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 Tribune Sports Magazine olarak güzel bir yılı daha geride 
bıraktık. Yıl başından önce gerçekleştirdiğimiz çalışmalar 
geleceğimize adeta ayna tutuyor ve 2016 yılının bizler adına 
daha güzel geçeceği inancındayız.

Yeni sayımızı uzun soluklu bir çalışmanın ardından, altyapısı 
ve görünümüyle revize ederek sizlere sunmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Fazla söze gerek yok. Nasıl çalıştığımızın ve 
hazırlandığımızın cevabını özverili bir şekilde hazırlanan 
Tribune Sports Magazine’nin yeni sayısının içeriğine baktığınız 
zaman bulabilirsiniz.

Son dönemde Dünya ve Türk futbolu oldukça hareketli 
dönemler geçirdi. FİFA ve UEFA’da nezdinde yaşanan süreçler, 
Türk futboluna getirilen yeni yabancı uygulamasının ilk 
yansımalarını, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim 
önderliğinde getirdiği yeni kural ve yasaları, futbolun 
son dönemde parlayan yıldızlarını, kulüplerin ara transfer 
döneminde gerçekleştirdiği transferlerin heyecanını, yaşanan 
tüm gelişmeleri takip etmek oldukça yorucu ve heyecan 
vericiydi. 2012 yılından itibaren olduğu gibi bu sayımızda da 
sizlere futbol dünyasının içerisinde yaşanan tüm gelişmeleri, 
yeşil sahalarda yaşanan enstantaneleri, meşin yuvarlağa 
hayatını adayan sporcuların özel röportajlarını sunmaya 
çalıştık.

Ayrıca her fotoğraf bir anıdır. Her fotoğraf tarihe tanıklık 
eder. Her fotoğraf bir anlam içerir. Ama fotoğraf esas olarak 
içerdiği gerçeklikle görmeye yardımcı olur. Sevinç, gurur, 
coşku, inanç, iddia... Futbolun tüm heyecanını yaşamak adına 
sayımızda yer alan tüm fotoğrafl arın önünde biraz zaman 
geçirmenizi öneririm.

Umarım 2015 yılı siz ve sevdikleriniz için güzel ve mutlu 
geçmiştir. 2016 yılında da Tribune Sport Agentur ve Tribune 
Sports Magazine olarak futbol alanındaki çalışmalarımızı 
sürdürmeye vesiz değerli okurlarımızla bunları paylaşmaya 
devam edeceğiz. Buvesile ile yeni yılın siz ve sevdiklerinize 
sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim. Her şey 
gönlünüzce olsun.

Saygılarımla
Cem TÜRKMEN

Yönetim Kurulu Başkanı
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Futbol dünyada halen en popüler spor 
dalı olmaya devam etmektedir. Geniş 
kitleleri etkileyen futbol  gerek bireylerin 

gerekse farklı toplumların birbirine yaklaşmasına 
ve aralarındaki dostluk  bağlarının güçlenmesine 
önemli katkı  sağlayabilmektedir.  

Futbol Almanya’da yaşayan  vatandaşlarımızn  Alman 
toplumuyla uyumunu önemli katkı sağlayan alanların  
başında gelmektedir. Türk  ve Alman takımalarında  
yetişen Türk kökenli futbolcular önemli Alman klüplerinde 
veya Alman Milli takımında başarılı olmakta, bu 
durum Türk ve Alman toplumlarının yakınlaşmasına 
katkı sağlamaktadır. Son Dünya Kupasında Almanya 
Milli takımının elde ettiği başarıda Türk kökenli 
futbolcular önemli rol oynamıştır.  Alman gençlerinin 
Özil ve Gündoğan yazılı formaları taşımaları ve sevinç 
gösterisinde bulunmaları önemsenmeye değer bir 
gelişme olarak  görülebilir. Bu başarıyı Almanya’da 
yaşayan Türk toplumu ile Alman toplumu kardeşçe 
kutlamışlardır.   Aynı şekilde Almanya’da yetişen bir 
çok futbolcumuz Türkiye’deki klüplerde oynamakta ve 
buradaki toplumumuzla ülkemiz arasındaki bağların daha 
da güçlenmesini sağlamaktadırlar. 

Futbolun yanısıra Tekwando da Almanya’da Türk  
kökenli sporcuların büyük başarı gösterdiği bir spor 
dalıdır. Zira, Taekwando alanında Alman ve Türk Milli  
takımları nezdinde kabul görmüş Türk uyruklu sprocular 
bulunmaktadır. Bu sporcularımızın başarısı iki toplumda 
da ilgiyle takip edilmekte ve coşkuyla kutlamaktadır. 

Başkonsolos olarak Nürnberg’deki görevime 
başladığım andan itibaren özellikle spor alanında Türk 
toplumunun Alman toplumuyla kaynaşması amacıyla 
çeşitli faaliyetlere öncülük ettim. Bunlardan bir tanesi 
en son 2009 yılında düzenlenen Atatürk Kupası’nın 

geçtiğimiz sene yeniden hayata geçirilmesi 
olmuştur.  “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı Kültür Şöleni ve Atatürk Kupası” 
adı altında düzenlediğimiz etkinliğe görev 
bölgemizde (Kuzey Bavyera) bulunan 12 Türk 

futbol kulübü katılmış, ayrıca atletizm gibi çeşitli sportif 
yarışmalar gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda görkemli 
bir aile festivaline de  dönüşen etkinliğimizin ana 
amaçlarından bir tanesi de gençlere sporu sevdirmek ve 
gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını sağlamaktı. 

Geçen yılki turnuvada elde ettiğimiz başarı, 
etkinliğin bu sene “1. Türk-Alman Uyum Festivali ve 
Atatürk Kupası” şeklinde düzenlenmesi için bizi teşvik 
etmiştir.  Turnuvayı 4 Alman, 4 Türk futbol kulübünün 
katılımıyla 13-14 Haziran 2015 tarihlerinde  Fürth 
şehrinde  bulunan SG Quelle Fürh spor tesislerinde 
gerçekleştireceğiz. Bölgemizdeki önemli siyasi 
şahsiyetler tarafından desteklenen  etkinliğimize bir çok 
büyük şirket sponsor olmayı kabul etmişitr. Bir festival 
havasında gerçekleştirmeyi hadefladiğimiz Turnuvanın 
görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve Alman 
toplumunun birbirine yakınlaşmasına ve toplumsal barışa 
katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Başkonsolosluk olarak  gençlerimizin çeşitli spor 
dallarında başarılı olmalarını sağlamak amacıyla  benzer 
projeleri önümüzdeki dönmede de hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Ulu Önderimizin Atatürk’ün  “Sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur” sözünü hatrılatarak bütün 
gençlerimizi mutlaka bir spor dalıyla ilgilenmeye davet 
ediyorum. 

ASİP KAYA

T.C Nürnberg Eski Başkonsolosu

Konuk Yazar

SPORA DAVET
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Röportaj

İşini tutkuyla, disiplinle
ve saygıyla yürüten 
bir futbol aşığı...

Fotoğraflar: Barış YALIM
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Ş A M i L 
Ç i N A Z
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1986 Nürnberg-Almanya doğumluyum. 
Futbola doğduğum ve büyüdüğüm şehrin takımı olan 

1FC Nürnberg’de başladım. 2 yıl süresince 
1FC Nürnberg takımının her yaş grubunda oynadıktan 

sonra eski Doğu Almanya takımlarından 
Rott Weiss Erfurt’a transfer oldum. 

Sonrası ise futbol kariyerim sizlerin de bildiği ve 
gördüğü gibi ailesini, arkadaşlarını ve etrafındaki 

insanlara saygıyla ve güler yüzle yaklaşan biri olarak 
devam ediyor.
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Almanya’da ve Avrupa”da genç futbolcular için 
alınan önemler nedir?

Avrupa’da ve özellikle Almanya’da her şey genç 
futbolcular üzerine kurulmuş durumda. Hemen hemen her 
Avrupa takımının alt yapısının A takım stadyumunu andıran 
resmi maçlarını yaptıkları stadyumları var. Bu da futbolcuyu 
A takım düzeyine çıkartmak için önemli bir adım. 
Beslenmeleri de çok ciddi önem arz ediyor. Çünkü kulüpler 
onların gelecekte A takımda forma giymesini istiyor ve bu 
nedenle ciddi yatırımlar yapıyor. 

Türkiye’de alt yapıdan futbolcu çıkmamasının 
sebebi nedir?

Öncelikle Türkiye’de futbolcu kabiliyetinde yöne bir 
sorunumuz olmadığını kabul etmek gerek. Yetişen genç 
nesil teknik açıdan hepsi kabiliyetli sokak futbollundan 
mahalle futbollundan gelen ve bunları sadece mahallede 
öğrenebileceğiniz özelliklere sahip futbolcular. Bizim 
eksiğimiz bunları sistematik bir şekilde yetiştirememek. 
Okul eğitimini futbol eğitimiyle birleştirip küçük 
yaşlarda  gençleri profesyonel futbola yetiştirmeyi de 
öğretirsek hiçbir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Ayrıca 
tesisleşmelerde de ciddi adımlar atılmalı ve alt yapı 
antrenörleri de kendini geliştirmeli. A Takım hangi sistemi 

uyguluyorsa alt kategoriler de o sistemi uygulamalı çünkü 
Almanya’da sistem bu şekilde ilerliyor. Almanya’da oluyorsa 
Türkiye’de neden olmasın? 

Yabancı futbolcu kontenjanı düşürülür ise ülke 
futbolunu neler bekliyor?

Sizlerin de bildiği gibi artık 14 yabancı serbestliği var. 
Zannediyorum ki uzunca bir dönem de yabancı futbolcu 
kontenjanı düşürülmeyecektir. Fakat yabancı kontenjanı 
düşersen Türk futbolcusu daha ön plana çıkar. Özellikle 
alt yapı sorunumuzu da çözersek yabancı futbolcuya 
ihtiyaç duyulmaz. Hedefimizin de bu olması gerekiyor. 
Aksi takdirde ülke futbolu olarak bırakın ilerlemeyi 
gerileyeceğiz. 

Sakatlık sonrası kulübün futbolcuya yaklaşımı nasıl?

Türkiye’de eskisi gibi futbolcu sakatlandığında onu 
kulüpten uzak tutalım ne yaparsa yapsın zihniyeti yok. 
Olası bir sakatlıkta kulüplerimiz gerçekten çok yakından 
ilgileniyor. Artık sakatlığın durumu ve derecesine göre bir 
program belirleniyor. Sonra ki aşamalarda ise futbolcu 
kondisyoner eşliğinde çalışmalara devam ediyor. 



12 OCAK / MART  2016 • TRIBUNE SPORTS MAGAZINE

Türkiye’de yaşanan hakem sıkıntılarını nasıl 
değerlendiriyorsun?

Merkez Hakem Kurulu hakemlerle ilgili gerekli 
çalışmaları yapıyor ve yapacaktır diye düşünüyorum. 
Bunlardan birisi de Profesyonel Hakemlik uygulamasıyla 
başladı. İlerleyen dönemlerde de farklı çalışmalar 
uygulayarak hakem sıkıntıları çözülecektir. Çünkü futbolda 
hakem hataları olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. 
Hepimiz hata yapıyoruz neticede insanoğluyuz. Burada 
önemli olan yapılan hataların farkına varmak. Bu anlamda 
sadece hakemlerimize değil biz futbolculara da büyük 
bir pay düşüyor. Hep beraber birlikte yardımlaşarak 
çalışmalıyız. 

“Kupa Beyi” Hamza Hamzaoğlu’yla çalışmak nasıl 
duygu? Neler söyleyeceksin?

Hamza Hamzaoğlu’nun nasıl bir teknik direktör 
olduğunu geçtiğimiz sezon Galatasaray’la kazandığı 
kupalar sonrasında herkes gördü. Şuanda onunla çalışmak 
bizim için büyük bir şans. hedefe yönelik çalışmalarda 
önemli tavsiyelerde bulunuyor. Bursaspor’a gelir gelmez 
bizi olumlu, pozitif bir havaya soktu. Hamza hoca ve 
ekibi bize profesyonelliği A’dan Z’ye resmen nasıl olması 
gerektiğini hem öğretiyor hem de yaşatıyor. Bir teknik 
direktörün futbolcunun dilini konuşması gerektiğini 
düşünüyorum. Hamza hoca da bizim dilimizden çok iyi 
anlayıp konuşuyor. Sizlerin huzurunda Hamza hocaya çok 
teşekkür ediyorum.
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Hedeflerin Nedir?

Her zaman en iyi olmayı hedefledim. Şu ana kadar 
Bursaspor ile iki tane final kaybettim. İlk olarak formasını 
giydiğim bu köklü kulüpte kupa kaldırmayı hedefliyorum. 
Daha sonrasında ise futbol oynadığım sürece devamlı 
zirveye oynamak istiyorum. Bunun için sonuna kadar 
savaşacağım.  

Ben Almanya’da yetiştim. Sahip olduğum futbol 
kültürümün temel eğitimini orada aldım. Asla pes etmeyi 
kabullenemem. İstikrarlı ve savaşçı bir kimliğe sahip 
olduğuma inanıyorum. Bursaspor’da da bu karakterimi 
ortaya koymaya çalışıyorum. Umuyorum bu camiaya uzun 
yıllar hizmet etmeye devam ederim. 

Tribune Sports Magazine dergisiyle ilgili neler 
söylemek istersin?

Tribüne Sports Magazine dergisinin doğuşunu ve 
büyüyüşünü az çok takip edenlerdenim. Dergi çıktığı her 
sayıyla üstüne koymayı başardı ve şu an futbol severler 
içinde ciddi bir konuma geldi.  Futbol çok büyük bir dünya. 
Ben şahsen sosyal medyayı çok kullanmıyorum. Bu nedenle 
yazılı ve görsel basını daha sıkı takip ediyorum. Televizyon, 
gazete ve dergi de bu dünyanın bir parçası. Tribüne Sports 
Magazin dergisi de bu alanda çok başarılı. Umuyorum hem 
Almanya’da yaşayan Türkler adına hemde ülkemiz adına bu 
başarılı çalışmalarını devam ettirirler. 

Kupa kaldırmak istiyorum!
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Köşe Yazısı

Alt Tarafı Bir Oyun

Fatma Yüksel

Yeni okuyucu yahut geçmiş okuyucularla buluşmanın 
verdiği bu hazzı tarif ederken kısaca köşemden 
bahsetmek gereği duyuyorum. Bu köşede futbolcu 
isimleri, kulüp isimleri görmeniz pek mümkün 

değildir. Bazen traji komik hale gelen ve kendini tekrarlayan 
bu tip eleştirel yaklaşımları, görsel medya (tv), sosyal medya 
ve yazılı medyadan hali hazırda görmeniz mümkündür. 

Köşemde, sıradanlaştırılan ve soğutulan futbol temasına 
inat, “Neden Futbolu Sevmeliyiz” başlığını ekonomik, sosyo-
psikolojik ve sportif yanları ile incelemeye çalışacağım. Bu 
yüzden baştan söylemek gerekirse, ileteceğiniz her türlü 
eleştiri (olumlu/olumsuz), yukarıda bahsettiğim “Neden 
Futbolu Sevmeliyiz” temeline yapıcı bir katkı sağlayacaktır.

Hemen bir flashback ile sizinle etkileşim halinde değil 
iken “neler oldu futbolda” diye anlatmaya meyillensem 
de, aslında durumun geçen sezonlardan çok da farklı 
olmadığını, siz profesyoneller ve biz futbol severler yakinen 
bilmekteyiz.

Ne yazık ki, bu sezon da Türkiye’de kulüpler ve onun 
–sözüm ona- kurumsal işlemeye çalışan yapısı, deyim 
yerindeyse kapattığı köşeden gol yiyen kaleci misaliydi… 
Sanıyorum, benim gibi futbola “alt tarafı bir oyun değil” 
gözü ile bakan ve bu işin arka taraflarında çok daha ciddi 
unsurların varlığını kabullenen futbol severlerde, durumun 
vahim halini anlamışlardır. ( Milli takım skalasını da göz 
önünde bulundurursak )

Merhaba…

Uzun zaman sonra yeniden bu satırları Tribune Sports Magazine ailesi için 
karalıyor olmaktan inanılmaz feyz aldığımı dile getirmeliyim. Daha önceki 
sayılardan gelen olumlu tepkilerinizi önümüzde ki yazı dizilerimde alabilmenin 
umudu içindeyim. 
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İtiraf etmeliyim ki, 
bu sezon açıldığında 
en büyük umudum, 
takımlarda ki 
yerli oyuncaların 
performanslarıydı 
ve en önemlisi bu 
performansların “Milli 
Takım” bünyesinde 
nasıl vücut bulacağı… 
Farkında olduğumuz 
bir yinelemeye parmak 
basmak gerekirse, milli 
başarıya olan açlığımızın 
sorumluları hala işlerinin 
başında ve yola devam 
ediyorlar. Üstelik, genel 
bir istikrar beklerken, bir 
türlü sabitlenemeyen 
bir başarı ivmemizin 
varlığını sindirmiş 
bulunmaktayız.

Buradan bir sonuca gelme 
niyetinde değilim… En azından şu an 
için… Bilinen bir gerçekten yola çıkıp 
neden bir sonuca değinmediğimin 
izahını yapmakla da yükümlüyüm 
elbet. 

Futbol; böyle kağıda döküp üzerine 
11 kişinin adını yazıp, sağdan soldan 
da oklar çıkarıp, “Oğlum bak, bu 
adama burada böyle basacaksın”, 
“Bu köşeyi sen kapatacaksın”, “Gol 
atarsak bununla yer değiştireceksin” 
gibi basitleştirilmiş dilin ötesine geçip 
başka kafalarda yaşanmaya başlayalı 
uzun zaman oldu. İşte neden bir 
sonuca değinmediğime dair oluşan 
fikrimi, değişmeye direnen ve yukarıda 
ki basitize edilmiş mantıkla takımı 
figüre etmeye çalışan –profesyonel(!)- 
ve yarı disiplinli zihniyet boşluğunda 
çözüm arayan yetkili kimselere 
borçluyum. 

İşin üzücü şekilde komikleşen tarafı 
ise, bu zihniyete ait inanç ve tutumları 
besleyen –kimseler- , ısrardan ödün 
vermeden bu çarkın böyle dönmemesi 
yönünde aksi bir tutum içinde değiller. 
Ama söz beylik laflara gelince; herkes, 
futbolu diğer herkesten daha çok 
biliyor. Kaldı ki, futbol tek düze bir 
mantığa oturtulacak bir disiplin türü 
değildir. Çoğuna göre komplikedir. 
Hatta objektif tutumu zorlaştıran, 
öznel bir bağı doğurur. Bu yüzden 
özellikle ülkemizde “Futbolu Ben 
Bilirim” cehaletine cürret edenlerden 
itina ile uzak durmanız futbolseverlik 
psikolojinize iyi bile gelecektir. 

Diğer bir taraftan, bir kulübün, 
sezon içi kupa mücadelelerine hazır 
olma, inovatif gelişime açık bir teknik 
ekip oluşturabilme, kulüp gençlik 
akademilerini konumlandırıp gelecek 
jenerasyonu şimdiden aktif hale 
getirme ve en önemlisi ulusal bazda 
ele alındığında yetiştirilen yetenekleri 
marka yapma –yapabilme- gibi 
becerilerinin olması gerekmektedir. 
Devamında ki süreçte, markanın asla 
tamamlanmayan bir zincir olduğunu 
unutmamak oldukça büyük bir 
önem arz etmektedir. “Her zaman 
geliştirmemiz gereken bir parçamız 

olacak” mantığı ile bütünleşmeyen 
kulüpler, süsleme olarak isimlerinin 
başlarına aldıkları “Büyük Takım” 
sıfatını ne kadar hak ediyor.. (?)

Gülümseyin.. Zira benim en çok 
gülümsediğim bölümler bunlar… 
Artık buna oturtulamayan rayda treni 
itmek mi dersiniz, kekin pişmemiş 
hamurunu, parmağınızla sıyırıp yemek 
mi ? Her durumda, temelsiz çözümleri 
yüzünden ayağa kalkamayan bir Türk 
futbolu ve boşa giden yetenekler için 
şimdi üzülünüz.

Yeniden buluşma yazısını çok daha 
iç karartıcı hale getirmeden, kısaca 
benimle ve genel olarak futbol bakış 
açımla tanışma sabrını göstereceğinize 
inandığımdan teşekkürü borç bilirim. 
Çok sevdiğim bir kitaptan kısa bir 
alıntı ile yazımı tamamlarken, gelecek 
yazıda –ki daha uzun ve iç karartıcı 
olacak- buluşma ümidi ile futbolla 
kalın.

“Sonraları kadınlara 
nasıl âşık olduysam, 
futbola da öyle âşık 

oldum: Ansızın, 
açıklanamaz bir şekilde, 
üzerine kafa yormadan, 

getireceği acı ve kafa 
karışıklığını bir nebze bile 

düşünmeden.” 
Nick Hornby
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Taraftar Köşesi

Ali Sami Yen
@orjinalius 
NEVZAT ALBAN

Sonsuza Dek…



 TRIBUNE SPORTS MAGAZINE • OCAK / MART  2016                   17

Ali Sami Yen
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Futbolu seven her insan için tuttuğu 
takım kadar o takımın oynadığı 
stadyum da en az takım kadar 
önemlidir. Çünkü orası taraftar için 
sıradan bir mekân değil “mabet” kadar 
değerlidir o taraftar için. Tutkuların dile 
geldiği, bazen coşkulu tezahüratlar, 
bazen sitem dolu çığlıklara sahne 
olur orası… Galatasaray sevdalısı bir 
taraftar içinse “mabet” denildiğinde ilk 
akla gelen yerdir Ali Sami Yen… İşte 
ben de böyle tutkuyla bağlandım Ali 
Sami Yen Stadı’na. 

Hani eskilerden bir şarkı vardır ya; “Bir bahar akşamı 
rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz…” ben de 
aynen öyle bir bahar günü, 5 Nisan 1992 yılında tanıştık 
onunla… Aslında daha önce de çok görmüştüm ama hiç 
yüz yüze gelmemiştik. Platonik bir aşk vardı içimde… 
Hep içten içe, uzaktan uzağa biraz da gençlik heyecanıyla 
birleşmiş garip bir tutkuydu bu. Düğün yeri gibi süslenmiş, 
o ihtişamlı duruşuyla karşıladı beni. Hayatın garip bir cilvesi 
olsa gerek aslında ilk buluşmalarımızın sonu pekte hoş 
olmadı ama olsun ona kavuşmanın heyecanı bile yeterdi.

Çünkü ona gitmek öyle alelade bir durum değildi. En 
özel davete hazırlanır gibi hazırlanırdım, oturduğumuz 
semtten dolayı da 2-3 vasıta ile ancak ulaşırdım fakat her 
defasında o heyecan aynı olurdu. Kapısında saatlerce bilet 
kuyruğu beklerken yenilen yarım ekmek arası “tükürük 
köftenin” o tadını hala hiçbir yerde bulamadım. Hele 
ellerimizde meşaleler, marşlar söyleyerek ona yürümenin 
hazzı tarif bile edilemez. 

O sadece demirden ve betondan yapılan bir stadyum 
değildi, maddeyle ve teknikle açıklanamayacak kadar da 
içsel bir ruhu vardı. Zaten o ruh değil miydi ona “Ali Sami 
Yen Cehennemi” dedirten. O ruh değil miydi Collina’ya 
“bu Cehennemi seviyorum”, Maldini’ye “kimse beni burada 
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25.000 kişi olduğuna inandıramaz” dedirten. Ve yıllar sonra artık 
herkesin kanıksadığı ve kabul ettiği o ruh işte “Ali Sami Yen Ruhuydu…”

Belki çoğumuzun daha o yaşlarda utandığı için kız arkadaşına 
bile söyleyemediği şarkıları, sevgi sözlerini “seni sevmeyen ölsün” 
diye bağıra bağıra orada haykırmadık mı? Hem de saatlerce, sesimiz 
kısılana kadar… Şarkıların sözlerini değiştirip, ilk sevda sözlerimizi ona 
uyarlamadık mı? Hatta maç olmadığı günlerde yanından geçerken, 
onu uzaktan bile görsek belli belirsiz tebessüm edip iç geçirmedik mi?

Yıllarca bıkmadan usanmadan koştuk ona. Her seferinde aynı 
ihtişamla karşıladı bizi. Hayatımızda çok şey değişti, aylar, yıllar geçti 
üstünden, çocukluktan gençliğe, gençlikten olgunluğa her halimize 
şahit oldu. Bazen üzülsekte, çoğunlukla mutluluk ve gururla uğurladı 
bizi.

Şimdi ise marşımızda söylediğimiz gibi “yürüyoruz sessiz ve 
kederli…” Çünkü bir gün çıkıp dediler ki; “o stat eskidi, yıkılacak…” İşte 
o gün aslında bizim şarkılarımız sustu. 

11.01.2011… O gün son ışıklar kapandığında bizim de anılarımızın 
üstüne çöktü o karanlık, şarkılarımız sessiz kaldı. “Seni yıkacak 
dozerin…” diye başlayan isyan sözleri boğazımızda düğümlendi. Tozlu 
sokaklarından yürüdüğümüz yollar soğuk betona döndü. Bizim için 
yıkılan sadece bir stad değildi, yıllarca biriktirdiğimiz anılarımızın sona 
erdiği gündü o gün. “Mabedimizdi” yıkılan.

Son kez orda olmayışım vefasızlıktan değil, vedasına 
dayanamamaktı aslında… TV başında önemsemiyormuş gibi 
poz kesip, göz ucuyla bakarken, Oradaki gönül dostlarının akan 
gözyaşlarına eşlik etmek, veda eden sevgilinin ardından bakmak kadar 
acıydı… 

Efsanelerimizden Prekazi’nin dediği gibi hani; “babam da toprak 
oldu ama ben halâ seviyorum…”

Ali Sami Yen Sonsuza Dek…



20 OCAK / MART  2016 • TRIBUNE SPORTS MAGAZINE

Röportaj

BENJAMİN FUCHS
Ben Türk’üm...

 Cahide hanımın oğlu babasının Avusturyalı, 
kendisinin Almanya doğumlu olmasını önemsemiyor

İsmini gördüğünüzde Türk bir oyuncu olacağını herhalde hiç düşünmezsiniz 
Benjamin’in. Hele soyadı da Fuchs olduktan sonra. Oysa Almanya 2. Bundesliga’da 

oynayan Benjamin, Bursalı Cahide hanımın 1983 yılında Nürnberg’de dünyaya 
getirdiği oğlu. Babası Avusturyalı olan Benjamin de futbolu seçenlerden ve meşin 

yuvarlakla tanıştığı ilk kulüp şehrinin kulübü FC Nürnberg olmuş...

Gerisini kendisine sorduk...
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Annen Türk, baban Avusturyalı... Sen kendini hangi 
tarafa yakın görüyorsun?

Arkadaşlarım Türk, evde Türkçe konuşuyoruz. Türklerin 
yoğun olduğu yerlerde büyüdüm. Dolayısıyla kendimi Türk 
olarak hissediyorum. Hatta ben Almanca cevap vermeme 
karşın babam bir şey sorarken Türkçe kullanmaya gayret 
ediyor. Hayatımın en anlamlı günlerinden bir ise Türk 
pasaportunu aldığım gün oldu.

Futbola nasıl başladın?

Babam beni futbol oynamaya ilk götürdüğünde 5 
yaşındaymışım ve ne oynadığımın bile farkında değilmişim. 
Oysa babam daha o zamanlarda benim iyi bir futbolcu 
olacağıma inandığını söylüyor. İlk antrenörüm Yalçın 
Turan isimli bir Türk’tü. Aile dostumuzdur, kendisiyle hala 
görüşüyorum. Ve futbol adına ondan çok şey öğrendim. 
Hayatımdaki yeri çok önemlidir.

Altyapı eğitimini Almanya’da almış olmanın avantajı 
oldu mu?

Hem de fazlasıyla... Almanya’nın en iyi altyapılarından 
biri olan FC Nürnberg’te futbola başladım. Bize sürekli bir 
futbolcunun sahada nerede durması gerektiğini, hangi 
taktikle pozisyon alması gerektiğini en mükemmel şekilde 
öğrettiler. Tesis açısından Almanya’da zaten hiçbir zaman 
sıkıntı yaşanmaz. Dolayısıyla kendimi bu yönden çok şanslı 
hissediyorum.

Türk fubolu ile Almanya futbolu arasında ne gibi bir fark 
var?

Bugüne kadar sıkı takip etmiyordum ama artık 
daha yoğunlaştım. Türk futbolu daha özgür ve bireysel 
yeteneklerin daha çok parlamasına izin veriyor. Oysa 
Almanya daha fazla sisteme dayalı. Bu sıkıntı aşılır da 

Almanya gibi olursak inanıyorum ki çok kısa zamanda çok 
fazla yıldız oyuncuya sahip olabiliriz.

Avusturyalı ve Türk olmak... 
Almanya’da yaşamak... Son derece 

karışık olsa gerek bu durum?

Karışık gibi gözükse 
de ben kendimi Türk 

olarak hissettiğim için 
tüm karışıklık ortadan 

kalkıyor.
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2014-2015 sezonunda Torku Konyaspor 
forması giyen başarılı sağ bekin, Almanya 
Nürnberg alt yapısından takım arkadaşı 
Bursasporlu Şamil Çinaz ile yolu Konya 
Büyükşehir Torku Arena’daki Süper Lig 
maçında kesişti.
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Milli takım seçimin?

Babamdan ötürü 
Avusturya altyapı milli 
takımlarında oynadım.

Senin Türk olduğunu 
bilen fazla yok ama 
Almanya’da yabancı 
futbolcu olmak çok mu zor?

İsmim soyadım 
Alman... Burada doğup 
büyüdüm. Kültürünü, dilini 
iyi biliyorum. Dolayısıyla 
böyle bir sıkıntı yaşamadım 
ama Türk ve yabancı 
oyuncuların sıkıntılarına 
şahit oluyorum. Almanlar 
bu konuda hassaslar 
ve önce kendilerini ön 
plana çıkarıyorlar. Eğer 
başaramazlarsa Türk 
veya yabancı oyunculara 
yöneliyorlar. O da işleri 
bitene kadar...

Irkçılık mı var yani?

Irkçılık denemez ama 
Milliyetçi ve akıllı insanlar...

Seni en çok ne mutlu ediyor?

Annemle karşılaşmak. Uzun 
kamplardan sonra annemle 
buluşmak beni çok mutlu ediyor. 
Uzun uzun sohbet ediyoruz 
ama daha çok konuşan o oluyor. 
Zaten konuşmayı da çok sever. 
Ben de onu keyifle dinliyorum. 
Bu tablo beni mutlu ediyor. 
(Bunları anlatırken Benjamin 
sürekli tebessüm ediyor)

Futbolcunun başarısında 
ailenin faktörü gerçekten çok 
mu önemli?

Kesinlikle. Ailenin 
desteğini bilmek ve bunu 
hissetmek kesinlikle en büyük 
motivasyon.

Transfer seçimlerinde, 
kulüp kararlarında ailene 
mi danışırsın?

Aileme her zaman bilgi 
veririm ama bu konularda 
kararı ben ve menajerlerim 
beraber alırız. Sonuçta bu 
bir profesyonel olay. Doğru 
kararları biz veririz ama 
ailem her zaman verdiğim 
kararların yanında olup 
beni desteklemiştir.

Sezon başında 
başta kendi kulübün 
Torku Konyaspor olmak 
üzere 4-5 tane Süper 
Lig takımlarından teklif 
aldığını biliyoruz. Neden 
Göztepe’yi tercih ettin? 

Göztepe her ne kadar 
bu sezon 1. ligde mücadele 
edecek olsa da başkanı, 
yönetimi, stadı, taraftarı 
kısaca atmosferi ile tam bir 
Süper Lig takımı havasında 
ve Avrupa’da alıştığım 
tarzda bir havaya sahip. 
Menajerimle konuşarak 

böyle bir kulüpte oynamam 
daha uygun diye düşündüm. 
Ayrıca Sportif CEO Barış 
Güçlü’nün yaklaşımları da bu 
kararı kolaylıkla almamı sağladı.

Kariyerine baktığımızda 
Torku Konyaspor dışında hep 
uzun süreli kalmışsın. Ama 
Göztepe`ye büyük umutlarla 
geldiğin halde 10. haftada kadro 
dışı kaldın. Nedenini hiçbir yerde 

açıklamadın. Bize bu konu 
hakkında ne söyleyebilirsin?

Aslında nedenini bende 
tam olarak bilmiyorum. Hocam 
beni kadro dışı kalmadan bir 
hafta önce yanına çağırdı ve 
bu Adana Demirspor maçında 
oynayıp oynayamayacağımı 
sordu. Bende kendisine 
ağrılarım müsaade ettiği 
sürece fedakârlık yapıp 
oynayabileceğimi söyledim. 
Normalde Almanya’da  böyle 
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bir durum olsa kesinlikle oynamazdım 
ama Türkiye’de şartlar biraz daha 
farklı olduğu için arkadaşlarımı 
yalnız bırakmak istemedim. Âmâ 
ancak 45 dakika dayanabildim. 
Maçtan bir gün sonra hocam hafta 
sonundaki Karşıyaka maçına kadar 
iyileşip iyileşmeyeceğimi sordu, 
bende yetişebileceğimi söyledim. 
Bu konuşmadan bir gün sonrada 
beni odasına çağırıp “ artık senden 
faydalanabileceğimi sanmıyorum kadro 
dışısın” dedi. Sebep buydu. Âmâ bence 
başka bir sebep vardı. Ne olduğunu 
bilmiyorum ama bu konuyu geride 
bırakıp önümüze baksak çok daha iyi 
olacaktır.

Sağ kanadın her yerinde 
oynuyorsun. Senin en rahat ettiğin yer?

Hoca ne görev verirse yapmaya 
çalışırım ama sağbekte daha rahat edip 
başarılı olduğumu düşünüyorum.

Kariyerini neden Almanya’da 
sürdürmedin?

Bütün menajerler öncelikle 
internetteki transfer sitelerine 
bakıyorlar ama isimden ötürü benim 
Türk olduğumu anlama şansları 
oldukça zor. Uzun yıllar Almanya’nın 
köklü kulüplerinden birinde iyi 
şartlarda oynadım ama kriz nedeniyle 
tüm Avrupa’da ekonomik düşüş 
başladı. Benim için zamanlama 
açısından doğru olduğuna inandığım 
için menajerlerime artık Türkiye’de 
oynamak istediğimi ilettim. Onlarda 
uygun teklifleri getirdiler ve sonuçta bu 
kararı verdik.

Avrupa’daki futbolcu kardeşlerine 
mesajın ne olur?

Daha dikkatli olup Türkiye’ye 
gitme konusunda ısrarcı olmamalarını 
tavsiye ediyorum. Zamanı geldiğinde 
insanlar sizi bulup doğru yerlere 
taşıyacaklardır. Bu hep böyle olmuştur. 
Sadece Türkiye’ye gitmiş olmak için 
tercih yapmamaları lazım. Bu hem 
başarısızlıklarına, hem de özgüven 
kaybetmelerine neden olabilir.
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Konuk Yazar

Anıl Budak

Ben hep, futbolla tanıştığım 
zaman dünyaya geldim derim. 
Futbol topuyla tanıştığım an, 

nefes aldığım hayata dokunduğumu 
hissettiğim andı. Yuvarlak, yumuşak 
ne görsem hep ayak ya da kafa 
ile ufak tefek dokunuşlarla futbol 
oynamaya çalışır bulunduğum 
alanı futbol sahasına çevirirdim. 
Biz böyle bir ülkeyiz işte futbolu bir 
aşk, bir ömür gibi yaşıyoruz. Ama 
başarılı olamıyoruz. Kulüplerimizin 
mali tablolarına bakıldığında elin 
Avrupa’lısından hiçbir farkımız yok 
diyesim geliyor ama sonra dur arkadaş 

onların mali tablosunda bu kadar 
eksiler yok diyorum. Bizler çok çabuk 
tüketen bir toplum oluşumuzdan da 
dolayı futbolumuzun olgunlaşmasını 
hiç beklemeden biz olduk dedik. Belki 
de orada kaybettik.  

 

GÜNE DEĞİL GELECEĞE 
BAKALIM   

Galatasaray’ı 2009-2010 sezonunda 
çalıştıran Dünya futbolunun ekol 
olan topraklarında Hollanda’da 
yetişmiş Frank Rijkard’ın bir sözü 

aklıma takılıyor, takılıyor takılmasına 
da adam haklıydı beyler… Hollandalı 
teknik adam, ‘‘Türkiye’de herkes her 
şeyi biraz biliyor ama kimse hiçbir 
şeyi tam bilmiyor’’ derdi. Tam da 
onun söylediği gibi biz uzmanlaşma 
alanında ciddi sıkıntılar yaşıyor, 
sistem karmaşası içerisinde kaybolup 
gidiyoruz. Bu karmaşanın arasında da 
devreye ‘Gurbetçiler’ giriyor. Hemen 
her başarısızlıkta, ‘Yeni sayfa açıyoruz’, 
‘Yeni yapılanmaya gidiyoruz’ cümleleri 
hepimizin kulaklarına anılarımız 
tarafından fısıldanıyor. Fısıldanıyor, 
fısıldanmasına da çözüme bakınca 

GURBETÇİLER!
Tü r k  f u t b o l u n u  k u r t a r a n  p i y a n g o
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ortada bir şey göremiyorsunuz peki 
sonuç ne derseniz ? size sadece 
verebileceğim cevap; ‘günü kurtarma 
politakası.’ derim…

 

MİLLİ TAKIMA GURBETÇİ 
DAMGASI

Bizim artık günleri değil de 
geleceğimizi kurtarmamız gerekiyor. 
Geleceğimizi kendi kendimize 
kurtaramadığımız için de her zaman 
ilk sarıldığımız öz evlatlarımız olu 
veriyor. 2016 Avrupa Şampiyonası’na 
en iyi 3. olarak gitmeye hak kazanan 
ve bizleri yıllar sonra yeniden mutlu 
eden Ay-yıldızlı ekibimizin iskeletini 
oluşturan isimlere baktığımızda 
Hakan Çalhanoğlu, Olcay Şahan, 
Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup 
gibi oyunculara gözümüz takılıyor. 
Bu oyuncular altyapı eğitimlerini 
Türkiye’de değil, yurtdışında aldılar. 
Az Alkmaar’da futbola başlayan ve 
altyapı eğitimini Arsenal’de sürdüren 
Oğuzhan Özyakup, Euro 2016 yolunda 
bizim için son derece kritik olan 3-0’lık 
Hollanda galibiyetinde kilidi açan isim 
olmuştu.

 

Milli takımın ideal ilk 11’ine de 
şöyle bir baktığınızda en az 3-4 
gurbetçi futbolcu görüyorsunuz. 
Şurası açık ki, oyuncu yetiştirme 
konusunda Avrupa’nın 20 yıl 
gerisinden gelen ve modern altyapı 
metodlarının hiçbirini uygulayamayan 
kulüplerimiz, birkaç istisna dışında 
oyuncu yetiştirme konusunda 
son 10 yıldır herhangi bir başarı 
gösterememiş durumda. İşin 
kötüsü Bursaspor ve Altınordu hariç 
Türkiye’deki hiçbir kulüp bu konuda 
kendini geliştirmeye de istekli değil. 
Herkes günü kurtarmanın peşinde. 
Takdir edersiniz ki, bu durum milli 
takımı son derece kötü etkiliyor ve 
kadronun daralmasına yol açıyor. 
Örneğin, yıllardır stoper yetişmiyor 
bu ülkede. Bu kıtlığa bulunan son 
çözüm ise sol bek Hakan Balta’yı 
stopere devşirmek. Bu genel oyuncu 
yetiştirme sorununu en azından 
şimdilik çok da fazla hissetmememizin 
nedeni ise gurbetçi oyuncular.  

Hakan Çalhanoğlu

Emre Can

Gökhan Töre
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Az Alkmaar’da futbola başlayan ve 
altyapı eğitimini Arsenal’de sürdüren 
Oğuzhan Özyakup, Euro 2016 yolunda 
bizim için son derece kritik olan 
3-0’lık Hollanda galibiyetinde kilidi 
açan isim olmuştu.
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Ağırlıklı olarak Almanya olmak 
üzere Fransa, Belçika ve Hollanda’da 
yaşayan Türk ailelerin futbolcu olan 
çocuklarına milli takımlarda şans 
vererek kadromuzdaki eksikleri 
kapatmaya çalışıyoruz.

İLK AKLA GELENLER
Bugün dünyada bizleri 

onurlandıran ve gururla kendilerini 
izlememizi sağlayan birçok gurbetçi 
oyuncu Avrupa liglerinde mücadele 
veriyor. Gurbetçi yıldızlarımızdan ilk 
akla gelen ise Leverkusen’de frikik 
sihirbazı olarak anılan ve takımın 
hücum aksiyonlarını yönlendiren 
Hakan Çalhanoğlu. Hakan, şu an 
Bundesliga’daki en önemli orta saha 
oyuncularından biri olarak gösteriliyor 
ve büyük kulüplerin radarına çoktan 
girdi bile. Önemli Premier Lig takımları 
Arsenal ve Liverpool’un ara transfer 
döneminde Hakan için çok büyük 
meblağları gözden çıkarabileceği 

konuşuluyor. Şu an Beşiktaş’ta yıldızı 
parlayan Gökhan Töre de altyapı 
macerasını Leverkusen ve Chelsea’de 
geçirmiş bir isim. An itibarı ile 
Beşiktaş’ın en önemli oyuncularından 
birisi olan Gökhan Töre de Avrupa’daki 
başarılı kulüplerin dikkatini çekmiş 
durumda. Bayern Münih ve Real 
Madrid’de top koşturan ve şu an 
Galatasaray forması giyen Hamit 
Altıntop, yıldızı Dortmund’da parlayan 
ve yine Real Madrid’e transfer 
olduktan sonra kısa bir Liverpool 
macerasının ardından Dortmund’da 
geri dönen Nuri Şahin gibi isimler de 
Almanya’da altyapı eğitimini almış 
Türk futbolculardan

YENİ YILDIZLAR YOLDA
Futbol Direktörümüz Fatih 

Terim’in önderliğinde kalıcı başarılar 
için önemli adımlar atan Ay-yıldızlı 
ekibimiz, yeni gurbetçileri keşfetme 
konusunda da önemli adımlar atıyor. 

Milli takımın Katar’la oynadığı hazırlık 
maçında, Mainz forması giyen Yunus 
Mallı, milli takımla ilk maçına çıktı ve 
takımın gurbetçi yıldızlarından bir 
tanesi oldu. Mainz’daki futboluyla 
Bundesliga’da en büyük çıkış yapan 
isimler arasında gösterilen Yunus 
da bundan sonraki süreçte Terim’in 
kafasında olan isimler arasındaki 
yerini aldı. Ayrıca, Kaan Ayhan, 
Özkan Yıldırım ve Levent Ayçiçek gibi 

Yunus Mallı

Mesut Özil
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isimler de ilerde milli takım formasını 
terletebilecek futbolcular arasında yer 
alıyor.

 

KAYBETTİKLERİMİZ DE 
OLDU

Tabii ki bu pozitif tablonun 
yanında, milli takımda oynamayı 
tercih etmeyen ve kendisini yetiştiren 
ülkenin milli takımında forma 
giymeyi uygun bulan oyuncular da 
var. Bunlardan en önemlisi Mesut 
Özil. Schalke 04 altyapısında yetişen 
ve oradan önce Werder Bremen’e 
ardından 2010 Dünya Kupası’nda 
gösterdiği performansla Real 
Madrid’e ve oradan da Arsenal’e 
transfer olan ve dünyanın en iyi orta 
saha oyuncuları arasında gösterilen 
Mesut, bu konu hakkında söyle 
bir açıklama yapmıştı: “Ay yıldızlı 
formayı o kadar çok giymek istedim 
ki anlatamam. Milli formayı giymek 
de çeşitli olaylar nedeniyle mümkün 
olmadı. Bekleyecek değildim. Ben 
de yüreğimi, tekniğimi ve fiziğimi 

gösterebilmek için Almanların 
teklifini kabul ettim. Burada bana 
direkt formayı sundular. Bizde ise 
herkes beklemede. Sanki bu işler 
sıralı. Yeteneği olan birçok oyuncu da 
benim konumumda.” Yine Almanya 
milli takımını tercih eden stoper 
Serdar Taşçı ise konuya farklı bir 
açıdan yaklaşmış ve şunları söylemişti: 
“Küçük yaştan beri Türk gelenek ve 
göreneklerine göre yetiştik. Türkiye’yi 
çok seviyorum. Ay yıldızlı millî 
takım forması da benim için kutsal. 
Ancak Almanya Futbol Federasyonu 
uzun süredir bana emek veriyor. 
Millî Takım hocası Joachim Löw de 
benimle yakından ilgileniyor. Böyle 
bir atmosferde Almanya’dan vazgeçip 
Türkiye formasını giymem yakışık 
almaz.’’

  

ENGEBELİ 
YOLLARA RAĞMEN 
VAZGEÇMEDİLER

Üst düzey futbolcu olmak, hatta 
futbolla da sınırlamak zorunda değiliz, 

üst düzey sporcu olmak dünyadaki 
en zor işlerden biri. Bunlara bir de sıla 
hasretini eklerseniz, gurbetçi futbolcu 
olmanın ne kadar zor bir şey olduğu 
ortaya çıkıyor. Ayrıca, altyapı eğitimini 
aldıkları ülkelerde genellikle altyapı 
hocalarının, yerli oyunculara sahip 
çıkması da cabası. Bu oyuncuların 
Türkiye’dekinden çok daha iyi bir 
altyapı eğitimi aldıkları aşikar ama 
yaşadıkları zorluklara rağmen 
göstermiş oldukları azim de kesinlikle 
unutulmaması gereken önemli bir 
parantez.  Sonuç olarak, yetiştiren 
ülkeye kaptırdığımız Mesut Özil, İlkay 
Gündoğan, Emre Can ve Serdar Taşçı 
gibi isimler olsa da, milli takımımız ve 
futbolumuz gurbetçi oyuncularından 
çok şey kazandı kazanmaya da devam 
ediyor.

Herkesin dilinde pelesenk olmuş 
olan ‘Alt yapı’ sorununu çözüme 
kavuşturamadığımız şu dönemde 
bizlere piyango olan gurbetçi 
kardeşlerimize bir teşekkür borcumuz 
yok mu sizce de?
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Dosya Değerlendiren: Devrim Çetin
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ELAZIĞSPOR
Sezon başı kimsenin favori 

gösterdiği bir takım gibi 
durmuyordu. Bayram Bektaş 
idaresinde ilk 2 maç beraberliğinin 
ardından üst üste alınan 4 galibiyetle 
bir anda kendilerini zirve yarışında 
en tepede buldular. Sonrasında 
oynadığı 5 maçta sadece 1 galibiyet 
alan Elazığspor, teknik direktör 
değişikliğine gitti ve takımın başına 
eski Beşiktaşlı İbrahim Üzülmez 
getirildi. Üzülmez ile de iyi bir 
ivme yakalayan Elazığspor, maddi 
sıkıntıları bir türlü aşamadı ve 
devreyi 29 puanla lider bitirmesine 
rağmen Üzülmez görevi bırakıp 
Gençlerbirliği’ne yerine de Kemal 
Özdeş getirildi. Özellikle kadrosunda 
bulundurduğu yabancılarla dikkat 
çeken Gakkoşlarda, gelen transfer 
yasağı da büyük sıkıntı yaratacak 
gibi. İlk yarının en golcü ismi Serdar 
Özbayraktar rakiplerden Göztepe’ye 
gitti. Mehmet Cansın Çiçek ilk yarıda 
fazla şans bulamadı ve o da takımdan 
ayrıldı. Tecrübeli sağ bek Murat Akyüz 
de Adana Demirspor’a transfer oldu. 
İlk yarıda Serdar Özbayraktar, Tom, 
Prince, Cleyton, Binya, Mehmet Yiğit, 
Onur Güney, Traore gibi isimler dikkat 
çekti. Transfer yasağı olduğu için ve 
takımdan da gidenler olduğu için ilk 
yarıda şans bulamayan bazı isimler 
ikinci yarıda çok fırsat bulacaktır. 
Şampiyonluk yarışının içinde olmaları 
kolay değil ama play-off  içinde 
kalabilirler...

KARABÜKSPOR
Sezona Hüseyin Kalpar ile 

başlayan Karabükspor, daha sonra 
Elvir Baliç ve en son da Yücel İldiz 
ile devam ediyorlar. PTT 1. Lig için 
çok iyi denebilecek bir kadroları 
var aslında. Tek sıkıntıları santrfor 
ekiklikleri. Adrian gibi iyi bir kaleciye 
sahipler. Savunmanın sağında 
İzzet formayı bırakmadı ama Kerim 
Zengin gibi tecrübeli isim de var. 
Savunmada Kokalovic ve Rıza 
oynadı ilk yarıda ama Cemil Adıcan 
da ikinci yarıda formayı kapabilir. 
Sol bekte İsmail Dinler ve Ergün 
Teber gibi iki tecrübeli isim var. Orta 
sahaları ligin belki de en iyi isimleri. 
Her takımda şampiyonluk yaşayan 
Murat Akın, Gökhan Alsan, Recep 
Aydın ve Osman Çelik ile birlikte 
tecrübeli Muhammet Reis de iş 
yapan isimlerden. Kenarlarda Zenke, 
İlhan Depe, Oğuzhan Aynaoğlu, 
Köksal Yedek gibi isimleri var. Zaman 
zaman ilk yarıda en başlarda Iancu 
da oynadı kenarda. Forvette ilk 
yarıda Alexe oynadı ama çok üst 
düzey iş yaptı diyememeyiz. Maddi 
sorunu da gözükmeyen ekip ikinci 
yarıda şampiyonluğun en ciddi 
adaylarından olur...

ADANASPOR
Sezon başında kimsenin 

burada olmasını beklemediği 
takımlardan biri de Adanaspor. 
Onlar da Elazığspor gibi yabancı 
oyuncu konusunda tek isim dışında 
isabet sağladılar. Didi, Renan, 
Nduka, sonlarda açılan Gueye katkı 
sağlarken, Ronielli beklenen katkıyı 
veremedi. Sezona yıllardır nöbetçi 
hoca konumunda olan ve her 
geldiğinde çok iyi işlere imza atan 
Eyüp Arın ile başladılar. Beklenen 
sonuçlar gelmeyince de takımın 
başına Engin İpekoğlu geldi ve belki 
de bu kadar beklenmeyen büyük 
başarılar gelmeye başladı. Saydığımız 
gibi yabancılar iş yaptı genel olarak. 
Geçen sezon iyi işlere imza atan 
kaleci Hayrullah, genç sağ bek Emre 
Uğur, yılların tecrübesi Merthan, 
geçen sezon çıkış yakalayan Tevfi k, 
Samican ve yeni transfer Canberk 
Dilaver iş yapan isimler olurken, 
son günlerde kadroya katılan eski 
oyuncuları Ergin Keleş de ilk yarı 
itibariyle katkı veren isim oldu. 
Nokta isimlerle bu işi sonuna kadar 
kovalayacaklarının sinyallerini ilk 
yarıda verdiler...

adaylarından olur...
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ADANA 
DEMİRSPOR

Yeni sezonda hem yönetim hem 
de teknik kadrosu değişen ekiplerden 
Adana temsilcisi. Geçen sezon Ünal 
Karaman ve başkan Selahattin 
Aydoğdu idaresinde olan Adana 
Demirspor, bu sezon Adana Belediye 
Başkanı Hüseyin Sözlü’nün kardeşi 
Sedat Sözlü başkanlığında ve Osman 
Özköylü idaresinde başladılar. Bir 
çok yeni transfer yaptılar ve bu lig 
için ciddi paralar harcandı. İlk yarıda 
bekleneni veremedikleri gerekçesiyle 
tecrübeli kaleci Oğuz Dağlaroğlu, 
bu liglerde iyi işler çıkartan sağ bek 
Uğur Akdemir, tecrübeli orta saha 
Zafer Çevik, geçen sezonki kadar şans 
bulamayan ve Pote’nin gölgesinde 
kalan Özgürcan, sezon başı alınan 
ama beklenen katkıyı yapamayan 
Astafei, Mojsov gibi isimler ikinci 
yarıda olmayacak. Onların yerine 
tecrübeli orta saha oyuncusu İbrahim 
Dağaşan, tecrübeli kaleci Fevzi Elmas, 
bu ligler için yıldız denebilecek isim 
Tiago, bu ligin iyi stoperlerinden 
Onur Akbay ve tecrübeli sağ bek 
Murat Akyüz takıma dahil edildi. Pote 
ilk yarıda müthiş işler yapmıştı forvet 
hattında Burak Çalık ile beraber. 
Tiago da büyük katkı sağlayacaktır. 
Yeni transferler haliyle iyi isimler ve 
uyum sorunu da olmadığı taktirde bu 
yarışın içinde sonuna kadar olurlar...

GİRESUNSPOR
Sezona Sefer Yılmaz idaresinde 

çok da iyi başlangıç yapamadılar 
aslında. 8 maç sonunda alınan 
2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 
mağlubiyetle 9 puanda kalınca geçen 
sezon takımın başında iyi işlere imza 
atan ve Balıkesirspor’dan ayrılan 
Erkan Sözeri takımın başına getirildi. 
Sözeri ile iyi çıkış yakalayan karadeniz 
ekibi ilk yarıyı 5. sırada tamamladı. İlk 
yarıda golcü Vedat Muriç dikkatleri 
çekerken, sonralarda takıma girmeye 
başlayan yabancı oyuncular Tchami, 
Waldison gibi oyuncuların yanında 
tecrübeli kaleci Eser, geçen sezon da 
beraber oynayan stoperler Onur ile 
Özgür, sağ bekte tecrübeli Rızvan, 
sol bekte önce Fatih, sonralarda 
Hüsamettin, ön liberoda Dodo, Cihan 
Can, Fevzi, zaman zaman Onur Cenik 
ve Alaattin, kenarlarda Abdülaziz 
Solmaz, Abwo katkı veren isimlerdi. 
İlk yarıyı Alanyaspor’da geçiren 
Galatasaraylı genç stoper Emre Can 
Coşkun, Konyaspor’dan kiralanan 
genç ön libero Vedat Bora takıma 
dahil edildi. Ayrıca Bruno Alves 
isminde genç ismi de kadrolarına 
kattılar. Belki 1-2 isim daha alacaklar 
ama özellikle takımı tanıyan Sözeri ile 
iyi ivmeyi korumaları halinde yarışta 
olabilirler...

ALANYASPOR
Sezona geçen sezon Samsunspor 

ile fi nal oynayan Erhan Altın 
idaresinde başladılar. 5 hafta 
sonunda sadece 4 puanı olan ve 
ligin dibine doğru inişte olan Antalya 
ekibinde geçen sezon play-off  
maçlarında yaşanan sıkıntı sonrası 
ayrılan tecrübeli teknik adam Hüseyin 
Kalpar göreve getirildi ve sonrasında 
5 maç üst üste kazanan Alanyaspor 
bir anda kendini zirve yarışında 
buldu. Bu sezon takıma tecrübeli sağ 
bek Caner Arıcı, Bandırmaspor’dan 
tecrübeli bir başka sağ bek Yasin 
Palaz, Konyaspor’dan genç orta 
saha Barış Örücü, Osmanlıspor’dan 
kiralanan genç stoper Ahmet Kesim, 
yabancı stoper Sulley, yabancı ön 
libero Sunny, geçen  sezon Adana 
Demirspor’da iyi işler yapan genç 
kanat oyuncusu Tayfur Bingöl 
kadroya dahil edildi. Bu oyunculardan 
ilk yarıda yeterli düzeyde katkı 
aldı diyebiliriz Alanyaspor... 
Devre arasında Osmanlıspor’dan 
tecrübeli stoper Soro, sezon başı 
Samsunspor’dan Metz’e giden Sezer 
Özmen takviyesi ile savunmaya yeni 
bir ivme kazandıracaklar gibi. İlk 
yarıda savunmada görev alan Emre 
Can Coşkun, sadece kupada bir maç 
oynayan Ahmet Şahbaz gibi isimlerle 
yollar ayrıldı. Yapılan takviyeler iyi 
oyuncular ve zirveyi sonuna kadar 
kovalayacaklar gibi duruyor...

uyum sorunu da olmadığı taktirde bu 
yarışın içinde sonuna kadar olurlar...
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GÖZTEPE
Sezonun belki de en fl aş 

takımlarından biri desek yanılmayız. 
2. Lig’de şampiyon oldular ve 
PTT 1. Lig’e yükseldiler. Üst düzey 
isimler transfer edildi sezon başı. 
Kaleci Gökhan Değirmenci, Gökhan 
Karadeniz, Giray Kaçar, Barış Başdaş, 
Gosso, Hakan Barış, Fuchs, Hakan 
Arslan, Leroy George, Maah, Nahir 
Besara, Mirkan Aydın, Vlemincikx, 
Özgür İleri yeni isimler. Bunlardan 
Barış Başdaş ve Fuchs ile yollar ayrıldı 
ve daha ayrılan oyuncular olacaktır. 
Takıma ilk yarıda lider Elazığspor’da 
iyi işler ortaya koyan tecrübeli golcü 
Serdar Özbayraktar, Kasımpaşa’dan 
tecrübeli ön libero Kerem Şeras, 
Başakşehir’den stoper Gencer Cansev 
ve 

Manisaspor’dan genç kenar 
oyuncusu İsmail Köse kadroya 
dahil edildi. Ayrıca tecrübeli kaleci 
Oğuzhan Bahadır ve tecrübeli sağ 
bek Erkan Sekman ile de yollar ayrıldı. 
Sezona başladğı teknik adamla 
devam eden ender takımlardan... 
Metin Diyadin ile ikinci yarıya devam 
ediyorlar ve şampiyonluğun en güçlü 
adaylarından olacaklardır...

BALIKESİRSPOR
Süper Lig’den tekrar 1 sezonda 

PTT 1. Lig’e gelen Balıkesirspor, 
sezona geçen yıl Giresunspor’da 
iyi işlere imza atan Erkan Sözeri 
idaresinde başladı. Beklenen sonuçlar 
bir türlü gelmeyince takımın başına 
Burak Yılmaz’ın babası Fikret Yılmaz 
getirildi. Takıma geçen sezon forma 
giyen kaleci Vukovic ve stoper 
Glumac’ın yanı sıra bir zamanlar PSV 
forması giyen golcü Zeefuik, daha 
önce Şanlıurfaspor›da oynayan 
Sankoh gibi yabancı oyuncular dahil 
edildi. PTT 1. Lig’deki şampiyonlukta 
büyük katkısı bulunan santrfor 
Karikari tekrar dahil olmasına rağmen 
o zamanki katkıyı veremedi ve 
yollar ayrıldı. Ayrıca tecrübeli stoper 
Yiğitcan Erdoğan sezon başı yaşadığı 
sakatlığın ardından beklenen katkıyı 
sağlayamadı ve yollar ayrıldı. Geçen 
sezondan sağ bek Okan Alkan, sol 
bek Bülent Cevahir, etkili hücumcu 
Muğdat Çelik’in yanısıra tecrübeli 
orta saha oyuncusu Ragıp Başdağ, 
yetenekli orta saha oyuncusu Kerim 
Avcı, bir dönem Galatasaray forması 
giymiş Yiğit Gökoğlan, tecrübeli 
denebilecek düzeyde stoper Hüseyin 
Tok ilk yarıda katkı sağlarken, sakatlık 
nedeniyle yine katkı veremeyen 
Dilaver Güçlü, sol bek Uğur Aktaş, 
tecrübeli orta saha oyuncusu Eren 
Özen ile takımda yıllardır forma 
giyen Ali Öztürk bekleneni veremedi. 
Savunmaya yılların tecrübesi İlhan 
Eker ve Hırvat orta saha Erçağ katıldı. 
1-2 isim daha kadroya katılacak. 
Eldeki iyi kadro ve takviyelerle zirveyi 
kovalayacaklardır...

SAMSUNSPOR
Sezona geçen sezon Elazığspor’da 
iyi işler yapan Ümit Özat idaresinde 
başladılar. Başlangıç gayet iyiydi 
aslında ve ilk 7 hafta mağlubiyet 
yüzü görmedi karadeniz ekibi. Geçen 
sezonu Bandırmaspor’da geçiren 
Bursaspor’dan Bekir Sevgi kaleye, 
geçen sezonu Altınordu’da bitiren 
Rizespor’dan Oğuzhan Berber sol 
beke, geçen sezonu Elazığspor’da 
geçiren tecrübeli golcü Mehmet 
Çakır, geçen sezonu Boluspor’da 
geçiren Murat Gürbüzerol, geçen 
sezonu İnegölspor›da bitiren orta 
saha Muharrem Efe ve forvet Ersel 
Aslıyüksek ile genç 

Senegalli stoper Ndiaye kadroya 
dahil edildi. Zaten elde kaleci Furkan 
Köse, tecrübeli stoper Fatih Kılıçkaya, 
genç stoper Ercan Yazıcı, genç orta 
saha Hasan Kılıç, tecrübeli orta saha 
oyuncusu Mustafa Sevgi ve tecrübeli 
kenar Musa Aydın, takımın dinamosu 
Taha Yalçıner, geçen sezon iyi sezon 
geçiren Ofeodu ve daha önce bu 
takımda forma giymiş Ekigho’nun 
yanısıra hücum hattına ilk yarıda 
önemli katkı sağlayan Kone vardı. 
Transfer tahtaları kapalı ve bu 
kadroyla devam edecekler. Çok ciddi 
sakatlıklar yaşamazlarsa zirveyi yine 
de kovalayabilirler...
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GAZİANTEP 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESPOR
Sezona Hakan Kutlu idaresinde 

geçen sezona nazaran daha da 
gençleşen kadroyla başladılar. 
Yabancı oyuncuları komple 
değiştirdiler... Kaleye Adam 
Stachowiak, stopere Nikola 
Raspopovic, orta sahaya bir dönem 
Trabzonspor forması giymiş 
Alanzihno, forvete Sırp Nemanja 
Kojic ile Bebeto dahil edildi. Bebeto 
dışında tüm yabancılar çok iyi katkı 
verdi diyebiliriz. Ayrıca savunmaya 
tecrübeli sağ bek stoper Serkan 
Yanık, genç ön libero İshak Çakmak, 
geçen sezon Manisaspor’da çok iyi 
işler yapan genç kanat oyuncusu 
Gökhan Sazdağı, tecrübeli orta saha 
Murat Yıldırım, tecrübeli sol bek 
Yenal Tuncer, genç kanat oyuncusu 
Himmet Ertürk de yeni dahil olan 
isimlerdi ve ilk yarıda gayet iyi işler 
yaptılar. Ayrıca geçen sezondan 
takımda bulunan sağ bek Erkam 
Reşmen ve sol bek Ufuk Budak da 
ilk yarıda şansını iyi kullanan isimler 
oldular. Eldeki mevcut kadroları gayet 
iyi, sadece alternatif sıkıntısı çektiler. 
Yapacakları nokta takviyelerle zirveyi 
kovalarlar...

ALTINORDU
 

Sezona kötü başlayan İzmir 
temsilcisi ilk 4 hafta sonunda sadece 
2 puandaydı. Sonrasında oynadığı 
5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlikle 
9. hafta sonu itibariyle 15 puana 
ulaştılar ve devreyi 24 puanla 
tamamladılar. Altyapısından çıkardığı 
genç oyuncuları ve gerek antrenman 
sahaları, gerekse Türk futboluna 
yaptıkları müthiş katkılarla öne çıkan 
Altınordu, geçen sezon kaçırdığı play-
off ’u bu sezon kaçırmak istemiyor. 
Kaleyi ilk yarıda Tolgahan Acar 
korudu genellikle. Ramazan Evren 
Üstündağ ise alternatif olarak kaldı 
sadece. Savunmanın göbeğinde 
bu sene transferi çok konuşulacak 
genç isim Çağlar Söyüncü ile Yusuf 
Abdioğlu oynadı daha çok. Az da 
olsa Sinan Osmanoğlu da o bölgede 
şans buldu. Sezon başında Aydınspor 
1923’ten alınan Uğur Arslan Kuru 
ve onun olmadığı maçlarda Serkan 
Göksu sağ bek oynarken, sezon 
başında Tuzlaspor’dan alınan sol 
bek Emre Kara formayı altyapıdan 
yetişen genç Yusuf Acer’e kaptırdı ve 
genç oyuncu bir daha da bırakmadı. 
Devre arasında Antalyaspor’a giden 
Gökhan Yılmaz da zaman zaman o 
bölgede oynadı. Orta sahada Hüseyin 

Eroğlu, Berkay Samancı, Arif Morkaya 
ve Timur Temeltaş üçlüsünden pek 
vazgeçmedi ilk yarıda. Serkan Göksu 
da sağ bek oynamadığı maçlarda o 
bölgede yer buldu. Kenarlarda genç 
Cengiz Ünder ve Erdoğan Yeşilyurt 
forma bulurken, devre arasında 
Antalyaspor’da giden Halil İbrahim 
Tuna da o bölgede oynadı. Forvette 
Göksu Türkdoğan öncelikli isim 
olurken, Murat Yılmaz da zaman 
zaman ilk onbirde forma giydi. İlk 
yarıda Kayserispor’dan kadroya dahil 
edilen Yener Arıca sakatlığı nedeniyle 
beklenen katkıyı veremedi belki 
ama ikinci yarıda daha fazla şans 
bulabilir. Şu ana kadar transferde bir 
hamle yapmadılar ama yapacakları 
iyi takviyeler sonucu zirve yarışında 
olabilirler...

GAZİANTEP 
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BOLUSPOR
Geçtiğimiz sezonlarda bir türlü istenilen 

performansı ortaya koyamayan Boluspor, 
bu sezon da iç açıcı bir başlangıç yaptı 
diyemeyiz. İlk 5 maçta galibiyet yüzü 
görmeyen Boluspor sadece 3 puan almıştı. 
Sezona Özcan Bizati ile başladılar ve alınan 
kötü sonuçlar sonrası göreve altyapı Cüneyt 
Karakuş getirildi. Cüneyt Karakuşla bir ivme 
yakalayan Boluspor, ilk yarıyı 23 puanla 12. 
sırada tamamladı. Kaleyi ilk yarı boyunca 
yılların tecrübesi Soner Şahin korurken, 
zaman zaman da olsa kupa maçlarıyla Erdi 
Yokuşlu da kaleyi devraldı. Savunmanın 
solu ilk yarı boyunca genç Cengiz Umut 
Meraş’a emanet edilirken, sağında ise yılların 
tecrübeli sağ beki Adem Alkaşi sürekli forma 
giyen isim oldu. Gurbetçi genç sağ bek 
Fatih Turan da zaman zaman forma şansı 
buldu. Savunmanın göbeğinde sakatlık 
dışında Luiz Henrique oynarken, devrede 
takımdan ayrılıp eski takımı Şanlıurfaspor›a 
dönen Ramazan Sal ve Emrecan 
Afacanoğlu şans buldu. Devrede sol beke 
Süper Lig›de Elazığspor ve Konyaspor 
formaları giyen Özgür Özkaya, savunmanın 
göbeğinde en son Elazığspor’da oynayan 
Kemal 

Tokak ve yine en son Balıkesirspor 
forması giyen Hasan Hatipoğlu 
transfer edildi. Orta sahanın ortasında 
Alican Karadağ, Sebastian Hernandez ve 
Yusuf Emre Gültekin sürekli oynayan isimler 
olurken, az da genç Emrullah Yıldırım 
da forma şansı buldu. Kenarlarda takıma 
son günlerde katılan Anco Jansen ilk 
yarı boyunca önemli katkı sağlayan isimlerin 
başında geliyordu. Bir diğer kanatta ise 
genç Emre Kılınç ve Andaç Güleryüz oynadı. 
Andaç son maçlarda ise golcü Tevfi k 
Köse’nin sakatlanması sonucu forvette de 
görev aldı ilk yarı boyunca 5 gol kaydetti. 
Orta sahaya ilk yarıda Çaykur Rizespor’da yer 
alan Cumali Bişi ve ilk yarıda Giresunspor’da 
oynayan Arif Şahin ve Adana Demirspor’da 
çok şans bulamayan Özgürcan Özcan da 
kadroya katıldı. Ayrıca ilk yarıda kenarda 
Sefer Sever ve Tosaint Rickets de forma şansı 
buldu. Yapılan transferler bu lig için belki 
isim oyuncular ama tüm oyuncuların ilk 
yarıda takımlarında forma giymemiş olması 
belki sıkıntı yaratabilir...

YENİ 
MALATYASPOR

Geçen sezon 2. Lig’de Feyyaz Uçar 
idaresinde şampiyon olarak PTT 1. 
Lig’e yükselen Malatya temsilcisi, bu 
sezona ise tecrübeli Yücel İldiz ile 
başladı. İlk 7 maç sonunda sadece 1 
galibiyet, 2 beraberlik 4 mağlubiyetle 
5 puanda kalınca takımın başına 
geçtiğimiz sezonlarda Bursaspor ve 
Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük 
yapmış İrfan Buz getirildi. İrfan 
Buz ile çok iyi bir çıkışa geçen Yeni 
Malatyaspor, alt sıralardan kurtularak 
ilk yarıyı 21 puanla  13. Sırada bitirdi. 
İlk yarıda kaleyi en başta Ertaç Özbir 
korurken, daha sonra 37 yaşındaki 
tecrübeli kaleci Vedat Kapurtu kaleyi 
devraldı. Savunmanın sağında 
Altınordu’dan transfer edilen 
Kemal Cıngırt, solunda ise tecrübeli 
sol bek Ramazan Kahya forma 
giydi. Stoperde ise Godoy sürekli 
forma şansı bulurken, yanında ise 
genç Sadık Çiftpınar oynadı. Sadık 
Çiftpınar zaman zaman sağ bek de 
oynadı. Sezon başı Amedspor’dan 
gelen stoper Kamil İçer ve 
solbek Osman Fırat ilk yarıda çok 
şans bulamayan isimlerdendi. Orta 
sahada sezon başında Kartalspor’dan 
gelen Azad Filiz, Ali Sakal, genç 

Nijeryalı Azubuike oynadı. Azad Filiz 
ile yollar devrede ayrılırken, oyuncu 
kurucu olarak da İrfan Başaran ilk 
yarıda takımın 5 golle en golcü 
ismi olmayı başardı. Sunday Mba, 
Alex ve Akpabio gibi oyuncular 
beklenen performansı veremezken, 
tecrübeli İskender Alın da istenileni 
veremeyenler arasındaydı ve yollar 
erken ayrıldı. Tuzlaspor’da attığı 
gollerle çok dikkatleri çeken Yakup 
Alkan ise beklentileri karşılayamadı. İş 
yine son haftalara doğru 35 yaşındaki 
Aydın Çetin’e kaldı. Tecrübeli 
kenar oyuncusu Hüseyin Kar 
ilk yarıda zaman zaman şans 
bulan isimlerdendi. Devre arasında şu 
ana kadar takıma gurbetçi Uğurtan 
Kızılyar, Başakşehir’den tecrübeli 
orta saha Sedat Ağçay, hücuma 
Osmanlıspor’dan genç Umut Nayır, 
Stefan Nikolic, Sandro Gotal ve 
daha önce Kahramanmaraşspor 
ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyespor formaları giyen İzu 
Azuka transfer edildi. Zorlu ikinci 
yarıda nerede olacakları merak 
konusu...

sahada sezon başında Kartalspor’dan 
gelen Azad Filiz, Ali Sakal, genç 
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KAYSERİ 
ERCİYESSPOR

Geçtiğimiz sezon Süper 
Lig’den düşen Kayseri 
temsilcisi. Sezona geçen 
sezonu Kahramanmaraşspor’da 
tamamlayan Alaattin Demirözü 
idaresinde başladı. Süper Lig’deki 
kadrosundan da bir çok oyuncuyu 
kaybetmiş ve herkesin kesin 
düşer gözüyle baktığı bir takımdı 
Kayseri Erciyesspor. İlk 8 haftada 2 
beraberlik ve 6 mağlubiyetle sadece 
2 puanı olan Kayseri ekibinde takımın 
başına eski futbolcu Timuçin Beyazıt 
getirilince bir hava değişimi yaşandı 
ve ilk yarı sonuna kadar aldıkları 5 
galibiyetle bir anda düşme hattının 
üzerine çıktılar. İlk yarıda kaleyi 
devre arası takımdan ayrılan Zülküf 
ağırlıklı olarak korurken, daha sonra 
kaleyi genç Yusuf Balcıoğlu devraldı. 
Savunmanın ortasında geçen 
sezondan ender kalan oyunculardan 
Ethem Pülgir ve son günlerde takıma 
katılan Yunan oyuncu Sarris 
forma giydi. İlk maçlarda ise genç 
Bilal Kılıç stoperde forma giyiyordu. 
Savunmanın sağında genç 
oyuncular Tugay Adamcıl ve Fırat 
Demir oynarken, sol bekte ağırlıklı 
olarak Emre Öztürk, zaman zaman 
da Mehmet Bayram forma giydi. 
Orta sahada takıma son gün 
katılan tecrübeli Emre Toraman, Çağrı 
Yarkın genelde oynayan isimlerdi. En 
başta ise genç Serkan Demirezen de 
o bölgede forma giydi. Oyun kurucu 
olarak ise Başakşehir’den kiralanan 
genç Cihan Yıldız forma giyen isimdi. 
Kenarlarda tecrübeli Erçağ Evirgen, 
Volkan Okumak sürekli oynayan 
isimlerdi. İlk yarının en golcü ismi 
Volkan Okumakla birlikte 4 golle 
Üstün Bilgi olurken, forvette Adilovic 
de zaman zaman forma giyen 
isimdi. Genç kanat oyuncucu 
Mehmet Seçme de ilk yarıda zaman 
zaman şans buldu. Şimdiye kadar 
sadece Elazığspor’dan stoper 
Mehmet Cansın Çiçek kadroya 
katıldı. Yapacakları 2-3 takviyeyle 
lige tutunabilirler...

DENİZLİSPOR
Yıllardır düşme hattında gezinen 

takımlardan biri Denizlispor. Sezona 
geçen sezonda da takımda bulunan 
Mehmet Altıparmak ile başladılar. 
Alanyaspor galibiyetiyle lige başlayan 
Denizlispor, sonrasında oynadığı 7 
maçta galibiyet yüzü göremedi ve 
8. hafta sonunda sadece 5 puanla 
ligin dibine demir atmıştı. Kötü 
gidişat bir türlü sona ermeyince 
Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı 
ve daha önce takımda stoper olarak 
forma giymiş eski futbolu Ali Yalçın 
takımın başına getirildi. Ali Yalçın 
ile son 6 maça çıkan Denizlispor, 
bu maçlarda sadece deplasmanda 
Boluspor’a mağlup oldu ve ligi 15. 
sırada 17 puanla tamamladı. İlk 
yarıda kaleyi tecrübeli İsmail Şahmalı 
ağırlıklı olarak korurken, devrede 
takımdan ayrılan Kazım Sarı da en 
başlarda forma giymişti. Ayrıca genç 
Asil Kaan Güler de 3 maçta forma 
giydi. Savunmanın sağında sakatlığı 
dışında Furkan Şeker, zaman zaman 
da genç Alperen Babacan, sol 
bekte en başlarda Kerem Gülbahar, 
daha sonra ise 37 yaşındaki yılların 
tecrübesi Mustafa Keçeli forma 

giydi. Savunmada sezona Daniel 
Dimov ve tecrübeli Tuna Üzümcü ile 
başlayan Denizlispor, bu oyuncuların 
uzun süren sakatlığında çok büyük 
sıkıntılar yaşadı. Ayrıca genç 
Cenk Güvenç de stoperde forma 
giyen isimlerdendi. Orta sahada 
Şenol Akın, Veli Acar ve kadro dışı 
kalana kadar Serkan Atak gibi 
isimler sürekli şans bulurken, Servan 
Taştan da ilk yarıda forma bulan 
isimlerdendi. Oyuncu kurucu olarak 
genç Recep Niyaz attığı 4 golle katkı 
sağlarken, genç oyuncu Şevki Çınar 
ve Cihan Özkaymak kenarlarda eski 
sezonlarda olduğu kadar katkı 
veremedi. Geçen sezon çok iyi 
işler yapan santrfor Genkov uzun 
süren sakatlığı nedeniyle bekleneni 
veremezken, yeni transfer Leandrinho 
ise attığı 11 golle takımı sırtlayan isim 
oldu. Bir başka yeni transfer Leozinho 
ise ilk yarıda bekleneni veremedi ve 
yollar ayrıldı. Sıkıntılı bir süreçleri 
var ve puan silme ile karşı karşıyalar. 
Ayrıca transfer tahtaları da şu anda 
açık değil. İkinci yarıda işleri kolay 
değil...
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ŞANLIURFASPOR
2-3 senedir Şanlurfaspor bir 

türlü istediği sonuçları alamıyor 
ve en sonunda düşme hattında ilk 
yarıyı tamamladı. Sezona Engin 
Korukır ile başladılar. İlk 4 hafta 
sonunda alınan 2 beraberlik ve 
2 mağlubiyetin ardından Engin 
Korukır ile yollar ayrıldı ve takımın 
başına geçen sezonda da görev alan 
Hüseyin Dağ getirildi. Hüseyin Dağ 
idaresinde de istenilen sonuçlar 
gelmeyince son 5 haftada takımın 
başına eski Galatasaraylı futbolcu 
Tugay Kerimoğlu getirildi devreyi 
17 puanla 16. sırada tamamladılar. 
Devrede her sezon olduğu gibi 
yine bir çok oyuncu gitti ve bir çok 
oyuncu transfer edildi. Kaleyi ilk 
yarıda Fevzi ve Necati korurken, Fevzi 
devre arasında Adana Demirspor’a 
transfer oldu. Kaleye ilk yarıda Kayseri 
Erciyespor’da forma şansıı bulamayan 
genç Onurcan Piri dahil edildi. 
Savunmanın sağında tecrübeli Ekrem 
Dağ sürekli forma şansı bulurken, bu 
oyuncu zaman zaman da sol bekte 
forma buldu. Devre arasında ise 
savunmanın sağına Kasımpaşa’dan 
genç sağ bek Erhan Kartal transfer 
edildi. Savunmanın solunda Şaban 
Özel sürekli forma giyerken, stoperde 
ilk başlarda Veli Kızılkaya, 
daha sonrasında ise takımdan 
ayrılarak Adana Demirspor’a 
transfer olan Onur Akbay ve yine 
takımdan ayrılan Veysel Aksu 
oynadı. Savunmanın soluna 
ayrıca devre arasında Galatasaray 
altyapısından Yavuzhan Keleşoğlu 
takıma katıldı. Ayrıca eski oyuncuları 
Ramazan Sal 

Boluspor’dan, Gençlerbirliği’nden 
de Hikmet Balioğlu tranfser edildi. 
Genç oyuncu Halil Koçer de kupa 
maçlarında forma giymiş oldu. Orta 
sahada ilk yarıda takımdan ayrılıp 
Akhisar Belediyespor’a transfer olan 
Kenan Karışık, yine Eskişehirspor’a 
transfer olan Kıvanç Karakaş ve 

eski takımı Karşıyaka’ya dönen 
Mustafa Aşan ile cezası sona 
erip son maçlarda forma giyen 
Kubilay Sönmez ve zaman zaman 
da Erdi Kasapoğlu forma giydi. O 
bölgeye devre arasında Makhtar 
ve sezonun ilk yarısında Gaziantep 
Büyükşehir Belediyespor’da 
kiralık olarak forma giyen Oğuzhan 
Kayar ve Dardanelspor’dan genç 
gurbetçi Ensar 

Baykan transfer edildi. Hücumda 
ilk yarıda tecrübeli Edinho ve devre 
arasında Adana Demirspor’a transfer 
olan Abdülkadir Özgen şans buldu. 
Kenarlarda ise Diego Valente, 
devrede Karşıyaka’ya transfer olan 
Youssef, yine takımdan ayrılan 
Mehmet Sıddık İstemi ve Ahmet 
Arı forma buldu. İlk yarıyı 
Adana Demirspor’da geçiren Timur 
Özgöz ve Askar takıma katılırken, 
forvete de Ahmet Aras takviyesi 
yapıldı. Herkesin merak ettiği, ilk 
yarıdan çok farklı bir takımın ikinci 
yarıda uyum sorununu çabuk atlatıp 
atlatamayacağı... Yeni transferler 
tabi ki iyi isimler ama ne zaman takım 
olurlar soru işareti...

1461 TRABZON
Geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig’e 

yükselen Trabzon temsilcisi, eski 
pilot takımı hüviyetinde görünmedi 
ilk yarıda. Sezona Hamdi Zıvalıoğlu 
idaresinde başladılar. İlk haftalarda 
çok iyi bir ivme yakalayan Trabzon 
ekibi, 5. hafta sonunda zirve 
yarışının içindeydi ve 10 puandaydı. 
Sonralarda beklenmedik bir düşüşe 
geçen 1461 Trabzon, ligi 17. sırada 16 
puanla tamamladı. İlk yarıda kaleyi 
sezon başında Büyükçekmece 
Tepecikspor’dan gelen 36 yaşındaki 
kaleci 

Ziya Aydın korudu. Ziya Aydın’ın 
cezalı olduğu maçlarda ise kaleyi 
Kurtuluş Yurt devraldı. Savunmanın 
sağında Okan Yıldız ve zaman zaman 
da Ümraniyespor›dan transfer 
edilen Ömer Tunç, solunda zaman 
zaman Oğulcan Gökçe, Erhan Kara 
ve yine sağ bekte oynayan Okan 
Yıldız forma giydi. Stoperde tecrübeli 
Aytaç Ak ve Akapbo forma giydi. 
Orta sahada genç Batuhan 
Artarslan, tecrübeli Emrullah Kokoç 
ve Trabzonspor’dan gelen Ferhat 
Yazgan forma giydi. Zaman zaman 
da genç Abdülkadir Parmak forma 
şansı buldu. Kenarlarda ise Arquin ve 
Ziya Alkurt sürekli oynayan isimler 
olurken, zaman zaman o bölgede 
zaman zaman da forvette oynayan 
Ali Kuçik önemli katkı veren 
isimlerden oldu. Genç oyuncular 
Hamza Gür ve Yüksel Şişman da fırsat 
buldukça ellerinden geleni yapan 
oyuncular oldu. Karagümrük’tan 
transfer edilen Kaan Güdü ara ara 
forma giyerken, santrfor Yaser 
Hacımustafaoğlu ilk yarıda bekleneni 
veremeyen isimlerdendi. Devrede 
Trabzonspor’dan ciddi takviyeler 
yapmadıkları taktirde ligde kalmaları 
zor gibi görünüyor...
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KARŞIYAKA
Bu sezonun PTT 1. Lig’de 

belki de en ciddi hayal kırıklığı 
yaratan takımlarından Karşıyaka. 
Sezona geçen sene Kayserispor’u 
şampiyon yapan genç teknik adam 
Cüneyt Dumlupınar idaresinde 
başladılar. Yaptıkları fl aş transferlerle 
dikkat çeken İzmir ekibi, alınan 
kötü sonuçların ardından takımın 
başına Kemal Özdeş’i getirdi. 
Kemal Özdeş idaresinde de 
beklenen performansını ortaya 
koyamayan Karşıyaka, daha sonra 
ilk yarı sonuna kadar takımın 
başına tecrübeli teknik adam 
Hüseyin Hamamcı’yı getirdi. 
Karşıyaka, ikinci yarıya ise geçen 
sezon Antalyaspor’u şampiyon 
yapan eski teknik direktörleri Yusuf 
Şimşek ile başladılar. Kaleyi ilk yarıda 
geçen sezonu Kayserispor’da geçiren 
Agahev korudu. Sonlarda Agahev 
ayrılınca sezon başında Darıca 
Gençlerbirliği’nden gelen Ersin 
Aydın ve geçen sezon da sonlarda 
forma giyen genç Erhan Erentürk 
forma giydi. Savunmanın sağında 

devrede Göztepe’ye transfer 
olan Serkan Kurtuluş, solunda ise 
tecrübeli Çağlar Birinci forma giydi. 
Savunmanın göbeğinde devrede 
Dinamo Moskova’ya transfer olan 
Alexander Amisulashvili ve yine 
ayrılan İgor Duriç oynadı. Zaman 
zaman da Berkaycan 

Değirmencioğlu oynadı. Yılların 
tecrübesi Ersin Veli de stoperde 
forma bulan isimlerdendi. Orta 
sahada tecrübeli Zeki Korkmaz, 
takımdan devrede ayrılan genç 
Tugay Kaçar, Başakşehir’den gelen 
Ömercan Sokullu forma giydi. 
Kenarlarda bekleneni veremese de 
eski Trabzonsporlu ve Galatasaraylı 
Engin Baytar, genç Ali Kemal Özkan 
ve yine Başakşehir’den gelen Tayfun 
Pektürk forma giydi. Devrede ayrılan 
tecrübeli Mehmet Eren Boyraz da 
ilk yarıda İzmir ekibinde forma 
bulan isimlerdendi. Hücum hattında 
Gökhan Ünal ve Necati Ateş attıkları 5 
golle en golcü isimler olurken, 
Taha Balcı da zaman zaman şans 

bulan isimler arasındaydı. Sezonun 
ilk yarısında Beşiktaş’ta da forma 
giyen Mehmet Akgün ve Senegalli 
Djiby Fall beklenenin veremeyen 
isimler arasında yer aldı. Devre arası 
transferlerinde sağ beke Ömer 
Kandemir, sol beke Antalyaspor’dan 
Kvesic, tecrübeli stoper İbrahim Kaş, 
Mersin İdman Yurdu’ndan stoper 
Efe Halil Özarslan, orta sahaya eski 
oyuncuları Mustafa Aşan, kenara 
Şanlıurfaspor›dan etkili oyuncu 
Youssef Yeşilmen ve Antalyaspor’dan 
Şahin Aygüneş dahil edildi. İlk 
yarıda başka takım, ikinci yarıda 
başka takım kurdular resmen. 
Yapılan yeni transferler sezon 
başındaki gibi iyi isimler olmasına 
rağmen buralardan çıkmaları zor gibi 
görünse de kaliteli isimler bu sorunu 
aşabilecek kapasiteye sahip...
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Kaleci Köşesi

KALECİLERKALECİLER
Yalnız Adamlar

Artık kaderleri değişiyor...
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Ne kadar iyi, ne kadar büyük 
kaleci olursan ol ‘yalnızlık’ bizim 
yazgımız. Çizgide beklemek, 

tek başınalıktır. Ben bu yalnızlığı bazen 
içimdeki Çaykovski ile giderirdim.”

Böyle diyor Sovyetler Birliği 
döneminin efsanevi kalecisi Rinat 
Dassaev.. Dönemin genç file 
bekçilerinin, idolü...

Aynı zamanda Tatar-Müslüman 
olan, bir zamanların sarı kazaklı devi 
ekliyor: “Kaleci hassastır. Kırılgandır. 
Binlerce seyircinin önünde oynasa bile 
11 kişilik oyunda yalnızdır.”

Gerçekten de çok haklıydı 
Dassaev... Her ne kadar büyük bir 
seyircinin önünde görevini yapsalar 
bile tek başına bir yaşam hikayesi 
kalecilerin kaderi.

Biraz geçmişe gidelim dilerseniz. 
Örneğin 1950 Dünya Kupası finali. Yer 
Brezilya Maracana Stadı. Tribünlerde 
yaklaşık 200 bin seyirci. Ve gelmiş 
geçmiş en çok seyircinin izlediği 
futbol maçıdır, bu. Ancak tribünde yer 
alan onca seyirciye rağmen sahada 
2 yalnız adam vardı. Biri Uruguay 
kalecisi Maspoli ve diğeri Brezilyalı file 

bekçisi Barbosa... Sambacıları Dünya 
Kupası’ndan eden gol son dakikalarda 
geldi. Tribünleri mahşer sessizliğine 
gömen golden sonra başlama vuruşu 
için topu filelerin arasından almak 
zorunda kalan Barbosa’nın yalnızlık 
ve hüznü, Dassaev’in yukarıdaki 
sözlerini kanıtlar nitelikteydi. Barbosa, 
o günden sonra ölene kadar günah 
keçisi ilan edildi. Hatta talihsiz 
file bekçisi, 1993’te Brezilya Milli 
Takımı’nın kampını ziyaret etmek 
istedi fakat ‘Uğursuzluk’ getirir diye 
içeri alınmadı.

Ancak günümüz futbolunda 
bu talihsiz adamların, makus talihi 
değişiyor. Dünya ve Türk futbolunda 
yaşanan gelişmeler, yalnız adam 
kavramını tarihe gömecek gibi 
görünüyor. Yeni çalışma yöntemleri 
ve sistemleri antrenman metotları 
ile dünya ve Türk futbolunda çok 
daha başarılı, bilinçli ve usta kaleciler 
yetişecek gibi. Bu konuda Milli 
Takımlar Kaleci Departman Sorumlusu 
Alper Boğuşlu hocamızla, çalışma 
şansı bulan bir kaleci antrenörü olarak 
gelişmelerden oldukça mutluluk 
duyuyorum. 

Temel kaleci eğitimi, çok genç 
yaşlarda alınması gerekiyor. Eskilerde 
olduğu gibi 16-17 yaşlarında kaleci 
antrenörü ile çalışmaya başlayan genç 
file bekçilerinin yetenekleri sekteye 
uğruyor ve gelişimleri ağırlaşıyor. 

Bizim futbol oynadığımız 
dönemleri hatırlıyorum. O 
zamanlarda  kaleci antrenörsüz, 
ne kadar bilinçsiz ve kara düzen 
antrenmanlar yaptığımızı düşününce, 
bu dönemin kalecilerinin ne kadar 
şanslı olduğunun farkına varıyorum. 
Elbette günümüzde de eksiklerimizin 
halen çok fazla olduğunu biliyorum. 
Öncelikle yukarıda bahsettiğim 
sebepte olduğu gibi, alt yapılarda 
kaleci antrenörlerinin zorunlu olması 
ve kaleci temel eğitimlerinin ne kadar 
önem taşıdığını kulüplerimize kabul 
ettirmek zorundayız. 

İnanıyorum ki bu konuda yapılan 
çalışmalar her geçen gün artarak 
sürdürülecek ve yalnız adamların 
kaderi değişmeye devam edecektir.

Ümit Yavuz 
Kaleci Antrenörü
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Röportaj

“Burdurlu bir ailenin 3 kardeşli ortanca 
çocuğuyum. Babam çalışmak için 

Almanya - Nürnberg’e gelince bende 
burada dünyaya geldim.”

CEM
EKİNCİ
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Futbolla ne zaman tanıştın?

Futbola 4 yaşında ATV Nürnberg takımında başladım. 
İlk antrenmana babam ve kuzenlerim götürmüşlerdi. Küçük 
olsam da her zaman aklımda futbol vardı. Mesela evde her 
yere ayağımda topla giderdim.

Türkiye serüvenin nasıl başladı?

Almanya’da Regionalliga’da oynarken sezon sonu 
Kayserispor’a gitme imkânım vardı ve bende bu şansı 
değerlendirmek istedim. İlk defa 2014/15 sezonunda 
Türkiye’de bir kulübe imza attım. Daha önce de Türkiye’den 
birkaç kulübe gidebilirdim ama ailem ve ben daha genç 
olduğum için buna sıcak bakmamıştık.

Türkiye’deki futbola adapte olabildi mi?

Adapte olmam az da olsa zaman aldı ama çok 
yabancılık çektiğimi söyleyemem (belki 4-5 hafta) bu 
sürecinde normal olduğunu düşünüyorum sonuçta başka 
bir ülkede futbol oynuyordum artık.

PTT 1.Lig ile 2. Lig arasında ne gibi fark var?

En büyük fark bence 2. Ligde futbol oynamaya çalışan 
çok az takım var. 2. Ligde daha çok mücadele ediliyor ve 
çoğu zaman uzun paslarla oynanıyor PTT 1. Lige göre daha 
sert oynanıyor futbol. İlk maçımda topla ilk buluşmamda 3 
futbolcudan tekme yemiştim, oynadığımız zeminler daha 
kötü. Mesela 2 – 3 kulüp evlerindeki maçları suni çimde 
oynuyorlar.

“ALMAN DİSİPLİNİ”Almanya ile Türkiye arasında nasıl fark var?
Almanya futbolu daha tempolu. Defanstan atağa kalkınca ve hücumdan geriye dönüşler daha tempolu gerçekleşiyor. Topun daha çok oyunda kaldığını söyleyebilirim. Yani oyun daha az duruyor Türkiye liglerine göre. En önemlisinde takımlar hiçbir zaman takım disiplinlerinden kopmuyor buna da siz Alman disiplini diyorsunuz.

“GENÇ 
FUTBOLCULARA 

DAHA ÇOK 
GÜVENİLMELİ VE 
ŞANS VERİLMELİ”
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Türkiye’nin Almanya seviyesini yakalaması için neler 
yapması gerek?

Bence ilk başta ve en önemlisi olan kendi altyapımıza 
önem verilmeli. Genç futbolculara daha çok güvenilmeli 
ve şans verilmeli. Bunları Almanya’da daha çok görüyoruz 
maalesef. Sabırda çok önemli futbolda bir genç futbolcu 
1 maç kötü oynadı diye hemen silinmemeli futbolcuyu 
kaybetmek çok kolay ama kazanmamız gerek gençleri.

Gelecekteki hedefl erin nedir?

Hedefim öncelikle şu an Eyüp spor ile iyi ve güzel bir 
sezon geçirmek. Hedefimiz playoffl  ara kalabilmek ve 
bunuda yapacak güçteyiz takım olarak. Kendi hedefl erimde 
bu sezon sakatlıksız kazasız belasız başarılı sezon oynamayı 
hedefl iyorum. Bir ofansif futbolcu olarak da bol gollü 
bir sezon geçmesini istiyorum. Ve tabikide daha yüksek 
liglerde forma giyebilmek.

Türkiye’de menajerin önemi nedir?

Türkiye’de menajer çok önemli. Birçok futbolcu 
menajerleri sayesinde iyi kulüplere transfer oluyorlar.

“CEM TÜRKMEN BENİM İÇİN MENAJERDEN DAHA ÇOK 
ABİM GİBİ”

Menajerin Cem Türkmen ile ilgili neler söylemek 
istersin?

Sadece futbolla ilgili değil her konuda konuşabildiğim 
bir abim benim için ve ikimizde Nürnberg’den olduğumuz 
için devre aralarında veya sezon sonları daha sık 
görüşebiliyoruz. Türkiye’de de tanınmış bir menajer. Futbol 
bilgisine ve görüşüne saygım sonsuz ve beni iyi temsil 
ettiğine inandığım için birlikte çalışıyorum.
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Gurbetteki genç Türk’ler için neler söyleyeceksin?

Gençlere tavsiyem hemen pes etmesinler. İlk başta her 
şey zor olur. Birçok kişi tanıyorum Türkiye’ye gelip de ilk 11 
oynamadıkları için hemen Almanya’ya döndüler. Futbolda 
sabır çok önemli. Her zaman iyi çalışsınlar kendilerini 
güvensinler.

Tribune Sports Magazine dergisi için neler söylemek 
istersin?

Birkaç derginizi okudum gerçekten çok güzel röportajlar 
var içeresinde. Çok başarılı iş yapıyorsunuz başarılarınızın 
devamını dilerim. 

Röportaj: Burcu Eken

CEM EKİNCİ KİMDİR? 
5 Şubat 1990 Almanya doğumlu 

oyuncu 2009'da 1. FC Nürnberg alt 
yapısında  futbol'a başladı. Santrafor 
ve kanat bölgelerinde oynayan 
Cem Ekinci 2011'de Bayern'in Hof  
takımına transfer oldu ve esas 
patlamayı burada yaptı. 2012-2014 
arasında ise Almanya Bölgesel Ligi 
ekiplerinden SV Seligenporten'de 
görev aldı. Burada oynadığı son 
sezonda 36 maçta görev alırken attığı 
10 gol ve 3 asistle tüm dikkatleri 
üzerine çekti. Ardından ise  2014'te 
Türkiye PTT 1. Lig ekiplerinden 
Kayserispor'a transfer oldu. Sarı 
kırmızılı ekipte 24 maçta görev 
alırken, 8 golle takımının o sezon 
yaşadığı lig şampiyonluğuna katkıda 
bulundu. 2015-2016 sezonu için 
İstanbul ekiplerinden Eyüpspor'a 
geçen golcü oyuncu devam eden 
ligde 20 maçta attığı 7 golle adından 
söz ettirmeye devam ediyor. 
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Konuk Yazar

Transferde ekonomi yönetimi ve UEFA’nın dikkatleri 
üzerine çektiği Finansal Fair-Play (FFP) kuralları ile 
oyuncu seçimleri yapıldı. UEFA Türk kulüpleri üzerinde 
araştırmalarına devam ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, 
Trabzonspor ve Gaziantepspor sıkı kontrol altında.

Önceklikle yapılan transferlerin harcamları ve 
yönetimini ele alalım. 

Transferler; Avrupa liglerinde üst turlara yükselerek 
para kazanmak, futbola küsen sponsorları geri getirmek, 
ligde zirvede yer alıp yayın geliri pastasından büyük dilim 
kapmak, taraftarı heyecanlandırıp forma ve kombine 
satışlarını patlatmak hedefiyle yapıldı. 

Futbolun endüstriyelleşen yapısıyla artık kulüpler 
holding gibi yönetiliyor. Kazanılan paranın tekrar paraya 
dönüşmesi için kulüpler transfer piyasasıyla, reklam ve 
medya yatırımlarıyla, yarattığı marka değeri ve ligleriyle her 
açıdan profesyonel yönetilmesine ihtiyaç duyuyor. 

Futbol endüstrisinin gücü harcanan rakamlarla ortaya 
çıkıyor. Avrupa’da birçok büyük kulüp ciddi paralar 
kazanıyor ve kazandıkları  parayla yaptıkları sportif 
yatırımları tekrar parasal başarıya dönüştürüyor. Böylece 
o kulübün ve o kulübün bulunduğu ligin marka değerini 
artırıyor. Bu da rekabete neden oluyor. 

Türk futbol endüstrisi açısından durum çok daha farklı. 
Para politikasının iyi bir şekilde yönetilmeyişi kulüpleri 

TRANSFER EKONOMİSİ 
ve 

FFP KURALLARI
Mario Gomez, Quaresma, Robin van Persie, Nani, Podolski, Eto’o… 

Bu sezon başı transfer döneminde Türkiye’ye yıldızlar yağdı. 
Kulüpler kesenin ağzını açtı. Fakat kapıda çok ciddi bir sorun var: 

Finansal Fair-Play

Turgay Yavaş
*
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maddi açıdan kriz ile boğuşmasına neden oluyor. Transfere 
harcanan astronomik rakamlar kulüpleri borç batağına 
sürüklüyor. Kulüplerin gelir-gider tabloları oldukça kötü 
durumda. Üstelik bu tablonun devamı halinde UEFA Mali 
Fair Play Kurallara uymayan kulüplere büyük yaptırımlarla 
karşı karşıya kalacak ve UEFA liglerinde oynamaktan 
mahrum kalacak ve durum tamamen içinden çıkılmaz hale 
gelecek.

FFP NEDİR?
Peki nedir bu Finansal Fair-Play? Şartları ve yaptırımları 

neler? Göz atalım… 

Endüstri her ne kadar inanılmaz boyutlara ulaşmış 
olsa da bu havuzda harcanan paralarda fazlasıyla ciddi 
miktarlara ulaştığından, şirketleşen kulüplerin gelir-gider 
tablolarının eksiye gidişi UEFA’yı harekete geçirmek 
zorunda bıraktı ve 2012-2013 sezonu ile birlikte Financal 
Fair Play uygulaması hayata geçti. 

Futbol kulüplerinin gelirlerindeki dikey artış, giderleri de 
aynı ölçüde artırdı ve sorunların başlangıç noktasını teşkil 
etti. Artan bu gelir kalemlerinin etkin ve verimli şekilde 
kullanılmaması, üstüne bir de kötü yönetimlerle birleşince, 
kulüplerin mali disiplinleri zaman içinde yok olmaya 
başladı. Kaybolan bu mali disiplin ise kulüpleri altından 
kalkamayacakları mali bir kısır döngüye itti. 

Birçok kulüp pahalı ve akılcı olmayan transfer 
harcamaları ile birlikte yaşadığı sportif rekabette kötü 
gidişatın esiri olup, kaynaklarını da etkin ve verimli 
şekilde kullanamayınca, şirket şekilde kurulduysa iflasa 
sürüklenerek, dernek şeklinde kurulduysa kapanarak ve 
tasfiye olarak yok olup gitti. 

İşte günümüz futbolunda 100 Milyon Euro eden süper 
yıldızların, 40 Milyon Euro’luk reklam anlaşmalarının bazen 
getiremediği o başarı köklü kulüpleri batma noktasına 
getirip, futbolu ticaret yapmak için kullanan kişilerin eline 
geçmesine neden olurken UEFA artık bu duruma dur 
demek için 2004 yılında UEFA kriterlerini devreye sokma 
kararı aldı. Kendisine bağlı lokal federasyonlar aracılığı ile 
kulüpleri mali, iktisadi, yönetsel, sportif ve tesis koşulları 
bakımından yönlendirmeye ve disipline etmeye yönelik 
kararları uygulamaya geçirdi. Bu sistem ile bugün mevcut 
olan kulüp lisanslama yöntemi kurulmuş oldu. 

 Kulüp Lisanslama Yöntemi ile kulüpler nisan ayının ilk 

haftasına kadar; İçinde bulunduğu yılın veya ara yılın mali 
tablolar listesini

Gelecek döneme ait mali tabloları

Nisan ayı ilk haftası itibarıyla vadesi geçmiş borç 
kontrollerini

belirterek UEFA’da oynayabilmek için lisans almak 
zorunda. Bu kriterlerin alt evrakları mevcut olduğu gibi 
Denk Hesap Zorunluluğu ana şart. Kulüp Lisans Sistemi 
uygulamada olmasına rağmen hepimizin bildiği gibi 
Türkiye Süper Liginde her sezon en az iki takım lisans 
alamamakta. İşte tam da bu yüzden UEFA Kulüp Lisans 
Sisteminin de bu olumsuz mali gidişata çözüm olmadığını 
görerek UEFA Kriterleriyle beraber uygulanmak üzere 2009 
yılında Financal Fair Play uygulamasını hayata geçirmek 
için çalışmalara başladı. Financal Fair Play uygulaması 
2013-2014 yılı için uygulanması planlanırken Premier 
Lig takımlarının kısa sürede buna uyum sağlamakta 
zorlanacağını gündeme getirmesiyle bu uygulama 2014-
2015 sezonuna ertelendi.

FFP KRİTERLERİ 
NELERDİR?

Yöneticiler ve Kulüp başkanları kulüp için cebinden 
harcama yapamayacak. 

Kulüpler, kendi yöneticilerine veya iş ortaklarına ait 
borçlarını kaynaklarına iade edecekler. 

2012-2013’ten itibaren kulüpler transferlere 
gelirlerinden daha fazla harcama yapmayacak.

Sadece kulübe hibe edilen ve kulübe ait gelirler 
değerlendirmede kulüp geliri sayılacak. 

Hiçbir futbolcu, kulüp ya da yasal otoriteye vadesi 
geçmiş borç bulunmayacak. Gelirden daha fazla 
borçlanılmayacak. Borçlanılırsa transfer yasağı cezası 
alınacak. 

Öz sermayenin eksiye düşmesine izin verilmeyecek. 
Kulüpler denk bütçe kapsamında ve yıllık gelir-gider 
tahmininde başa baş noktasını yakalayacak.

Futbolculara yapılacak ücret, maaş ve prim ödemeleri, 
toplam gelirin yüzde 70’ini geçemeyecek.
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Bütçesi 5 milyon Euro’nun altındaki takımlar 
kriterlerden muaf olacak.

Kulüplerin fahiş yüksek ve fahiş düşük 
fiyatlarda yaptığı anlaşmalarla kurduğu şirket 
ilişkileri gelir-gider tablosuna katılmayarak, emsal 
fiyat esas alınacak.

Kulüplerin altyapı, stadyum ve antrenman 
sahası için yapacağı yatırım amaçlı harcamalar 
başa baş noktası hesaplamalarına dâhil 
edilmeyecek.

 

BREAK-EVEN 
(BAŞABAŞ) KURALI:

Başabaş kuralı FFP’nin getirdiği belki de en 
önemli kural, bu kurala ilişkin yaptırımlar 2013/14 
sezonunda uygulanmaya başlandı. Bu kuralı baz 
alan UEFA turnuvalarından men  uygulaması ise 
2014/15 sezonunda başladı. Break-Even kuralı 
takımların gelir-giderlerini belli bir dengede 
tutması gereğini düzenliyor. Bu kurala göre:

2011/12 ve 2012/13 sezonlarını içeren iki yıllık 
mali dönemde kulüplerin toplam zararı* 5 Milyon 
Euro’yu aşamayacak  

Eğer takımın sahibi ve/veya ortakları (ilgili 
taraflar) zararın 5 Milyon Euro’yu aşan kısmını 
tamamen karşılarlarsa (şirkete (takıma) aşan kısım 
kadar ek sermaye koyarlarsa) bu rakam en fazla 
45 Milyon Euro olabilecek 

İki sezon toplam zarar 45 Milyon Euro 
üzerindeyse ilgili takıma 2014/15 sezonunda 
yaptırım ** uygulanabilecek

2014/15 sezonu ilk uygulama sezonu olarak iki 
istisnaya sahip:

Eğer takımın yıllık başabaş sonuçlarında 
(zararda) bir düzelme (pozitif trend) gözleniyorsa 
yani 2012/13 sezonu zarar rakamı bir önceki 
yıla göre daha olumlu bir yerdeyse, yani zarar 
azaldıysa

1 Haziran 2010 tarihinden önce imzalanan 
futbolcu sözleşmelerinden kaynaklanan 
ödemeler 2012/13 mali yılında bir zarara yol 
açıyorlarsa

Bu istisnalar geçerliyse takım 2014/15 sezonu 
için yaptırımlardan kurtulabilir

Bir sonraki sezon (2014/15) için ise 2011/12, 
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2012/13 ve 2013/14 sezonlarını içeren 3 sezonun toplam 
rakamına bakılacak

Buradaki sınır ise yine, bir önceki  sezonda uygulandığı 
gibi 5 Milyon Euro ve 45 Milyon Euro olacak, ancak 
rakamlar 3 sezon toplamına göre hesaplanacak 

Sonraki 3 sezonda ise (2015/16, 2016/17, 2017/18) yine 
önceki üç sezona bakılacak, ancak sınırlar 5 Milyon Euro ve 
30 Milyon Euro olacak

UEFA 2018/19 sezonundan sonra 30 Milyon Euro sınırını 
düşürebilecek.

 Zarar tanımı ya da başabaş hesaplamasına dahil edilen/
edilmeyen gelir ve giderler:

Başabaş noktası hesaplamalarında kulübün her geliri 
dikkate alınmıyor. 

Kabul edilen gelirler:

Maç günü gişe gelirleri

Yayın gelirleri

Sponsorluk gelirleri

Reklam ve diğer medya gelirleri

Ticari faaliyetler gelirleri

Finansal gelir 

Bonservis  gelirleri 

Futbol dışı branş gelirleri, kulüp sahiplerinden 
gelebilecek ve makul ölçü dışındaki gelirler (piyasa rayiç 
değerinin üzerinde sponsorluk vb.) dikkate alınmıyor. 

Giderlerde ise:

Altyapı harcamalarına dair giderler

Tesis, stad, antrenman tesisleri inşaat ve tadilatları 
geliştirmesine ait giderler

Bonservis giderlerine dair finansman giderleri 
aktifleştiriliyorlar

Giderlerden düşülerek başabaş noktası o şekilde 
hesaplanıyor.

Yaptırımlar

Eğer bir lisanslama veya gösterge kriteri yerine 
getirilmezse ya da başabaş kuralına uygunluk söz konusu 
değilse, konu UEFA disiplin komitesine aktarılır ve gerekli 
önlemler alınır. Maddi ceza ya da katılımdan men cezaları 
verilebilir. Bugüne kadar kulüp lisanslama kriterine 
uymayan birçok kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa 
Ligi’ne alınmayarak yaptırım uygulandı. Gözlem kriterlerine 
yönelik de bazı cezalar da verildi ve uygulandı.  

UEFA’dan 4 Türk takımı için FFP açıklaması!

UEFA, Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde 6 takıma 
soruşturma başlattığını ve 4 Türk takımını da incelemeye 
devam ettiğini açıkladı.

UEFA’dan yapılan yazılı açıklamada, Finansal Fair Play 
kuralları çerçevesinde vadesi geçmiş borçları nedeniyle 
6 takımı UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı 
Komisyonu’na sevk edildiği belirtildi. 

Açıklamada; daha önce incelenmeye alınan Türk 
takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve 
Kardemir Karabükspor’un ise soruşturmasının devam 
edeceği kaydedildi.

Galatasaray ve Kardemir Karabükspor dışında incelenen 
8 kulübün Avrupa kupası gelirlerinin geçici olarak 
dondurduğu da vurgulandı.
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MİLYAR LİRALARCA BORÇ
FFP sıkıntısı büyük bir tehlikeyle kapıdayken Türkiye’de 

kulüplerin gelir ve gider dengelerini acilen gözden 
geçirmeleri gerekiyor. Kulüplerin en büyük gelirleri, naklen 
yayından geliyor. Reklam ve sponsorluk gelirleri ikinci 
sırada sonrasında ise stat hâsılatı ve UEFA gelirleri geliyor. 

Kulüplerin giderlerini ise büyük oranda transfer ücretleri 
ve teknik kadro ücretleri oluşturuyor. Dört büyük spor 
kulübünün borsa performansı da olumsuz tabloyu net bir 
şekilde ortaya koyuyor. 

UEFA’nın mali kriterlerini tutturmakta zorlandıkları için 
ek süre talebinde bulunan, vergi afları için ise Ankara’nın 
yollarını aşındıran ve sıkıştıkça bedelli sermaye artırımları 
ile hisse satışı yapıp yatırımcıları bezdiren üç büyük 
kulüp ne yazık ki iflah olmuyor. Ara transfer öncesi 2015-
16 sezonu ilk transfer dönemine bakalım. 1 Haziran-31 
Ağustos arasındaki üç aylık dönemde, Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’ın toplam borcu yüzde 25.8 artarak 2 milyar 
897 MilyonTL’ye çıktı. 

Kulüplerin dakikada yaklaşık 4 bin 500 lira borçlandığı 
bu üç aylık dönemde, özsermaye toplamları 1.1 Milyar TL 
negatif olarak gerçekleşti. Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı 
maddesine göre ‘borca batık’ durumda bulunan kulüpler, 
aktiflerini değerleme raporu hazırlamak zorunda kaldı. Üç 
büyük kulübün ilk çeyrekte satış gelirleri, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 108 arttı ve 325 Milyon TL’ye çıktı. 
Toplam zarar yüzde 24.1 artarak 131.6 Milyon TL oldu. 

Beşiktaş’ın gelirleri yüzde 131.7 artarak 111.6 milyon 
liraya ulaşırken, futbolcu satış ve kiralama gelirleri 1.1 
milyon liradan 55.5 milyon liraya fırladı. Kara Kartal bu yıl 
Demba Ba’yı 13 milyon, Atınç Nukan’ı ise 5 Milyon Euro 
bedelle satmıştı. Beşiktaş’ın zararı ise yüzde 35’lik yükselişle 
16.5 Milyon TL’ye ulaştı. 

2015 yılında gerçekleşen transferler, 3 yıl için 70 Milyon 
Euro’luk borcun altına giren Fenerbahçe’nin, borcu yüzde 
56 artarak 1.1 Milyar TL’yi geçti. Fenerbahçe’nin gelirleri 
yüzde 174 artarak 136.9 Milyon TL’ye çıktı. Gelir artışında 
Sow’un ve Emenike’nin yaklaşık 60 Milyon TL bedelle satışı 
etkili oldu. Fenerbahçe’nin zararı 45.9 Milyon TL’den 26.9 
Milyon TL’ye indi. Finansman giderleri üçe katlanarak 45.3 
Milyon TL oldu. 

Avrupa kupalarından men tehlikesi olan Galatasaray’ın 
borcu ise 1 Milyar TL’ye çıktı. Zararı iki kat artarak 90 Milyon 
TL’ye ulaştı. Finansman giderleri 3 kattan fazla artarak 49.7 
Milyon TL oldu.

HEDEF KISA VADEDE 
BAŞARI

İyi akılla yönetilmenin altını çizen görüşlerin birleştiği 
bir diğer nokta da Türkiye’de fütursuzca gerçekleşen 
transferler üzerine. Türkiye’de yıllık transfer harcamaları yüz 
milyon Euro’lara yaklaşıyor. Bu harcamaların önemli kısmı 
borçlanılarak finanse ediliyor. Kaynağı olmadan yapılan 
transfer harcamaları, ciddi mali sorunları da beraberinde 
getiriyor. 

Futbolun kâr eder hale gelmesi için değişmesi gereken 
çok şey olduğu açık. Ancak bunlar kuşkusuz, uzun vadeli, 
zamana yayılacak adımlar. Kulüpler ise kısa vadede tabloyu 
pozitife çevirmek istiyor. Yapılan dünya yıldızı transferleriyle 
ilk aşamada fena ilerlemiyor gibi gözüküyor. Önceki 
sezon transferde epey tutumlu davranan ve giderlerini 
artırmama yolunu izleyen Fenerbahçe, Avrupa kupalarına 
katılamaması, beklenen sponsorluk anlaşmalarının 
yapılamaması gibi faktörlerin de etkisiyle gelirlerinde 
de bir artış yaşayamamıştı. Üstüne sportif başarının da 
gelmemesi, kulübü bu sene 180 derece farklı bir rotaya 
yöneltti. Başta Van Persie ve Nani gibi güçlü oyuncuların 
takıma katılması, kulübün gelirleri üzerinde hemen olumlu 
etki gösterdi. 

Dünyaca ünlü futbolcuların takıma katılması, 
sponsorluk anlaşmalarında da kulübün elini güçlendiriyor. 
Fenerbahçe, Şükrü Saracoğlu Stadı’nın ismi, muhtelif 
reklam ve tanıtım hakları konusunda Ülker’le 10 yıllığına 
anlaşmaya vardı. 



 TRIBUNE SPORTS MAGAZINE • OCAK / MART  2016                   53

Ayrıca adı değişen Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 
Saracoğlu Spor Kompleksi, Türk Telekom Grubu’nun 
üstün teknolojisi ile baştan aşağı yenilenmiş Wi-Fi ve 4,5G 
uyumlu mobil internet altyapısıyla, Türkiye’nin ilk yeni nesil 
stadyumu olacak. Sarı Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde 
2015-2016 sezonu forma göğüs reklamı için Yandex’le 
anlaştığını duyurmuştu.

YENİ YABANCI KURALIN 
ARTI ETKİSİ

Bu sezon yabancı oyuncu sayısını artıran yeni kuralın 
yürürlüğe girmesi, yeni yapılanmada kulübün elini 
rahatlatan bir diğer etken oldu. Böylece yerli oyuncuların 
yüksek bedelli sözleşmelerinin uzatılmaması, futbolcu 
maaşları kaleminde yaklaşık 5 milyon Euro’luk bir azalma 
sağladı. Takımdan ayrılan yabancı oyuncuların maaşlarını 
eklediğimizde bu rakam 10 Milyon Euro’nun üstüne çıkıyor. 

Geçen sezon 20. şampiyonluğuna ulaşarak formasına 
4. yıldızı takan ve ayrıca Türkiye Kupası’nı da müzesine 
götürerek çifte zafer yaşayan Galatasaray ise bunun 
karşılığını ürün satışlarından zaten almış durumda. Özellikle 
4. yıldız konseptli ürünlere taraftarın gösterdiği yoğun ilgi 
sayesinde yıllardır zarar eden Galatasaray Mağazacılık A.Ş. 
kâr etti. 

Eski yıldızı Quaresma’yı yeniden kadrosuna katan 
Beşiktaş ise bir önceki sezona nazaran 30 milyon TL kâr 
elde etti. Reklam ve gelirler konusunda beş yıllık planlar 
yapan kulüp, bunların karşılığını da aldı ve Vodafone, 
Adidas, Kalde, IMC ile beş yıllık anlaşmalar yaptı. Vodafone 
ile (göğüs) 29 Milyon Dolar, Adidas ile 24 Milyon Dolar, 
Beko (sırt) ile 17,25 Milyon Dolar, Kalde (kol) ile 10 Milyon 
Dolar’lık anlaşmalar yapıldı. Stat isminden basketbol 
takımına, hentbol takımından engelli takımına kadar 
aldığı sponsorlukların toplam bedeli yaklaşık 220 Milyon 

Doları buldu. Beşiktaş, yeni stadı Vodafone Arena’da 
açacağı Kartal Yuvası’ndan da önemli bir gelir elde 
etmeyi hesaplıyor.

YAYIN GELİRLERİNDE 
ASLAN PAYI 
G.SARAY’IN

Futbolun en büyük gelir kaynaklarından biri 
de kuşkusuz naklen yayınlar. 2014-15 sezonunda 
kulüpler yayın geliri havuzundan toplam 788 Milyon 
TL kazandı.

Aslan payı 91,3 Milyon TL gelir ile sezonu zirvede 
tamamlayan Galatasaray’ın oldu. Sezonu ikinci sırada 
tamamlayan Fenerbahçe ise kasasına 87,7 Milyon TL koydu. 
Lig sonuncusu Balıkesirspor’un kazancı ise 28,6 Milyon TL 
oldu. 366,6 Milyon TL puana göre dağıtıldı. 18 Süper Lig 
kulübüne eşit olarak dağıtılan para miktarı ise 288 Milyon 
TL oldu. Şampiyonluk primi adı altında verilen para ise 
87 Milyon TL. İlk altıya kalan takımlara da 46, 5 milyon 
TL ödendi. Süper Lig’de olma hakkı elde eden her kulüp, 
sezon başında 16 Milyon TL ayakbastı parası alıyor. Ayrıca 
galibiyetlerde 1,2 Milyon TL, beraberliklerde ise 600 bin TL 
kazanıyor. Başarının ödülü bununla da sınırlı değil. Kulüpler, 
her şampiyonluk için ekstradan 1,5 Milyon TL kasasına 
koyuyor.

GELİRLERİ ARTTIRIP 
GİDERLERİ AZALTMALI

Güçlü transferler yaparak sportif başarı elde etmek, 
böylelikle yayın gelirinden daha fazla pay almak, Avrupa 
liglerinde finale doğru ilerleyerek buradan büyük paralar 
kazanmak, taraftarı heyecanlandırarak kombine, bilet 
ve taraftar ürünü satışlarını artırmak. Yüksek meblağlı 
sponsorluk anlaşmaları yapmak gelirlerde bir sıçramaya 
neden olsa da sürdürülebilir ekonomik başarı için daha 
büyük adımların atılması gerekli. Sadece kulüplerin değil, 
futbolun tüm paydaşlarının el ele vermesi gerekiyor.

Kurumsal yapıların oluşması, Avrupa’daki beş önemli ligi 
izleyerek Türk futbolunun kendine en uygun modeli alması, 
kulüplerin mali denetiminin daha sıkı yapılması gelirlerin 
artması adına önemli adımları oluşturuyor. 

Giderler için de büyük paralar harcanan transferler 
yerine altyapıdan futbolcu yetiştirilmesi mali açıdan 
kulüplere de büyük yarar sağlaması kaçınılmaz bir durum. 

Ülke futbolunu tehdit eden FFP kurallarını ihlal 
etmemek için kulüp başkanlarının şapkayı önüne koyup 
ileriye yönelik yatırım yapması ve taraftarın da bu duruma 
sabretmesi gerekiyor. 
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Röportaj

MANNHEIM DOĞUMLU 23 YAŞINDAKİ TALHA YAZGAN 
EĞİTİM – ÖĞRETİM HAYATINI ALMANYA’DA TAMAMLAMIŞ, 
ALMAN DİSİPLİNİNE SAHİP ŞUAN DA 3.LİG 3.GRUP’TA YER ALAN 
BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ’NDE FORMA GİYMEKTE. 
GELİN HEP BERABER TALHA YAZGAN’I MUHABİR 
ARKADAŞIMIZ SERHAT HERGÜNER ARACILIĞIYLA 
TANIYALIM…

Öncelikle Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz 
için teşekkür ederiz. Futbol’a ne zaman ve nasıl 
başladın? 

Küçüklüğümde de futbolla hep haşır neşir 
olan birisiydim, 5 yaşında da Babam ve Amcam 

diyebileceğim birisinin desteğiyle Mannheim takımında 
futbola başladım. Daha sonra şehrimizin Türk takımı olan 
Türk Spor Mannheim’a transfer oldum. Orada gösterdiğim 
iyi performans ile bir sıçrama yaşayarak şu an Almanya 2. 
Lig’inde yer alan Sandhausen takımın alt yapısına transfer 
oldum. 18 yaşında Almanya’da profesyonel futbolculuğa 

TALHA YAZGANTALHA YAZGAN
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adımı attım. Almanya maceramın ardından önüme bir teklif 
sunuldu, bende Türkiye’yi Beylerbeyi Spor Kulübü’nü tercih 
ettim

Gelecekte kendini nerede görmek istiyorsun?

Kısa vadede ki hedefim öncelikle Beylerbeyi Spor 
Kulübünde şampiyonluk yaşamak ve sakatlık yaşamadan 
güzel bir sezonu geride bırakmak istiyorum. Bu süreçte 
de kendimi geliştirmek hedeflerim arasında. Uzun yıllar 
Almanya’da futbol oynadım, oranın kültüründen de 
gelen bir durum olarak disiplinli bir şekilde çalışıp futbol 
kariyerime yön vermeye çalışıyorum. Süper Lig ve PTT 1. 
Lig kulüplerinde forma giymeyi istiyorum. Bu hedeflerime 
ulaşmak için elimden gelen bütün çabayı sarf edeceğim.

Şu formasını terlettiğin Beylerbeyi 
Spor Kulübü için neler 
söyleyeceksin, sana neler katkı 

burası?

Beylerbeyi Spor Kulübü 
için olumsuz bir şeyler 
söyleyemem. Yönetiminden, 
hocasına, hocasından, 
malzemecisine kadar burada 
karakterli ve çok iyi insanlar 
var. Burası harika bir yer, takım 
içerisinde aileme ortamı var. İlk 
geldiğim zamanlarda yabancılık 
çeker miyim korkusu vardı 
üzerimde ama burada ki ortam 
bu düşüncelerimi kafamdan sildi. 
Futbol hayatımda ilk defa böyle 
bir aile ortamı yaşadım.

Almanya ile Türkiye arasındaki futbol anlamındaki 
farklılıklar nelerdir?

 Türkiye›de güce dayalı bir futbol oynanıyor. Almanya›da 
ise taktik, disipline çok daha fazla önem veriliyor. 
Almanya›daki en önemli farklardan bir tanesi de alt yapıdan 
başlayarak sistemi öğretiyorlar. Oyuncuların temelleri orada 
daha sağlam atılıyor. Futbol sadece toptan ibaret değil. 
Futbol; kafayla, beyinle oynanan bir oyun. Bize Almanya’da 
alt yapıdan itibaren özel antrenmanlar veriyorlardı. Bunları 
öğrenerek futbola başlayınca futbola bakış açın değişiyor, 
futbolun sadece bir toptan ibaret olmadığı anlıyorsun. 
Taktik bilgin en yüksek seviyede olduğunda da oynadığın 
futboldan zevk alıyorsun. Futbolun ne kadar basit bir şey 
olduğunu kavrıyorsun. Özetlemek gerekirse Türkiye’de 
benim gördüğüm güce dayalı bir futbolun 
oynandığı, 
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Almanya’da ise oyuncuların ne 
yapacaklarını bilerek hareket etmeleri, 
yapmaları gerektikleri kadarını yapmaları 
ve iş ahlakına ve disipline sahip çıkarak 
taktiksel bir oyun yapısı olduğunu 
söyleyebilirim.

Almanya alt yaş gruplarından teklif 
alsaydın kararın ne olurdu?

Alman Milli Takımının alt yapı 
seçmelerinde oynamıştım. Bana 
şart koşmuşlardı sadece Almanya 
için oynayacaksın diye bende bunu 
reddetmiştim. Türkiye için oynamak 
istiyordum ama Türkiye cephesinden 
herhangi bir yaklaşım olmadı. Şu an 
pişmanım, keşke kabul etseymişim 
diyorum. Çünkü seçmelerde benim 
birlikte olan futbolcular şu an 
Bundesliga’da oynuyor. Tek pişmanlığım 
o diyebilirim.

Şu an hem Almanya hem de Türkiye 
Milli Takımından teklif alsaydın kararın 
hangi yönde olurdu? 

Hedeflerin yüksekte başarı anlamında 
Almanya’nın tercih edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse 
Mesut Özil Almanya Milli Takımını tercih 
etmeseydi Real Madrid’te oynayamazdı. 
Ama ben duygusal olduğum ve vatanımı 
sevdiğim için Türkiye’yi seçerdim. 

Genç oyunculara neler söylemek 
istersin?

Benim her zaman için gençlere 
söylediğim şeylerden bir tanesi de 
hedeflerini yüksek tutmaları yönünde. 
Hiç bir zaman elindekiyle yetinmeyip 
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daha yukarılarını istemeliler ve idmanlarda çalışmaktan 
vazgeçmesinler. 

Örnek aldığın oyuncular?

Real Madrid forması giyen Toni Kroos ve Brezilyalı David 
Luiz diyebilirim. Türkiye’den de bir isim söylemek gerekirse 
o da benim için Mehmet Topal’dır. Hem saha içerisinde hem 
de saha dışarısında yaptıklarıyla örnek bir insan. 

Birazda futbolun dışına çıkmak gerekirse, Talha Yazgan 
boş zamanlarında neler yapar?

Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi seviyorum. Sinemaya 
gitmekten keyif alıyorum. Almanya’da olduğum 
dönemlerde ailemle vakit geçirmeyi seviyorum, aileme 
bağlı birisiyim. Böyle şeylere önem veriyorum açıkçası.  

Futbol harici yeteneklerin nelerdir?

Basketbol ve hentbol oynamayı seviyorum. Aslında 
sporun her dalına ilgi duyuyor ve onları yapmakta 
zorlanmıyorum. Ayrıca tavla oynamak benim için çok ayrı 
bir keyif. 

Bize unutamadığın en özel bir anını anlatır mısın?

Almanya 6. Lig’inde Mannheim takımında yaşadığım 
şampiyonluk benim için çok değerli. Çok zor şartlar 
altında kupayı kaldırdıktan sonra gözyaşlarıma hakim 
olamamıştım. Çok özel ve güzel bir şampiyonluktu benim 

için. Orada yaşadığım şampiyonlukta takımımız teknik 
direktörü Kenan Koçak’tı. Bu seviyelerde olabilmem nedeni 
kendisidir diyebilirim, gerçekten çok iyi bir teknik direktör. 
Ailemle birlikte bana desteği fazlasıyla olmuştur, kendisine 
de sizlerin aracılığıyla tekrardan teşekkür ediyorum. 

Türkiye’nin en çok neyini seviyorsun?

İstanbul aşığı birisiyim. Bu ülkenin sıcakkanlı insanlarına 
da ayrı bir sempatim var. Boğaza nazır bir yerde idman 
yapıyoruz, İstanbul’a âşık olan birisi içinde bu çok keyifli bir 
durum. 

Tribüne Sports Magazin ailesine neler söylemek istersin?

Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah 
bu röportajımız tek olarak kalmaz sizlerle yine ilerleyen 
zamanlarda bir arada oluruz. Sizleri zaten takip ediyordum, 
bundan sonrada büyük bir keyifle takip etmeyi 
sürdüreceğim. 

Bizlere zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Bundan 
sonraki futbol hayatında sana başarılar diliyoruz. Daha 
iyi yerlere gelmeni temeni ediyoruz. Son olarak eklemek 
istediğin bir şey varsa söz sende. 

Her zaman çalışıp, daha iyi yerlere gelmek için 
çabalamaya devam diyorum. 

Röportaj: Serhat Hergüner
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Dosya Değerlendiren: Devrim Çetin & Selçuk Kerim Karabağ
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Sezona 3. Lig şampiyonu ünvanıyla başlayan 
İstanbul’un sarı-siyahlıları sürpriz bir şekilde takımı 
şampiyon yapan teknik direktör Bülent Demirkanlı’nın 
yerine Yalçın Koşukavak’la lige başlamayı tercih etti. 
Genç, dinamik ve çalışkan yapısıyla tanınan Koşukavak 
hocanın İstanbulspor’la dokusu tam anlamıyla uyuştu. 
22 Yaş ortalamasına sahip, genç ve başarıya aç bir takım 
oluşturuldu. Sezon başında çok genç ve ne yapacağı 
belli olmayan, klasik tabirle kapalı kutu denilebilecek 
takımlardan birisiydi İstanbul. Ancak kapalı kutunun 
içinden cevher bu sefer cevher çıktı. İstanbul ilk 15 maçında 
mağlubiyet yüzü görmedi. İlk yarıdaki tek mağlubiyetini 
kendi sahasında Kırklareli karşısında aldı. İlk yarıyı 10 
galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider olarak 
tamamlamayı başardı. İlk yarıda direkt rakibi olabilecek 
takımlardan iyi sonuçlar almış olmaları lig sonunda avantaj 
sağlayabilecek etkenlerden. Ancak genç oyuncularla gelen 

bu başarı dikkatleri İstanbulspor’un üzerinde toplamış 
durumda. Devre arasında takımın önemli isimlerinin 
takımdan ayrılabilmesi olasılığı söz konusu olabilir. Takımın 
önemli isimlerine değinmeden önce bu başarının altında 
tüm oyuncuların, teknik heyetin ve yönetimin birlikteliği 
olduğunu söylemek gerekiyor. Bu birliktelik takımın 
oyununa da yansımış durumda. Futbolun en önemli 
etkenlerinden birisi olan takım halinde savunma ve hücum 
oldukça başarılı bir şekilde uygulanılıyor. Yine de oyuncu 
ismi söylemek gerekirse 16 maçta kalesinde sadece 9 gören 
kaleci Ersel Çetinkaya ve önündeki iki stoper Alihan Kubalas 
ve Yalçın Kılınç başarıdaki en büyük pay sahibi isimlerden. 
Bu 3 ismin haricinde Orta alan oyuncuları Onur Ergun ve 
Zafer Şensoy’da takımın en en önemli silahlarındandı. 
İstanbulspor ikinci yarıda da performansını merakla 
bekleyeceğimiz takımlardan biri olacak.

 “2.LİGLERDE İLK YARININ EN BÜYÜK SÜRPRİZİ 
İSTANBULSPOR OLDU”

Beyaz 
Grup
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Transferde İstanbul ve çevresinden izleme imkanı 
bulunan oyunculara ağırlık verildi. Bu politika geçen yıl 
play-off  başarısını getirmişti. Hatta geçtiğimiz yıl için 
şampiyonluğun kaçtığı bile söylenebilir. Bu sezonun 
başında en önemli hamlelerden biri ise teknik adamlığa 
Hatay’dan tanıdığımız Ahmet Taşyürek’in getirilmesi 
oldu. Ümraniye’de İstanbulspor’a benzer bir şekilde 
ligin ilk 14 haftasında mağlubiyet yüzü görmedi. Ancak 
önce 15. haftada İstanbulspor’a ardından ise 17. haftada 
Bandırmaspor’a iç sahada mağlup oldu. İlk yarıda 10 
galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp ligin 2. sırasında 
yer aldı. Başarılı bir ekip ve iyi yönetildiğini söylememiz 
mümkün. Ümraniye de İstanbulspor’a benzer yapıda 

ancak bireysel özellikli oyuncu sayısı daha fazla diyebiliriz. 
Özellikle hücum hattında Eren Açıkgöz, Yaser Yıldız, Samet 
Asatekin, Bahadır Taşdelen, Tarık Tekdal gibi kaliteli isimlerin 
fazlalığı dikkat çekiyor. Skora etki konusunda oyunculara 
gol yükü neredeyse eşit konuda dağılmış durumda. Bu 
isimlerin haricinde bir isme ayrıca parantez açmamız gerek. 
O da 35 yaşındaki İlhan Şahin. Pendik’te son iki sezonda 
oldukça başarılı işler yapan ve Pendikspor’un adeta kalbi 
haline İlhan bu sezon başında Ümraniye’ye transfer oldu. 
Yaş olarak kimileri şüpheyle baksa da sahadaki verimi en 
üst düzeyde. Futbolunun ikinci baharını yaşıyor diyebiliriz. 
Ümraniye sezonun ikinci yarısında mutlu sona ulaşabilecek 
kapasitede bir ekip.

“ÜMRANİYE SEZONA GEÇTİĞİMİZ YILA 
BENZER BİR POLİTİKAYLA BAŞLADI” 

Ankara’nın önemli teknik adamlarından Mustafa 
Kaplan’la sezonun ilk yarısında önemli işlere imza attılar. 
17 maçta 8 galibiyet,7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alıp 
ligin 3. sırasında kendilerine yer buldular. Ankara’nın 
mor menekşeleri 21 yaş ortalamasıyla dikkat çekiyor. 
Gençliklerini dinamizmleriyle birleştirip sahaya olumlu 
yansıtmayı başarıyorlar. Bunun haricinde kadroda demirbaş 
diye tabir edebileceğimiz isimlerin fazla sayıda olması bir 

avantaj. Her ne kadar geçmiş dönemlerde Hacettepe’nin 
gol yükünü çeken Atabey Çiçek bu dönemde takımda 
olmasa da Hacettepe yeni Atabey’leri daha önce yaptığı 
gibi bünyesinden çıkartmasını bildi. Bu dönemde dikkat 
çeken isimler ise Mahmut Bilir ve Recep Eren Karabacak’tı. 
Hacettepe devre arasında Gençlerbirliği’nden gelecek 
sürpriz isimlerle gücüne güç katıp sezonu daha yukarıda bir 
konumda bitirebilecek kapasitede.

“POZİTİF FUTBOLUN TEMSİLCİSİ HACETTEPE” 

Kırklareli geçtiğimiz sezonlarda düşmemekle orta sıralar 
arasında pozisyonlarda yer alan, kadro yapısı da buna 
uygun isimlerden oluşan bir hüviyetteydi. Bu sezon ise 
çok farklılaştı. Adı Kırklareli’yle bütünleşmiş Bilgin Erdem 
bu sezon da takımın başında görevdeydi. En büyük hamle 
ise sportif direktörlüğe basından tanıdığımız alt liglerin 
duayen isimlerinden Devrim Çetin’in getirilmesi oldu. 
Devrim Çetin koordinatörlüğündeki Kırklareli çok önemli 
transferlerle kadrosuna güç kattı. Başarılı transferlerin 
ödülü ise ilk yarıda toplanan 29 puan ve 4.lük koltuğu oldu. 
Kırklareli ilk yarıda 8 galibiyet, 5 beraberlik,4 mağlubiyetlik 
bir grafi k çizdi. Bunun haricinde en dikkat çeken detay ise 
ligde rakip fi lelere 16 gol gönderilmesiydi. Bu veri ligin en 
az gol kaydeden 7. takımı olmalarına sebep oldu. Yine de 

defansif anlamda sadece 10 gol yiyerek ligin en az gol yiyen 
2. takımı unvanını Ümraniye ile paylaşmaları başarılarındaki 
en büyük paydı. Kadrodaki tecrübeli isimlerin fazlalığı 
dikkat çekici. Öyle ki takım kadrosunda 30 yaşının üstünde 
10 oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden dördü ilk 11de direkt 
forma giyen isimler. Diğer isimler de görev verildiği zaman 
en iyi şekilde görevlerini yapıyorlar. İsim vermek gerekirse 
kaleci Ozan Öztürk, sağ bek Davut Babur, orta alan Sefa 
Aksoy, Emin Yalın, ŞahinAli Terzi, Engin Göngör, Cafer Can 
Aksu, forvet Sedat Debreli ve Gökhan Yazıcı ilk yarıda 
takımın önemli isimlerindendi. Kırklareli’nin ilk sezon 
yapılanması için oldukça önemli bir iş yaptığını söylememiz 
mümkün.

“KIRKLARELİSPOR’DA DEVRİM”
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Sarıyer gibi hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilecek 
takımlardan biri de Bandırmaspor’du. Sezon başı bu 
iki takımın kafa kafaya mücadele etmesi bekleniyordu. 
Ancak ligin ilk yarısında ligin orta sıralarının üstünde, 
play-off  potasında yer aldılar. Bandırma lige şampiyonluk 
parolasıyla girmişti. Özellikle 50. yıl olması taraftar ve camia 
olarak “O sene bu sene “ seslerinin daha fazla çıkmasına 
sebep oldu. Üstüne bir de isimli, kariyerli oyuncuların 
transfer edilmesi sesleri daha fazla arttırdı. Sezona Kemal 
Kılıç’la başlandı. Çok kötü bir başlangıç yapıldı lige. Kemal 
hoca 6 hafta süre istese de sahadaki oyun umut vermedi. 
Nitekim 4. haftada Konya’daki Selçuklu mağlubiyetiyle 
Kemal hocayla yollar ayrıldı. Yerine Turhan Özyazanlar 
göreve getirildi. Turhan Özyazanlar’la Bandırma toparlanma 
sürecine girdi. Önce Hacettepe beraberliği arından ise 
Kahramanmaraş galibiyeti geldi. Ancak Kahramanmaraş 
maçında Turhan Özyazanlar’ın kalp krizi sonrasında vefatı 
herkesi yasa boğdu. Turhan hocanın yerine göreve gelen 
isim ise teknik adamlık tecrübesi bulunmayan Zafer 

Biryol oldu. Zafer Biryol yönetimindeki Bandırma sadece 
bir maçtan mağlup ayrıldı (Bugsaş deplasmanı 4-3) . 
Bandırma’nın performansına değinirsek; 7 galibiyet,6 
beraberlik,4 mağlubiyet aldığını ilk olarak söyleyebiliriz. 
Ancak iç sahada ligin başında kaybedilen Kırklareli ve 
İstanbulspor maçları, bunun haricinde Nazilli ve Pendik 
beraberlikleri aranacak puan kayıpları olabilir. Yine de 
takımın ilk yarının sonlarına doğru kazanmış olduğu bir 
ivme söz konusu. Takım kadrosunda oldukça önemli isimler 
yer almakta. Takımın en önemli ismi ise Hatay’dan transfer 
edilen golcü Murat Uluç ve bir diğer golcü Doğan Karakuş. 
Bu oyuncuların haricinde orta alandan ve kanatlardan skora 
yakın isimlerin kadroda var olması takımın gole ulaşmasını 
kolaylaştırıyor. Ancak kalede görülen 20 golle ligin en 
çok gol yiyen 8. takımı olunması takım savunmasının iyi 
yapılamadığına işaret olarak görülebilir. Bandırma’nın ligin 
ikinci yarısında daha başarılı olması için ilk yarıdan çok 
daha az sayıda gol yemesi gerektiğini söyleyebiliriz.

“BANDIRMASPOR’DA PAROLA: ŞAMPİYONLUK”

Sarıyer geçen sezon kabuk değiştireceğinin ve 
şampiyonluğa oynayacağının izlenimini gerek kadro yapısı, 
gerek ise play-off  başarısı ile vermişti. Bu sezon çıta oldukça 
yükseğe çıktı. Sezon başı Ayhan Akman göreve getirildi. 
Kadro ise Ptt 1. Lig’in ve 2. Lig’in yıldız isimleriyle doldu 
taştı. Tüm bu imkanlarda Sarıyer ligin en büyük favorisi 
olarak gösteriliyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. 
Sarıyer lige 4te 4le beklenildiği gibi başlasa da düşüş 5. 
haftadaki Menemen maçıyla başladı. Sarıyer bu maçın 
ardından üst üste iki galibiyet alamadı. 14. haftada Ayhan 
Akman görevden ayrıldı. Yerine gelen isim ise geçmişte 
de Sarıyer’de çalışmış olan Mehmet Birinci oldu. Sarıyer 
İlk yarıyı 8 galibiyet, 4 beraberlik,5 mağlubiyetle 5. olarak 

tamamladı. Kadrosunda Atacan Öztürk, Sabutay Bayülken, 
Barış Bakır, Cihan Yeşilırmak, Serdar Eyilik, Serkan Çalık, Can 
Erdem gibi pek çok yıldız ismi barındıran takım beklenen 
başarının gelmemesinden dolayı hayal kırıklığı olarak 
nitelendiriliyor. Devre arasında ise pek çok ismin takımdan 
ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ki ilk yarının son 
maçına 14 kişiyle çıkılması buna işaret olarak görülebilecek 
bir hadise. Tüm bu isimlerin haricinde Sarıyer’in bu sezonki 
en etkili ismi orta alan oyuncusu Berkay Günay’dı. Sezon 
başı Aydınspor 1923’ten transfer olan Berkay görev aldığı 
17 maçta 5 gol kaydetmeyi başardı. Başarılı oyuncu Aydın 
performansının üstüne koyarak yoluna devam ediyor.

“SARIYER’DE YILDIZ ÇOK, BAŞARI YOK”
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Geçtiğimiz sezon PTT 1. Lig’den son hafta düşen Manisa 
ekibi, bu sezon istikrarı koruyarak aynı teknik adam Taner 
Taşkın ile yola devam dedi. 2. Lig için çok iyi denebilecek 
kadroyla lige başlayan Manisaspor, ilk yarıda da bu 
kadronun hakkını vererek liderlik koltuğunun zirvesinde 
devreyi tamamladı. Kadrosunda geçen sezon da kalede 
olan Bayram Olgun, Erdi Öner, Berk Neziroğulları, Barbaros 
Barut, Hakan Turan, Ümit Yasin Arslan, Metin Yüksel’in 

yanısıra Hasan Ahmet Sarı, Mertan Caner Öztürk, Bahattin 
Köse, Timur Karagülmez, Erman Bulucu, Gökhan Dinçer, 
Savaş Yılmaz, Ozan Sol, Onur Kalafat ve Nuri Terliksiz gibi 
bu lig için iyi denebilecek oyuncular kadroya dahil edildi. 
İlk yarıda en golcü isim Akhisar’dan gelen Bahattin Köse 5 
golle olurken, yine kiralık olarak Altınordu’dan gelen 4 golle 
Ozan Sol oldu. İkinci yarıda maddi kriz yaşamazlarsa bu işi 
sonuna kadar götürebilecek kapasitede bir takım…

“MANİSA TARZANLARI İYİ İŞ ÇIKARIYOR”

Kırmızı 
Grup
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Sezona genç teknik adam İsmet Taşdemir ile başladılar. 
Geçen sezon kadar olmasa da bu lig için yine ciddi 
paralar vererek transferler yaptılar. İlk haftalardaki şok 
sonuçların ardından bir toparlanma sürecine girdiler ve 
zaman zaman da istikrarsız sonuçlara rağmen devreyi 
lider Manisaspor’un 9 puan gerisinde 28 puanla 3. Sırada 
tamamladılar. Kadrolarında kaleci Fatih Öztürk, Egemen 
Gencalp, savunmada yılların tercübeli oyuncusu Murat 
Türkkan, Ufukhan Bayraktar gibi isimlerin yanısıra ilk yarı 
sonunda Bandırmaspor’a giden sağ bek Necdet Kaba, 
tecrübeli denebilecek yaşta Emre Balak ve yine tecrübeli sol 
bek Recep Yılmaz savunmada yer aldı. Orta sahalarına üst 

liglerde forma giymiş top tekniği yüksek Onur Okan, yine 
aynı kalibrede Umut Kaya, geçen sezondan takımda kalan 
tecrübeli Turgay Gölbaşı, Erhan Şentürk, Erhan Yılmaz gibi 
isimlerin yanısıra ilk yarıda istenileni veremeyen Mert Çakar, 
Ali Kemal Yükseker ve hücumda da yılların üst liglerin 
golcüsü Abdullah Halman, Uğur Işıkal ile birlikte bekleneni 
ortaya koyamayan Onur Garip, genç Serhan Yılmaz yer 
aldı. Ayrıca sakatlıktan çıkan genç oyuncu Sertaç Çam iyi 
işler yapanlar arasındaydı. Gol sıkıntısı çekmediler, 30 golle 
devrenin en golcü takımı olmayı başardılar. Devre arasında 
takviye yapma peşindeler ve en azından play-off  içinde 
kalmak istiyorlar.

“KOCAELİ BİRLİKSPOR, SEZON SONU PLAY-OFF 
İÇİNDE KALMAK İSTİYOR”

İlk yarıda her ne kadar istikrarlı sonuçlar almasalar 
da devreyi 26 puanla liderin 11 puan gerisinde 4. Sırada 
tamamladılar. İlk yarıda kaleyi tecrübeli Onur Bulut 
korurken, savunmada bu lig için iyi denebilecek sol bek 
Sinan Morgil, stoper Bora Yelken, yine stoper Hüseyin 
Güngör ve sağ bek Fatih Kara yer aldı. Orta sahada yılların 
tecrübeli ismi Mehmet Besler, ten ten lakaplı Mustafa 

Kayabaşı, genç Hasan Üstübücü, Mikail Albayrak, Efe Can, 
hücumda da tecrübeli golcü Coşkun Korkmaz, Eren Görür 
ile birlikte, devre sonunda yolları ayırdıkları Raif Demir ve 
Ali Kuleli yer aldı. Devrede Osmanlıspor’dan da takviye 
yapacaklarını düşündüğümüz başkent ekibi play-off  içinde 
kendisine sezon sonunda yer bulabilir.

“KEÇİÖRENGÜCÜ, ANKARA TAKIMLARINDA 
BAŞARILI İŞLER YAPAN AHMET YAVUZ’A EMANET”

Transfer tahtasını açtıktan sonra bir anda toplu 
imza töreniyle bir çok yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil 
eden başkent ekibi, ilk yarıda zaman zaman sıkıntılar 
yaşasa da devreyi lider Manisaspor’un arkasında ikinci 
sırada tamamladı. Teknik direktör istikrarını bir türlü 
sağlayamayan Ankaragücü, en son Kemal Kılıç gibi 
tecrübeli isimle yola devam etti. Sezon başında kaleye 
Ferhat Odabaşı, savunmaya Göksu Alhas, Murat Sözgelmez, 
Adem Sağlam, Sedat Bayrak, orta sahaya Ömer Bozan, 
Sertan Vardar, Salih Sefercik, Mustafa Öztürk’ü, hücuma 

da yılların golcüsü Mehmet Yıldız, Timur Kosovalı, Emrah 
Bozkurt’u dahil etti. Zaten kadrosunda Mehmet Taşçı, 
Onur Atasayar, Hasan Ayaroğlu, Harun Aydın, Orhan Evci, 
Volkan Geyik, İhsan Turgut Kırveli, Muhammet Gönülaçar, 
Gürvan Alver gibi genç isimler de vardı. İlk yarı bitmeden 
tecrübeli Mehmet Yıldız ile yollar ayrıldı. Devre arasında 
birkaç tane daha ayrılık olacak. Mutlaka takviye yapacaklar 
ve bu takviyeler sezon başı olduğu gibi yine nokta isimler 
olacaktır. Bu işi sonuna kadar kovalayacaklardır…

“TIK TIK TIK! KİM O? ÖCÜ-ANKARAGÜCÜ”
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Sezon içinde özellikle başlarda istikrarlı sonuçlar 
almasalar da devreyi play-off  içinde tamamlamayı 
başardılar. Kaleyi ilk yarıda yılların tecrübesi Levent Taşkın 
ve Serkan İpek korurken, savunmada Konyaspor patentli 
Mehmet Abdullah Çoban, yılların tecrübeli stoperi Sercan 
Özçelik, savunmanın sağında yine üst ligler görmüş 
Diyarbakırlı Abdullah Çetin ve Şevket Güngör savunmanın 
sigortalarıydı. Az da olsa stoper Volkan Dikmen de ilk yarıda 

şans buldu. Orta sahada Ercan Çapar, Tekin Adar, Mansur 
Çalar, Caner Erdoğan, Gençlerbirliği’nde forma giymiş 
Deniz Naki ile hücumda yılların golcüsü Şehmus Özer ilk 
devrede göze çarpan isimlerdi. Şehmus 9 golle en golcü 
oyuncu olurken, Yusuf Yağmur 6 gol, üst liglerde forma 
giymiş İbrahim Ferdi Coşkun da 4 golle ilk yarıyı tamamladı. 
Güçleri bütçesinde yapacakları takviye ile en azından play-
off  içinde kalmak isteyeceklerdir.

“AMEDSPOR, MÜTEVAZI BİR KADROYLA LİGDE”

Lige beklenenin aksine çok iyi bir başlangıç yaptılar. 
İlk 8 hafta mağlubiyet yüzü görmediler ve 4 galibiyet 4 
beraberlikle 16 puan topladılar. Sezona tecrübeli teknik 
adam Mehmet Bulut idaresinde başladılar ve devam 
ediyorlar. Kadrolarında kalede üst ligler görmüş Polat 
Keser ve tecrübeli Mehmet Dönmezdemir yer aldı ama 
tecrübeli oyuncu devre arasında takımdan ayrılan isim 
oldu. Savunmanın solunda Aytürk Hocaoğlu, stoperde 
Emre Karaman, Evren Kilarcı, savunmanın sağında zaman 

zaman İbrahim Ethem Sevinç zaman zaman da Berk Kal 
yer aldı. Orta sahada tecrübeli Soner Ergençay, Barış Çiçek, 
zaman zaman Haluk Ulaşoğlu, genç Özgür Meriç Gayretli, 
kenarlarda Oktay Pop, ilk yarıda 5 gol atan Serbay Yağız 
yer aldı. Hücumda da daha sonra devrede takımdan 
ayrılan Gökhan Demir 3 gol, genç Emre Torun da 7 golle 
katkı verdi. İkinci yarıda yapacakları takviyelerle ilk yarıda 
zaman zaman içinde bulundukları play-off ’ta yer almak 
isteyeceklerdir.

“İŞLER İYİ GİTMEZSE ‘TOKAT’ YENİR”
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Röportaj

Hakkı Yıldız
Kimi futbolcuların hikayesi çok geç yaşta başlarken, Hakkı Yıldız’ın 

hikayesi 3 yaşında yazılmaya başladı.

              Kundağından çıkar çıkmaz futbola başlayan, fiziğiyle Polonyalı star Robert 
Lewandowski'yi, oyun zekasıyla Ukrayna'nın gelmiş geçmiş en iyi gol ustası Andriy 

Shevchenko'yu, bitiriciliği ile Napoli'nin gol yükünü sırtlayan Arjantinli yıldız Gonzalo 
Higuain'i andıran 95 doğumlu genç forvete kulak verelim... 
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Hakkı Yıldız kimdir?

1995 Almanya 
doğumluyum, futbola 
merakım babamın sayesinde 
oldu. Babam futbol hastası, 
beni 3 yasinda futbola 
başlatmış. Antrenmanlarıma 
hep getirip götürürdü, 
profesyonel olmamda 
kendisinin büyük bir payı var. 

Türkiye’de forma giymek 
ister misin?

Türkiye’de oynamayı 
düşünebiliyorum, lig olarak 
son senelerde Türkiye 
kendini oldukça geliştirdi. 
Gelişmişliğini de son yıllarda 
Avrupa’nın önemli takımlarına 
gönedrdiği futbolular ortaya 
koyuyor. Arda Turan olsun, 
Enes Ünal olsun.. Almanya’da 
doğduğum halde oldukça 
iyi Türkçe konuşabiliyorum. 
Eğer bir gün Türkiye’de futbol 
oynarsam dil konusunda 
da sorun yaşamayacağımı 
düşünüyorum. Doğuştan 
Beşiktaşlıyım, ama geleceğim 
için hangi takım benim 
için hayırlı olacaksa, orda 
oynamak isterim.

Neden Türk Milli Takımı?

Türk olduğum için 
seçme şansım olduğunu 
düşünüyorum.  Sadece Türk 
milli takımından gelecek 
olan teklifi beklemekle 
sorumluyum. Aldığım örf adet 
gelenek görenek Alman milli 
takımı için oynamama engel. 
Bu sportif bir durum değil. Milli 
takım bence duygu işidir.  
 

Örnek aldığın futbolcu 
kim? Neden?

Örnek aldığım iki futbolcu 
var. Biri Ricardo Quaresma, 
stil olarak ayrı bir futbolcu 
olduğu için, öbürü de Cristiano 
Ronaldo. Çalışkan ve kendine 
çok iyi bakıyor, bence Şuan 
dünyanın en iyisi. Ben de 
Quaresma gibi giyinip Ronaldo 
gibi çalışmaya gayret ediyorum 
ve özen gösteriyorum. İleride 
hayal ettiğim yerlere bu şekilde 
gelebileceğime inanıyorum.

Boş zamanlarında neler 
yaparsın?

Yaşadığım şehir küçük 
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olduğu için genellikle antrenmanlardan sonra 
evdeyim. Sakin bir hayatı tercih ediyorum.

Futbol harici yeteneklerin var mı? Varsa nedir?

Şuana kadar başka bir yeteneğimi daha 
keşfedemedim 

Tribüne Sports Magazine dergisi için neler 
söylemek istersin?

Dergiyi takip ediyorum, Türk futbolunu çok iyi analiz 
eden yazılar var. Yurtdışında yaşayan Türkler için bu tarz 
dergilerin olması gerekmekte.
 

Gençlere söylemek istediğin bir şey var mı?

Futbolda bazen insan umutsuzluğa kapılabilir, 
her şey istediği gibi gitmeyebilir fakat hedefl erinden 
asla şaşmasınlar. “Çalışmak” ve “Sabır” çok önemli iki 
argüman. Şimdi olmasa bile bir zaman sonra elbet de 
hedefl erine bu iki şey ulaştıracaktır.

“BİR GÜN TÜRKİYE A MİLLİ 
FUTBOL TAKIMINDA 

AY YILDIZLI FORMAYI GİYMEK 
İSTİYORUM”
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Onun adı, efsanenin bir başka deyişi sanki. Jamie Vardy, 
küçük yaşta Sheff ield Wednesday’in altyapısına girdi. 16 
yaşına geldiğinde, kulübü tarafından yetersiz bulundu, 
serbest bırakıldı. Profesyonel futbolcu olma hayalinden o 
gün vazgeçmişti. O da, Sheff ield'da fiber üreten bir karbon 
fabrikasına işçi olarak girdi. Haftada 300 pound kazanırken, 
profesyonel futbolcu olmaya karar verdi. 2012 senesinde 
amatör kümede takımlarından Fleetwood'da yeniden 
futbola başlayan oyuncunun hikayesi Premier Lig'e uzandı.

Kelepçeyle futbol
Amatör ligde harikalar yaratan oyuncu, 2007’de bir 

bar çıkışında karıştığı kavga nedeniyle altı ay boyunca 
elektronik kelepçeyle futbol oynadı. 2012 yıl sonunda 
premier lig ekiplerinden Leicester City scout ekibinin 
dikkatini çekti. Vardy, Profesyonel ligler dışındaki bir 

futbolcu için ödenen en yüksek bonservis bedeliyle 
(1 milyon Paund) Leicester City’ye geldi. 28 yaşındaki 
futbolcu, ilk 27 haftada attığı 19 golle rekorları altüst 
ederken, arka arkaya 11 maçta gol atarak Hollandalı ünlü 
futbolcu Ruud Van Nistelrooy’un rekorunu kırdı. 

Hayatı film oluyor
İngiltere Premier Ligi’nde bu yıl attığı gollerle mütevazı 

Leicester City’yi liderliğe taşıyan Jamie Vardy’nin hayatı 
Hollywood yapımcılarının da dikkatini çekti. The Sun 
gazetesinin haberine göre, ‘Gol’ gibi filmleri de yazan 
senarist Adrian Butchart, eski bir fabrika işçisi olan 
Vardy’nin hayat hikayesini anlatan bir Hollywood yapımı 
konusunda oldukça ciddi. Vardy’yi canlandırabilecek 
aktörler arasında Robert Pattinson, Andrew Garfield ve Zac 
Efron gösteriliyor.

Özel Hikaye

Fabrikadan Premier Lig'e 
uzanan bir hayat hikayesi

JAMIE VARDY
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Sporcu Sağlığı

ÖN ÇAPRAZ BAĞ  YARALANMALARI

(ÖÇB, ANTEROIR CRUCIATE LIGAMENT) 
ÖÇB dizin stabilitesini sağlayan önemli bir ligamandır. 

Dizin iç tarafında yer alan bu ligaman dizin öne doğru 
kaçışını %90 oranında engeller. Sıçrama, twist, ani durma 
tarzı aktivitelerin sıkça yapıldığı kayak, basketbol, tenis, 
futbol gibi spor branşlarında yaralanmalarına sıkça 
rastlanır. Yaralanma mekanizması spor branşları arasında  
farklılıklar gösterir. Örneğin; futbolda ani duruşla birlikte 
dönme hareketi ile birlikte yapılan vücut çalımı hareketi 
gibi. Mekanizmada bacak alt bölümünün sabit kaldığı 
bir pozisyonda vücut üst tarafına verilen ani zorlayıcı 
dönme tarzı hareket önemli bir yer tutar Hastalar sıklıkla 
yaralanma sırasında diz içinde patlayıcı bir ses 
oluştuğunu tarif eder. Takiben ağrı, şiş ve dizde boşalma 
önemli şikayetlerdir. Yaralanan kişi sıklıkla aktivitesine 
devam edemez. ÖÇB›yi zorlayacak bir travmada meniskus 
ve iç yan bağ hasarları da oluşabilir. 

Böyle bir travmayı takiben dize yük vermemek, soğuk 
uygulamak ilk yapılacak şeylerdir. En kısa zamanda bir 
sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Uzman bir hekimin 
değerlendirmesi tedavinin seyri açısından önemlidir. 

ÖÇB ufak hasarlarında (bağın bir bölümünün 
kopması, parsiyel yırtık) ve sedanterlerde (ağır aktivitelere 

katılmayanlarda) cerrahiye ihtiyaç duyulmayabilir. 
Cerrahi yapılmayan vakalarda rehabilitasyon büyük 
önem taşımaktadır. Bu konuda uzmanlaşmış kişilerin 
denetiminde dizin kuvvet ve duyusal (propriyosepsiyon) 
özelliklerinin geri kazandırılması gerekir. Bu süreç birkaç 
aylık dönemi kapsamaktadır. Bu sürecin yetersizliği benzer 
sorunlarla karşılaşmak yanında diz içindeki dokuların 
daha büyük hasarların artmasına neden olabilir. Bu 
kişilerde ileri yaşlarda degeneratif artrit riski büyüktür. 
Ayrıca bu cerrahi uygulanmamış ve iyi rehabilite 
edilmemiş bireylere kayak, tenis, voleybol gibi aktiviteler 
önerilmez. Bu bireylerin düz koşu, bisiklet, yüzme 
gibi aktiviteler katılmasında sakınca yoktur. Cerrahi 
(artroskopik) bu konuda uzmanlaşmış bir ortopedist 
tarafından yapılmalıdır. Otoriter kurumlar uzmanlık kriteri 
olarak yılda 50 civarı ÖÇB ameliyat yapan ortopedisti tarif 
etmektedirler. Cerrahi-rehabilitasyonu takiben sporcuların 
%90’ı yaralanma öncesi aktivite düzeyine dönebilmektedir. 
Yaralanan bireyin yaptığı spor vb. özellikler göz 
önüne alınarak patellar tendon, hamstring ve kadavra 
greftleri tercih edilmektir. Kullanılan her greftin avantaj ve 
dezavantajları vardır.

Patellar Tendon Grefti: Avantaj ve dezavantajları: 
Kuvvetli bir greft, cerrahi fiksasyonu sağlam, iyleşme süreci 
kısa. 

Diz 
Sakatlıkları 

PROF. DR. HAKAN GÜR
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Hamstring Grefti: Greftin alındığı bölge itibari ile diz 
ön ağrısı vb. sorunlarla karşılaşma olasılığı az. Patellar 
tendon kadar güçlü değil. İyleşme süreci patellar 
tendondan daha uzun. 

Kadavra Grefti: Hastadan alınan dokuya (grefte) ihtiyaç 
yok. Yaşlı hastalarda hastadan alınan greftin olası zayıf 
özelliklerinden dolayı tercih nedeni olabilir. Vücudun 
dokuyu kabul etmemesi ile ilgili sorunlarla karşılaşılabilir.

MENİSKÜS YARALANMALARI

Menisküs, dizde iki kemiğin arasında şok emici göreve 
sahip kartilaj yapıda bir dokudur. Sıklıkla twist tarzı 
zorlanmalarda hasar görür. Bu hasar dizde ağrı ve şişmeye 
neden olur. Hasar sonucu menisküsden kopan parça 
veya ileri derecede hasarlı yapısı dizde kilitlenmeye 
neden olabilir. Kartilajın kan dolaşımı olmadığı için hasarın 
vücut tarafından tamiri mümkün değildir. 

Uzman bir hekimin vereceği bilgi ve karar ışığında 
artroskopik olarak menisküsün tamiri olasıdır. Bir 
kısım hasarlarda menisküsün bir bölümü veya 
tamamın çıkarılması gerekebilir. Menisküsü tamamen 
çıkarılmış hastalarda yaşamın ileriki dönemlerinde 
osteoartritik sorunlarla karşılaşılma oranı yüksektir. 

Atroskopik olarak menisküs müdhalesini takiben 
rehabilitasyon spora erken dönüş açısından önemlidir. 
Artroskopi sonrası 48 saat içinde koltuk değneği kullanarak 
bacağa yük vermeye izin verilir. Birkaç gün içinde bisiklet 
(sabit ev veya laboratuvar tarzı) kullanılabilir. Cerrahi 
öncesi düzeyde sportif aktiviteye uygun rehabilitasyonu 
takiben 4-6 haftada dönülür. Kompleks tamirlerde bu 
süreç uzayabilir. 

DİZ KAPAĞI (PATELLA) SORUNLARI
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Diz kapağı dizin ön bölgesinde yer alan kuadriseps 
(bacak ön grup kaslar) kasının tendonu içine yerleşmiş bir 
kemiktir. Dizin hareketi ile patella, femur kemiğinin (kaval 
kemiği) uç bölgesi üzerinde kayar. 

Doğuştan farklı anatomik özellikleri vardır. Kuadriseps 
kasının güçsüzlüğü ve uzama yetersizliği, doğuştan 
anotomik yapı bozuklukları veya kaval kemiği ile ilişkili 
uyumsuzlukları sonucunda diz kapağının arka yüzeyinde 
kartilajda bozulmalara rastlanabilir (Kondramalazi Patella). 
İleri yaşlarda ve büyüme-gelişme çağındaki çocuklarda 
aşırı kullanımlar bu tür sorunları ortaya çıkarır ve/veya 
artırabilir. Hastalar sıklıkla dizde özellikle dizkapağının 
hareketi ile dizin önünde ortaya çıkan batıcı ağrılar ve 
şişme şikayetleri ile doktora başvururlar. 

Birincil tedavi kuadriseps kasını kuvvetlendirmek, 
uzama yeteneğini geliştirmeye dönük rehabilitasyon 
çalışmalarıdır. Sıklıkla cerrahiye ihtiyaç duuyulmadan sorun 
çözülebilir. Anatomik bozukluklar ve ileri derecede kartilaj 
hasarlarında cerrahi gerekebilir. Tanı ve tedivinin doğru 
bir şekilde yapılabilmesi ve sonuç almak için uzman bir 
hekim tarafından değerlendirilme yapılmalıdır. 

PATELLAR TENDİNİT

Patellaya yapışan kasların tendonlarının aşırı kullanım 
sonucu lokal enflamasyonuna (iltahabi değişiklik) verilen 
isimdir. Tendon üzerinde ve kemiğe yapışma noktalarında 
ağrı ve hassasiyet (özellikle aktivite sırasında, kullanım 
kaynaklı), aktivite sonrası ağrı ve sertlik sıklıkla rastlanılan 
şikayetlerdir. 

Teknik yetersizlikler, antrenman hataları, kuadriseps 
kasının kuvvet ve esnekliğindeki yetersizlik gibi birçok 
neden bu soruna yol açabilir. Uzman bir hekim tarafından 
değerlendirmeyi takiben nedenin belirlenip çözülmesi 
gerekir. Aksi taktirde tedaviden sonuç alınsa da aynı 
sorunla tekrar karşılaşma olasılığı yüksektir. Şikayetler 
ortadan kalkana kadar ilgili bölgeyi dinlendirmek ve soğuk 
uygulamak gerekir. İleri tedavi uygulamaları için uzman bir 
hekime danışmak gerekir.








