım içerisinde kaldı. 

Kendilerine göre başarılılar çünkü önemli olan yarışmaya 
katılmaktı. UEFA’ya kayıtlı 54 milli takım var. Bunlardan 24’ü 
turnuvada. Katılmayanlarla beraber güçlü sayabileceğimiz 
Avrupa ülkesi sayısı 30 civarı. 30 ülke içinde son 16’ya 
kalamıyorsun ama başarılısın? Düşündürücü.

Neyse… bunun gibi tartışmaları çoğaltabiliriz. Milli 
Takım’ın bir taktiği yok gibi prim savaşları gibi… 

Peki ya Osmanlı Devleti bugün varlığını sürdürseydi, 
Milli Takım’da yer alan yıldızlar kimler olurdu bir göz atalım 
mı?

İşte Osmanlı Devleti’nin üç kıtaya hükmetmiş ve ülkenin 
en geniş sınırlarına ulaşmış haliyle düşündüğümüzde milli 
futbol takımımızı kadrosu:

Kaleci mevkine Bosna’dan Inter’in fi le bekçisi 
Handanoviç. Yedeği de yine Bosna’dan Chelsea’li Asmir 
Begoviç. 

Savunmanın sağına Branislav Ivanonic (Chelsea), yedeği 
de Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül. Stopere Kostas 
Manolas (Roma), Bayern Münih’ten Juventus’a geçen 
Mehdi Benatia, Sokratis ve Neven Subotic (B.Dortmund). 

Solda Kolarov (Manchester City) yedeği ise Napoli’den 
Ghoulam. 

Defansın önünde şüphesiz Chelsea’nin yıldızı Nemanja 
Matiç. Yedeğe de Mehmet Topal. Orta sahanın ortasına da 
Roma’dan Juventus’a geçen Boşnak Pjanic ve Oğuzhan 
Özyakup.

Ofansif orta sahamızda Hakan Çalhanoğlu ve 
B.Dortmund’tan Mkhitaryan.

Sağ kanatta Mısırlı hücumcu Mohammed Salah ve West 
Ham’ın yolunu tutan Sofi ane Feghouli. 

Sol açıkta rakibe hesabını soracak Barcelona’dan Arda 
Turan ve Mancini’nin öğrencisi Karadağlı Jovetic. 

Gol yollarındaki isimlerimiz, Edin Dzeko ve Kostas 
Mitroglou.

İşin kötü tarafı Hırvatistan sınırlarımız dışında 
kalması. Bu yüzden Corluka, Modric, Rakitic, Kalinic ve 
Mandzukic’ten yoksun kalıyoruz. 

Şöyle bir ilk 11 oluşturursak;

Handanoviç

 Ivanoviç Manolas Subotic Sokratis

Benatia

 Arda Matiç Pjanic Kolarov

Salah
 

Şimdi bu isimleri okuyunca ‘vay bee’ diyor insan… 

Konuk Yazar

Ya Osmanlı olsaydı?
Turgay Yavaş

*
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Handanoviç

Ivanoviç

Manolas

Sokratis

Arda Turan Kolarov

Subotic

Benatia

Matiç Pjanic
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Salah
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Bundan tam 563 yıl önceki Nisan 
ayında, Sultan II. Mehmet, ordusunu 
toplayarak İstanbul’u fethetmek için 
büyük bir sefer başlatır. Ağır koşullar 
altında, büyük kayıpların verildiği 
kuşatmada neredeyse 30 gün geride 
kalmıştır. Ordunun direnci kırılmak 
üzeredir. İstanbul Boğazı’nı zircirleyen 
Bizans’ın düşürülemeyeceğini 
düşünen komutanların endişesine 
“Onlar boğazı zincirleyecek kadar 
zekiyse, biz de gemileri karadan 
yürütecek kadar deliyiz” diyerek yanıt 
verir Osmanlı padişahı. Ve 29 Mayıs 
1453’te İstanbul fethedilir. Sultan II. 
Mehmet, bir devri kapatıp, diğerini 
açar. O artık Fatih Sultan Mehmet 
Han’dır. 

İstanbul’un fethedilmiş ama Anadolu’nun Türkleşmesi 
henüz tam anlamıyla gerçekleşmemiştir. Fatih Sultan 
Mehmet, bu kez rotasını Doğu Karadeniz’e çevirir. 

Önce Candaroğulları Beyliği’ni alır, ardından Trabzon 
Rum İmparatorluğu’nun üzerine yürür. 1453’te Bizans’ı 
deviren Fatih Sultan Mehmet, hem karadan hem de 
300 gemiyle denizden kuşattığı Trabzon’u 26 Ekim 
1461 tarihinde fetheder. Ve Osmanlı’nın karşısındaki 
bir başka imparatorluk da tarihine gömülür. Doğu 
Karadeniz tamamen Türkler’in hakimiyetine geçer. 

Fatih’in fethettiği, Yavuz Sultan 
Selim’in yönettiği, Kanunu Sultan 
Süleyman’ın doğduğu bir şehirdir 
Trabzon. 

Tarihe ettiği tanıklıkla, vatan savunmasındaki fedakarlık 
bölge insanının karakterine de işlemiştir. Zaman değişir, 
mücadele edilen düşman değişir ama Trabzon’un vatan 
savunmasındaki direnci ve kararlılığı değişmez. Milli 
Mücadele’de de aynı durum geçerlidir. 

Gazi Mustafa Kemal: “Samsun’a ayak bastığımda 
bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın en önünde 
Trabzonlular vardı.” 

Atatürk’ün ilk Trabzon ziyareti 15 Eylül 1924 tarihinde 
gerçekleşmiştir. Hamidiye Vapuru ile Pazartesi sabahı 
Trabzon’a adım atan Gazi Mustafa Kemal’i bütün Trabzon 
halkı coşkuyla karşılaşmıştır. Aynı akşam Soğuksu’daki 
köşkte  (Sonradan Atatürk Köşkü adıyla müzeye 
çevrilmiştir.) misafir edilen Atatürk, o gün kendisini 
karşılayan kurmaylar ve halka şu sözlerle seslenmiştir: 
“Arkadaşlar, bundan 5 sene önce, ilk defa Samsun’a ayak 
bastığım zaman, bana kalp kuvveti veren vatandaşlarımın 
ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla 
unutmayacağım. Sakarya Büyük Meydan Savaşı’nda, Üçüncü 
Tümen ile yetişen Trabzon evlâtlarının savaş meydanında 
gösterdikleri özverilerin değerli anısı daima beynimde canlı 
kalacaktır. Bu verimli, halkı zeki, girişken, çalışkan olan 
Trabzon’umuzu, az zamanda içeriye trenle bağlanmış, güzel 
rıhtım ve limanla donatılmış görmek idealimdir. Trabzon, Türk 
topluluğunda cumhuriyetin zengin, güçlü, duyarlı, pek önemli 
dayanak kaynaklarından biridir. Böyle bir cumhuriyet şehri 
gelecekte, gerektirdiği bütün uygarlık ve ilerleme araçlarına 
sahip olacaktır.”

Bu şehirde iki bayrak dalgalanabilir; Biri kırmızı 
beyaz renkleriyle Ay yıldızlı Türk Bayrağı diğeri 
ise bordo mavi renkleriyle şehrin medar-ı iftaharı 
Trabzonspor Bayrağı.  

2 Ağustos 1967 yılından bu yana şehrin gözbebeği, 
en kıymetlisi Trabzonspor Kulübü, Karadeniz insanın her 
daim gururla taşıdığı en önemli kimliği iseTrabzonspor 
taraftarlığıdır. Bu dünyanın neresinde olursa olsunlar 
değişmez. Bu yüzden “Bize Her Yer Trabzon” derler. Gittikleri 
heryerdedir sevdaları ve isyanları... Mesafeler engel değildir 
asla. 

Bölge insanın en karakteristik özelliklerinden biri 
olan “vatanseverliği”, birlik ve beraberliğe verilen değeri, 
maneviyatı kulübün duruşunda, zaman zaman sahada 
oynanan oyunda, tribünlerdeki mesajlarda, açılan 
pankartlarda ya da hepbirlikte söylenen marşlarda 
görebilmek mümkün. Taraftarların memleket ile 
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Trabzonspor aşkını birbirinden ayırmak bu noktada inanın 
çok zor. Memleket aşkının bordo mavi renklerle ete kemiğe 
bürünmüş hali Hüseyin Avni Aker tribünleri. 

1990’lı yıllarda artan terör olayları karşında taraftarların 
futbol maçları öncesinde İstiklal Marşı söylemeye başladığı 
stadyumlardan biri de Hüseyin Avni Aker Stadı’dır mesela. 
Taraftarların maç öncesi kendiliğinden söylemeye başladığı 
İstiklal Marşımız birkaç müsabaka sonrasında stadyumların 
hoparlörlerinden çalınmaya başlamış, ardından da 
resmileşerek bütün lig müsabakalarında zorunlu hale 
gelmiştir.

Dakika 61: “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” 

Trabzonspor için 61 rakamı sadece 1461’deki Trabzon’un 
fethi veya şehrin plaka kodu demek değildir. Hüseyin Avni 
Aker Stadı’ndaki her 90 dakikanın en değerli anıdır. Kimi 
zaman coşku, kimi zaman taraftarların protestolarına şahit 
oluruz bu anlarda. Bazen de onbinlerce taraftarın birden 
“Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye haykırdığı, vatan 
uğruna can veren şehitleri anarak asker selamı verdiği 61. 
Dakikalara şahit oluruz. Sadece tribünler değil, Trabzonspor 
formasını taşıyan futbolcular da dahil olur buna. 

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki  Rabotnicki 
maçında tribünde dalgalanan binlerce Türk bayrağı, maçın 
55. dakikasında Okay’ın attığı gol sonrası tribünlere giderek 
asker selamı vermesi, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için 
“Binbaşı Arslan burada” yazan pankartları, Anorthosis ve 
Apollon Limassol deplasmanında kale arkasında açılan 
ay yıldızlı bayraklar,  bu sezon başında Bursaspor ile olan 
maçta oynanan maç sonu bütün futbolcuların tribünlere 
giderek hepbirlikte asker selamı vermesi, 2014 yılındaki 
Türkiye Kupası maçlarında bazı takım taraftarlarının İstiklal 
Marşı’ndaki ıslıklarına inat taraftarların ve futbolcuların 
vatan hainlerine hepbirlikte verdikleri tepkiler bunlardan 
sadece bazıları... Trabzonspor’un bu sezon Kayserispor’a 
kiralık olarak verdiği futbolcu Zeki Yavru’nun 15 Şubat 
2016’da attığı gol sonrası buruk sevinci ve terörü 
protesto etmek için verdiği asker selamı da yakın zamanlı 
örneklerden.

Hüseyin Avni Aker Stadı’ndan Birlik ve Beraberlik 
Mesajları 

13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da yaşanan patlama 
sonrasında 38 vatandaşımızın yaşamını yitirmesi, 128 
vatandaşımızın ise yaralanması bütün ülkeye derin bir 
acı yaşattı. Olayın cereyan ettiği hafta Türkiye Futbol 
Federasyonu tarafından bütün resmi müsabakaların 
öncesinde saygı duruşunda bulunulması kararı alınmasının 
ardından ilk  oynanan maç ligin ertelen 19. hafta 
mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş derbisiydi. 

15 Mart günü hepimizi duygulandıran anlar yaşandı 
Hüseyin Avni Aker Stadı’nın bu veda sezonundaki 
derbide. Futbolcular sahaya siyah t-shirtleri ile çıktılar. Ev 
sahibi Trabzonspor Futbol A Takımı’nın kolundaki siyah 
pazu bandı, tribünlere dağıtılan 10 binden fazla Türk 
bayrağı, stadyumu dolduran 15 bin taraftarların İstiklal 
Marşı ve saygı duruşunun ardından “Vatan sana canım 
feda”, “Kahrolsun pkk”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” 
diye haykırışları, Ankara’nın trafik plaka kodu olan 6. 
dakikada açılan dev “anKARA” pankartı maçın dikkat 
çeken, hepimizi duygulandıran anlarıydı. Uzun zamandır 
görmek istediğimiz birlik ve beraberlik tablosunun gerçeğe 
dönüşmesiydi. 

15 Mart günü oynanan müsabakada Trabzonsporlu 
taraftarların söz konusu vatan ve millet olduğunda ne denli 
duyarlı olabileceğine bir kez daha şahit olduk. Gururlandık. 
Bordo mavili tribünlerin aynı hassasiyeti, aynı coşkuyu ve 
mesajları yeni yuvalarında da vereceğinden şüphemiz yok. 

Bitirirken....

Trabzon halkının ve Trabzonspor taraftarının bu kadar 
takdir-e şayan davranışına rağmen   maalesef birçok kişinin 
aklında kalan şey 2015/2016 sezonunun 30. haftasında Avni 
Aker’de yaşananlar. 2010/2011 sezonundan bu yana devam 
eden enerjinin dışa vurumuydu bu, kimine göre ise bir türlü 
verilemeyen adaletin sonucu. Yapılan hareketin elbette ki 
hiçbir savunması yok. Ne Trabzon’a ne de Trabzonspor’a 
yakışan görüntülerdi çünkü o anlar. Ama yine de bir kişinin 
ya da belli bir grubun yanlışını bütün bir camiaya mal 
etmek doğru değildi. Sosyal medyadan takip edenler bilir. 
O hafta yerden yere vuruldu Trabzonspor taraftarı. Lig’den 
düşürelim, haritadan silerim diyenler bile vardı acımasızca... 

Herşeye rağmen, Hüseyin Avni Aker Stadı’nı Anadolu 
futbolunun göğsünü kabartacak o güzel anıları ve  coşkulu 
tribünleri ile  hatırlayalım derim...
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Fotoğrafın Hikayesi

Almanya'ya penaltı atışları sonucunda elenen İtalya'nın, 
şampiyona genelinde ve son maçta ortaya koyduğu 
mücadele, turnuvaya çeyrek finalde veda etmelerine rağmen 
kamuoyunun ve italyan taraftarların beğenisini kazandı.
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Fotoğrafın Hikayesi

Euro 2016 
elemelerinde 

F Grubu’nu ikinci 
sırada tamamlayarak, 

1958 Dünya 
Kupası'ndan bu yana 

ilk kez büyük bir 
turnuvaya katılma 

hakkı kazanan Galler, 
bu başarısıyla büyük 

bir sürprize imza 
atmıştı. Bu fotoğraf 

yarı fi nalde Portekiz'e 
elenen Bale ve 

arkadaşlarının "EURO 
2016'nın ejderhası" 

lakabını boşuna 
almadığının 

kanıtı gibi.
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Özel Haber

Euro 2016 Avrupa Futbol 
Şampiyonası’nda kupanın sahibi 
Fransa’yı tek golle deviren Portekiz oldu.

90 dakikalık normal sürede Fransa 
ve Portekiz arasındaki 0-0 sona eren 
karşılaşmanın uzatma dakikalarında 
Eder’le golü bulan Portekiz, maçı 1-0 
kazanarak Euro 2016’nın şampiyonu 
oldu.

Paris’teki Stade de France’ta oynanan 
ve İngiliz hakem Mark Clattenburg’ün 
yönettiği maçın 8’inci dakikasında 
Fransız futbolcu Payet’nin müdahalesiyle 
sakatlanan Portekiz’in yıldız oyuncusu 
Cristiano Ronaldo, 25’inci dakikada oyundan 
çıkmak zorunda kaldı. Portekizli oyuncu yerini 
Quaresma’ya bıraktı.Her iki takımın da temkinli 
oynadığı ve pozisyon üretemediği maçın ilk yarısı 
golsüz beraberlikle sonuçlandı.İkinci yarıdaysa 
bir taraftar sahaya girdi. Bunun üzerine güvenlik 
görevlileri taraftara ‘müdahale’ ederek saha dışına 
çıkardı.

Fransa’nın üstün bir oyun sergilediği ikinci 
yarıda hiçbir pozisyon gole çevrilemedi. 
90+3’üncü dakikada Gignac’ın şutu direkten 
döndü.Maçın 90 dakikası 0-0 beraberlikle 
sona erdi.Her iki takımın da karşılıklı pozisyonlar 
yakaladığı uzatma devresinin ilk yarısı da 0-0 
beraberlikle sona erdi.

Uzatmaların ikinci yarısında ise 107’nci 
dakikada Guerreiro’nun şutunun direkten 

dönmesinin ardından 108’inci dakikada 
Eder topu ağlarla buluşturarak 

Portekiz’i 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma 1-0 Portekiz 
üstünlüğüyle sona erdi. 
Böylece Portekiz, Euro 
2016’nın şampiyonu 
oldu.

...Ve Portekiz şampiyon!
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Özel Haber Cüneyt çakır, 
6 Haziran 2015 'te 
Berlin'de Barcelona 
ile Juventus 
arasında oynanan 
Şampiyonlar Ligi 
finalini yönetmişti.
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E URO 2016'ya erken veda eden Cüneyt Çakır'ın, son 
yönettiği maç olan İtalya - İspanya karşılaşmasından 
7.2 puan aldığı ortaya çıktı. EURO 2016'da final 
yönetmesi beklenen isimlerden olan Cüneyt 

Çakır, İtalya'nın 2-0 kazandığı İspanya maçını yönetmiş 
ve bu karşılaşma sonrası eve yollanmıştı. Cüneyt Çakır'ın 
eve dönüş nedeni İtalya - İspanya maçında geçer not 
alamaması oldu. Cüneyt Çakır bu karşılaşmadan 7.2 puanla 
geçer not alamadı.

UEFA yetkililerinin; Rio Olimpiyatları’nda görev almasına 
kesin gözüyle bakılan Çakır ve ekibinin, dinlenmesi ve 
Brezilya’daki organizasyona daha iyi hazırlanması için böyle 
bir karar aldıkları belirtildi.

FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, Çakır ile birlikte FIFA 
kokartlı yardımcı hakemlerimiz Bahattin Duran ile Tarık 
Ongun da 2016 Olimpiyatları’nda görev yapacak. 2016 
Olimpiyatları kadın ve erkek futbol karşılaşmalarında, 
Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun’un yanı 
sıra toplam 88 hakem görev alacak. UEFA Elit Hakem 
kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır, Fransa’da düzenlenen 
EURO 2016’da sekizinci kez uluslararası bir turnuvada görev 
almış oldu. Çakır’ın hakemlik kariyerindeki dokuzuncu 
uluslararası turnuvası ise 2016 Olimpiyatları olacak.

1976 yılında İstanbul ‘da dünyaya gelen Cüneyt 
Çakır ‘ın asıl mesleği sigortacılıktır. Kocaeli Üniversitesi 

İşletme Bölümü mezunu olan Çakır 1.76 boyundadır. 
Şu anda hakemliğin yanında sigortacılık mesleğiyle de 
uğraşmaktadır. 10 yaşından 17 yaşına kadar Kartalspor‘un 
altyapısında futbol oynadı. 1994 yılında, 17 yaşında 
hakemliğe ilk adımını attı. 1994 yılında hakemlik kariyerine 
başlayan Çakır, 1997 yılında C klasman ve 1999 yılında da B 
klasman hakemi oldu. İlk yönettiği TFF kayıtlarında bulunan 
maç 18 Ekim 1996 tarihli Beşiktaş A.Ş.- Samsunspor Paf 
Ligi maçıdır ve 1. yardımcı hakem olarak görev yapmıştır. 
Üst klasman hakemi kategorisine 2001 yılında yükselirken 
Süper Lig 'deki ilk maçına da aynı yıl çıktı.

Hakemlik Kariyeri
Süper Lig'deki ilk maçı 29 Eylül 2001 tarihli 

Malatyaspor – Çaykur Rizespor maçıdır. 17 Mayıs 2014 'e 
kadar profesyonel Türk liglerinde toplam 413 maçta görev 
almıştır. 2006 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan 
Cüneyt Çakır, gösterdiği başarıdan dolayı 2007 yılında 
Avrupanın yetenekli hakemlerinin davet edildiği İsveçli eski 
hakem Karl Ericson'un yönetimindeki Mentör Programı 'na 
davet edilmiş ve buradaki üstün başarısından dolayı UEFA 
tarafından üst düzey müsabakalarda görevlendirildi.

40 yaşındaki Cüneyt Çakır kariyerinde 100 'ün üzerinde 
uluslararası müsabaka yönetti. Çakır'ın hakemlik kariyerinin 
satır başları ise şöyle;

UEFA Avrupa Şampiyonası 2016 2 maç, UEFA Şampiyonlar 
Ligi Finali 2015 - UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde final yöneten ilk 
Türk hakem.

FIFA Dünya Kupası 2014 Brezilya - 40 yıl aradan sonra 
Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk 
hakem.

UEFA EURO 2012 - 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü 
Hakemi.

EURO 2016`daki diğer 
temsilcimiz,

Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır`ın EURO 2016`da 

yönettiği karşılaşmalar ve puanlamaları:

İzlanda - Portekiz: 8.2 

Belçika - İrlanda: 7.8 

İtalya - İspanya: 7.2
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FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 – Final.

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final 2012.

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2010-2014.

FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya 2011 - Açılış Maçı ve 
Yarı Final.

FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye 2013 - Açılış Maçı.

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası 2009 - Yarı Final.

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2007.

Cüneyt Çakır en çok eleştiriyi M. United - R. Madrid 
maçında almıştı. 2013 yılında Şampiyonlar Ligi 2. Tur 
maçında Cüneyt Çakır erken dakikalarda Luis Nani ‘yi direkt 
kırmızı kart göstererek oyundan atmış ve Real Madrid maç 
sonucunda M. United ‘ı 1-2 ‘lik skor ile mağlup etmişti. 
İngiliz basını maçın ardından elenmelerinin tüm sorumlusu 
olarak Cüneyt Çakır ‘ı göstermiş ve çok büyük tepki 

göstermişlerdi. Olayların ardından ise UEFA Cüneyt Çakır 
‘a destek vermiş ve müsabaka için verilen kararların doğru 
olduğunu belirtmişlerdi.

UEFA, EURO 2016'da oynanan 51 maçta 18 orta hakem 
görev aldı. Şampiyonada görev alan hakemler şu şekilde 
sıralandı.

Martin Atkinson (İngiltere), Pavel Kralovec (Çek 
Cumhuriyeti), Felix Brych (Almanya),Björn Kuipers (Hollanda) 
Cüneyt Çakır (Türkiye), Szymon Marciniak (Polonya), Mark 
Clattenburg (İngiltere), Milorad Mazic (Sırbistan), William 
Collum (İskoçya), Svein Moen (Norveç), Jonas Eriksson 
(İsveç), Nicola Rizzoli (İtalya), Ovidiu Hategan (Romanya), 
Damir Skomina (Slovenya), Sergey Karasev (Rusya), Clement 
Turpin (Fransa), Viktor Kassai (Macaristan), Carlos Velasco 
Carballo (İspanya) şampiyonada görev alan hakemler.

Ev sahihi Fransa ile Portekiz’in karşı karşıya geldiği final 
karşılaşmasını İngiliz hakem Mark Clattenburg yönetti.
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Fotoğrafın Hikayesi

Ünlü yazar Simon Kuper`in dediği gibi, 
"Futbol Asla Sadece Futbol Değildir." 
Bu fotoğrafta Kuperi doğrular cinsten.
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Köşe Yazısı

“Zafer pek bir şey öğretmez;      yenilgi çok şey öğretir…”

A história   da vitóriaA história   da vitória

Fatma Yüksel
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“Zafer pek bir şey öğretmez;      yenilgi çok şey öğretir…”

A história   da vitóriaA história   da vitória
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Kendi ülkemiz adına 
“cadı kazanı” olarak 
tabir edilen bir gruptan, 

hesaplamalarımızın sahaya 
yansımadığı vahim bir 
başarısızlıkla yeniden eve 
dönme biletimizi garantilemiş 
olduk. 

Aslına bakarsanız, ilk 
maçımızın ardından bu futbol ile 
devam edilemez algısı hemen 
oluşmuştu, fakat yine de takıma 
ve hocaya olan güvenimizi 
kaybetmemeye çalışmak 
zorundaydık. 

İlk maçın ardından sonucu 
konuşan hoca şu ifadeleri 
kullanmıştı :

“Hırvatistan maçındaki bazı 
şeylere dokunmamız lazım. 
Sadece savunarak olmaz. Ben, 
takımıma ‘18 önünde kalıyoruz. 
Gelene gidene vuruyoruz’ 
demedim, diyemem. Hiçbir zaman 
inancımdan ve felsefemden 
vazgeçmedim.”  demişti.

Ardından, kendi psikolojik durumunu değerlendirirken, 
“Ben, aslan gibiyim.” diyen Fatih Terim, “Oyuncularımla da 

övünüyorum, gurur duyuyorum. 
Mağlup olsalar da hesabı ben 
vereceğim.” ifadelerini kullandı. 

İkinci maçı bekledik, takım 
sahaya çıktı ve kaçınılmaz 
sonumuz maçın ilk on 
dakikasında belli gibiydi : 

“Milli takım kaybedecekti.” 

Ama yukarıda belirttiğimiz 
üzere takım yenilecekse de 
sanırım hoca hesabın kendisine 
yazılmasına razı kalacaktı ya da 
kalabilecek miydi?

Maç bitmişti. 

Skor  Türkiye : 0 – İspanya : 3

Maç sonu ise hocanın 
konuşmaları net olmuştu, mesajı 
kısaca şöyleydi:

“Bırakanla ve terkedenle hiç bir 
zaman uzlaşmadım. Gereği neyse 
yapılacak.”

Kızgındı. Üstelik fazla kızgındı. 

Bu açıklamalardan sonra muhakkak hepimiz aynı şeyi 



düşündük.

“Hoca kadro ile oynayacak.” 

Dinlediğimiz maç sonu takım değerlendirmesinden 
sonra bu yargıya ulaşmak kolaydı. Asıl sorulması gereken 
soru şuydu: 

Peki ya ilk maçta hocanın tabiri ile bırakan ve terkeden 
oyuncularla neden 2. maça çıkılmıştı?

Turnuva öncesinde formsuz olan ve turnuva öncesi 
performansları beğenilmeyen futbolcular neden turnuva 
kadrosuna dahil olmuştu? 

Bu topçular daha turnuva öncesinden hocanın tabiri 
ile bırakan ve terkeden oyuncu olduklarını yeterince 
yansıtmamışlar mıydı?

Bu soruların cevapları akıllarımızda dururken son maç 

gelip çattı.

Milliler 3 puan alacaktı, başka yolu yoktu. Buradan 
ileriye gidemeyeceklerini bilseler bile, stadları doldurup 
kendilerine destek veren onlarca ay-yıldız gönüllüsü 
futbolsevere bu borcu ödemeliydiler.

İspanya müsabakası sonrası sosyal medya tarafından 
takıma inanılmaz bir eleştiri yağmuru başlamıştı. Diğer 
gün ise ellerde kağıt kalem herkes hesap yapıyordu. Alınan 
kritik puanlar, diğer grup maçlarının olasılıkları…

Bütün bu puan arbedesinin içinde maç günü gelip 
çatıyordu.

Bu kez takımda değişiklikler olacaktı, olmalıydı.

Maç başladı, her birimiz  “demek ki elimizde iyi top 
oynayacak alternatifler varmış” dedik. 

“...stadları doldurup kendilerine destek veren onlarca ay-yıldız gönüllüsü 
futbolsevere bu borcu ödemeliydiler...”
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Sonra Emre Mor’un hafızalara kazınacağı sahneler 
çoğalmaya başladı. Gencecik yaşında, abilerinden daha iyi 
oynuyor, o yaşa kadar edindiği futbol becerisi ne ise hepsini 
sahaya vermeye çalışıyordu. 

Her takımın önemli maçlarda sahada lider ve farklı 
oyunculara ihtiyacı vardır. Maç esnasında biri bir şey yapar, 
takım uyanır, ateşlenir, kendine gelir. 

İlk gol o güzel çocuğun çabası ile takıma işte tam bu etkiyi 
yaratmıştı. 

Yanlış anlaşılmak istemem, tek iyi oynayan oyuncu Emre 
değildi muhakkak, ama futbol ruhu ile diğerlerinden ayrılan 
bir profesyonel olan tek kişi o gece Emre’ydi. 

Maç bitmiş, bu kez planlar başlamıştı.

Biz planlar ile boğuşurken diğer maçlardan alınan sonuçlar 
ne yazık ki bizleri eve göndermeye yönelik olmuştu. 

Eve döndük peki ya sonra ne oldu? Buyrun enfes bir özet :

Oynanan karşılaşmaların ardından evine dönen 
takımlarda, teknik direktörlerin istifaları ve milli takımdan 
affını isteyen futbolcu haberleri medyaya yansıdı. 

Biz ise sanki hiç bir şey olmamış gibi gündelik hayatımızın 
keşmekeşliği içine geri döndük. Prim tartışmaları, kısır 
futbol eleştirileri hemen unutuluverdi. Zaten yaşadıklarımız 
üzerinden bir değerlendirme yapma ve hatalarımızı öğrenme 
yolunda bir kültürümüz olmadığı için hiçbir zaman bir kritik 
yapmıyoruz. 

Milli takımımızın hazırlanmadan gittiği bir büyük turnuva 
ki bu turnuvaya da son anda kendi çabalarımızın yanı 
sıra büyük tesadüfler sonucu gittiğimizi de unutmayalım. 
Yine benzer durumla karşı karşıya kaldık ve iki kötü oyun-
mağlubiyetin ardından kazanılan bir maç ile birlikte diğer 
takımların bizim için galip gelmesini bekledik!

Elenmesine rağmen prim almaya hak eden tek milli takım 
herhalde bizimkilerdir! Milli takımın beş futbolcusuyla yurda 
döndüğünü ve hiç kimsenin onları karşılamadığını bir yere 
not edelim! 

Buna karşın Arnavutluk milli takımının kendi ülkesinde 

nasıl karşılandığına bakabilirsiniz. 

Sizden beklenenin en iyisini yerine 
getirmeye çalıştığınızda, insanlar size 
saygı gösterirler çünkü siz gerçekten 
onların bir parçası olduğunuzu ortaya 
koymuşsunuz demektir.”
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Söylenecek derlenecek çok yazı 
çok söz vardı bize dair… 

Fakat görüyoruz ki futbol 
düşkünlüğümüz hangi boyutta olursa 
olsun 78 milyon nüfuslu, onlarca 
yeteneği bulunan ülkemiz  3 milyon 
nüfuslu Galler kadar top oynayamadı!

Akılda kalanlara gelirsek, fi nal 
maçından ziyade benim aklımda 
Almanya – İtalya karşılaşması kaldı. 
Sonuç penaltılara kalınca, iki takımda 
bombayı birbirlerinin kucağına atıp 
durdu. Fakat gülen taraf Almanlar 
oldu.

Portekiz… Ronaldo… ve 
diğerleri… 

Final maçı için aklıma 
daha fazla şey gelmiyor.  
Fakat Portekiz gerek kenar 
çalıştırıcıları gerekse takım 
olarak “A história da vitória” yani 
bir zaferin hikayesini başardılar.

İçimden geçen şampiyon onlar 
mıydı? Elbette hayır. 

Ama son kulvarı iyi dönüp, 2004 
şampiyonasında Yunanlıların onlara 
yaptıklarını, Fransızlara yaparak güzel 
bir ders vermişlerdir. 

Galler Milli Takımı’na ayrı bir yer 
vermek lazım, küçük ülkenin büyük 
takımı oldular. Güzel mücadele 
verdiler, Portekiz’e kafa tutabilseler 
fi nal de bizlere sürpriz yapmaları bile 
mümkündü. 

1997 doğumlu Emre Mor, Euro 
2016 Türkiye Milli Takımı’nın iz bırakan 
oyuncusudur. Hırsı ve yeteneği ile 
genç yaşında bir çok takımda güzel 
futbol deneyimlerini 

kendisind e biriktirme fırsatı vaad 
ediyor. 

Yazımın sonuna gelirken kendi 
favorim kimdi belirtmek isterim. 
“İspanya…”

Elbette Türkiye Milli Takımı 
gönüllerin favorisiydi, fakat iyi futbol 
izlemeyi seven bir futbol sever 
olarak gruplardan çıkıp daha da 
ileriye gidebileceğine dair bir ışık 
görmüyordum. Zaten ne yazıkki böyle 
de oldu. Keşke ben yanılsaydım.

Öte yandan, “Hangi iki takımın 
fi nalini izlemek isterdin?” diye sorsalar, 
cevabım:

 “ İspanya – İtalya” olurdu. 

Diğer yazılarda görüşmek 
ümidiyle, futbolla kalın…
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Diğer yazılarda görüşmek 
ümidiyle, futbolla kalın…
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Uniq İstanbul
Ayazağa Mahallesi, Ayazağa Caddesi, No 4 Sarıyer / İstanbul
T: 0(212)276 62 69
operationmanager@rossoltd.com

Sanki 
Napoli’de 

Yermiş Gibi…



Çağlayan Mah. Barınaklar Bul. No: 95/8  07230  Antalya | Türkiye
T +90 242 324 99 94 F +90 242 324 99 95  info@equipe.com.tr

w w w . e q u i p e . c o m . t r

Fitness Center, Indoor Heated Pool

Turkish Bath, Sauna, SPA Center

Meeting Room

Wireless Internet Connection

Friendly Match Organisation

Referee Arrangement

Medical Service

Entertainment Arrangement

Assistance Service

Hotel - Airport Transfer

Airport - Hotel Transfer

Express Check-in

Accommodation on the Same Floor

Upgraded Room & VIP Treatment for Coach

Massage & Equipment Room

All Inclusive Accommodation

Minibar & Safe in the Room

Training Pitch at FIFA Standards

Unlimited Water during Trainings

Laundry Service 

P R O F E S S I O N A L  F O O T B A L L  C A M P  P A C K A G E

WE LOVE WORKING IN THIS FANTASTIC & EXTRAORDINARY INDUSTRY 






