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Künye

Değerli Okuyucular,

13. sayı ve dopdulu haber içerikleri ile yeniden karşınızda-
yız !

Öncelikle Tribune Sport Magazine Ailesi olarak, siz değer-
li okuyucularımıza ve sevdiklerinize esenliklerle dolu yeni bir 
yıl dileriz. Geçtiğimiz 2016 yılında, ülke olarak aldığımız derin 
yaralar mutlaka hafızalarımızda silinmez bir yer edindi. 2016’yı 
zor ve ayakta kalması güç bir yıl olarak hatırlayacak olsak da, 
millet olarak vakur ve güçlü duruşumuz ile zorluklara yılma-
dan dayanacağımıza eminiz.

Bilmenizi isteriz ki; özel haberler, ilginç bölümler ve renkli 
içeriği ile Tribune Sport Magazine her zaman farklılık yarat-
ma konusunda, siz değerli okuyucuların futbol zevkine hitap 
etmek için var gücüyle çalışıyor. Yeni sayımızda birbirinden 
önemli mesajların verildiği çok özel röportajlarla buluşuyor 
olacaksınız.

Bu röportajlardan bazıları eski Beşiktaş oyuncusu, şimdiler-
de ise Göztepe Spor Kulübü’nün file bekçisi olan Günay Gü-
venç ile… Ayrıca, Türkiye’ye geldikten sonra önemli kulüpler-
de teknik direktörlük yapmış Serdar Dayat ile futbolun gidişa-
tına dair gerçekleştirdiğimiz röportajımızda, ülke futbolunda 
ki eksiklere göz atabileceksiniz.

Son olarak, aramıza yeni katılan ve daimi yazar kadromu-
zun köşe yazıları ve daha birçok önemli spor paylaşımları ile 
keyif alacağınız bir futbol derinliği ilerleyen sayfalarda sizleri 
bekliyor. 

Sizleri daha fazla meraklandırmadan, keyifli okumalar di-
liyoruz. Futbolun güzellikleri ile nice yeni sayılarda birlikte ol-
mak dileğiyle, hoşçakalın… !
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Fotoğrafın Hikayesi

Ne olduğu tam olarak anlatılmadan, kimse 
tarafından anlaşılamadan yasa gereği geçtiğimiz 
yıllarda  apar topar yürürlüğe sokulan Passolig 
sistemi, bu sezonki maçlarda da tribünlerin 
boş kalmasının en önemli nedeni olarak 
gösteriliyor. Öyle ki Fenerbahçe Besiktaş ve 
Galatasaray’ın iç sahada oynadıkları 24 maçı 
520.000 kişi izlerken, Borussia Dortmund’un 
kendi sahasında oynadığı 8 maçı 600.000 
kişi izlemiş. Sizce Şenol Güneş’ in dediği gibi 
Passolig iflas mı etti?



8 OCAK / MART  2017 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE  TRIBUNE SPORT MAGAZINE • OCAK / MART  2016                   9

Yazar

	 Sadece	Türk	futbol	kulüplerinin	üstyapı
kadrolarına	aldıkları	genç	oyuncuların	geldiği
ülkelerdeki	temel	uygulamalara	bakıldığında
bile,	80	milyonluk	ülkeden	daha	iyi	altyapı
oyuncuları	yetiştirmek	mümkün.

Emrah Bayraktar
Teknik Direktör

emrahbayraktar@tribunesportmagazine.de

3 milyon Türk nüfusu bulunan Almanya’dan kaliteli Türk 
futbolcular yetişirken, nasıl oluyor da 80 milyonluk 
Türkiye’den yetişmiyor? İşte ortalama bir futbol 

izleyicisinin bile sormaktan geri kalmadığı o klişe soru… 
Ancak bu sorunun yanıtı o kadar da basit değil. Çünkü Türk 
futbolunun en önemli sorunlarından biri olan bu konuda 
federasyonundan, kulüplere hatta genç futbolcu adayının 
ailesine kadar herkesin sorumluluğu bulunuyor. Nasıl mı? 
Anlatalım…

Diyebilirsiniz ki, Almanya’da tesisler çok iyi, iyi eğiticiler 
var, kulüplerin oyuncu gelişim programı çok kuvvetli, 
çocuklar daha iyi besleniyor, daha doğru koşullarda 
yarışıyor vs… Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Bu 
konuların her birinin ayrı bir önemi var ve hepsinde de 
haklısınız. Ancak en hayati olan nokta; Almanya’da gençlere 
altyapı eğitimleri sonrası, 19-22 yaş aralığında profesyonel 
takımlarda oynama şansı verilmesi. 22 yaşına kadar oynama 
fırsatı bulan oyuncunun doğal olarak profesyonel futbol 
içinde kalma ihtimali daha yüksek ve gelişimi de daha 

hızlı oluyor. Bunun doğal sonucu olarak da Türkiye’deki 
profesyonel kulüpler; iyi eğitim almış, ama en önemlisi 
oynama fırsatı verilerek kendini geliştirmiş Almanya kökenli 
futbolculara yöneliyor. Kendi altyapılarında sağlıklı eğitim 
veremedikleri veya nispeten iyi yetiştirdikleri bu gençlere 
oynama fırsatı vermedikleri için hazır yetişmiş, genç yaşta 
oynama fırsatı bularak tecrübe kazanmış, yurtdışı kökenli 
Türk oyunculara yöneliyorlar.

Peki, Almanlar neden ve nasıl yetiştirdikleri gençlere 
oynama fırsatı veriyor. İşte bu noktada ülkedeki futbolun 
gelişiminden sorumlu Almanya Futbol Federasyonu 
devreye giriyor. Bundesliga’nın yeni yayın ihalesi 4.5 milyar 
avro bedelle satıldı. Almanya Futbol Federasyonu  bu 
gelirin 100’de 30’luk bölümünü son 5 yıllık performansa 
bağlı olarak dağıtacağını açıklarken, farklı kriterlerle 
dağıtacağı kalan 100’de 70’lik balonun içinde yer alan 
100’de 2’lik dilimini ise 19-22 yaş aralığındaki gençlere 
oynama fırsatı verecek kulüplere dağıtacak. Total rakam 
göz önüne alınırsa bu yüzdenin ne ifade ettiği daha net 

anlaşılıyor. Yani bu dağılımla federasyon aslında temelde 
neyin kendisi için daha hayati önemi olduğunu vurgulamış 
oldu: “Bu ciddi maddi kaynaktan yararlanmak istiyorsanız, 
gençleri oynatacaksınız’’.

Sonuç olarak; siz nasıl bir altyapı eğitimi verirseniz verin 
eğer gençlere altyapıdan mezun olduktan sonra oynama 
fırsatı vermiyorsanız, verdiğiniz eğitimin de bir anlamı 
kalmıyor.

Ülke futbolunun içinde bulunduğu bu durumu, İsviçre 
merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 
yaptığı bir araştırmayla ortaya koyuyor. Araştırmaya göre 
UEFA’ya üye ülkeler arasında Türkiye, altyapıdan yetişen 
oyunculara şans verme konusunda sonuncu sırada. Yani 
ülkenizin nüfusu, futbol ekonominizin büyüklüğü gibi 
konular ülkeler arası ulusal müsabakalara çıktığınızda artık 
bir anlam taşımıyor. Gençlerine daha iyi eğitim veren ve en 
önemlisi oynama fırsatı tanıyan ülkeler, nüfus ve ekonomi 
açısından sizin çok gerinizde olsa bile, sizin önünüze 
geçebiliyor.

Sorgulamak ve eleştirel düşünmek işin bir boyutu 
ise, eleştirilen konuya dair öneri sunmak işin daha zor 
ve uzmanlık gerektiren bölümü. Dolayısıyla yazının 
bundan sonraki bölümünde bu sorunu çözmek için 
neler yapılabileceğine yer verdik.

Üstyapıya geçiş
Dünyada profesyonel hiçbir 

kulüpte altyapıyla üstyapının koşulları 
birebir aynı olmaz, olması da 
mümkün değil. En azından yarışma 
koşulları bir değil. Türkiye’de de 
alt ve üst yapı arasındaki makas 
son yıllarda giderek daha da 
açılmaya başladı. Bu anlamda, 
potansiyel genç oyuncuların üstyapı 
antrenmanlarına alınması, orada 
antrene olması, orada beslenmesi 
ve eksiklerinin orada tamamlanması 
hayati önem taşıyor. ‘’Gençler yukarı 
çıkınca hemen şımarıyor.’’ klişesi 
bir vazgeçme argümanı olmamalı. 
Bu genç oyuncuların şımarmasını 
engellemek ya da şımarmayacak 
olanı seçebilmek de bir uzmanlık 
gerektiriyor. Bu süreçte dikkat 
edilmesi gereken en önemli 
nokta genç oyuncuyu doğru 
zamanda ve yaşta üstyapıya 
almak. Ne çok erken, ne de 
geç…

Kabul görme
Genç oyuncuların profesyonel takım kadrosunda yer 

bulmasının en temel unsurlarından biri de diğer takım 
oyuncuları tarafından kabul görmesidir. Profesyonel takım 
oyuncuları altyapıdan gelen genç oyuncuları, ne yazık ki 
ya kendilerine rakip ya da ayak işlerini halledecek yetişmiş 
eleman olarak görüyor. Dolayısıyla genç oyuncuların 
özgüveni daha kariyerlerinin başında yara alıyor ve çoğu bu 
savaştan mağlup ayrılıyor. Bu süreçte en önemli sorumluluk 
takımın teknik direktörüne düşüyor. Teknik direktörün genç 
oyuncuya duyduğu güveni gerek kendisine gerekse diğer 
oyunculara hissettireceği iklimi oluşturması gerekiyor. 
Bu anlamda en kabul görmüş yöntemlerden biriyse genç 
oyuncunun takımın tecrübeli ve saygın bir oyuncusuyla 
eşleştirilmesi. Bu, genç oyuncunun tecrübeli takım arkadaşı 
tarafından koruma altına alınmasını, böylelikle takım 
içindeki saygınlığı ve özgüveninin artmasını sağlıyor.

İlk sahneye çıkma
Genç oyuncunun sahneye çıkacağı ilk maçın 

doğru seçilmesi de hayati öneme sahip. Hangi 
maçta, kaç kaçlık bir skorda, ne kadar süreyle 
oynayacağı da… Oyuncunun kademeli olarak 
ilk on bire hazırlanma sürecinin çok dikkatli 
yönetilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda teknik 
direktörlerin yönetime; “Elimde oyuncu yok’’ 
mesajını vermek için 3-0 mağlup durumdayken 
sahaya sürdükleri genç oyuncuların piyasadan 
silinmesine çok fazla tanık olduk. Ya da tam tersine 
“Ben genç oyunculara çok önem veririm.’’ demek 
adına 14-15 yaşındayken 1-2 profesyonel maçta 
oynatılıp unutulan oyunculara…

İletişim kanallarının 
etkili kullanımı

Profesyonel kadroya hazırlanan genç 
oyuncunun camiaya ve taraftara doğru tanıtılması 

gerekiyor. Bunun içinse yazılı ve görsel medyanın 
en etkin biçimde kullanılması gerekiyor. 

Medyanın etkin ve profesyonelce kullanıldığı 
bu iletişim süreci oyuncunun kendine 

olan güvenini artırdığı gibi camiada 
da daha hızlı kabul görmesini 
sağlayacaktır.
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Aile, menajer, oyuncu ve 
kulübün ortak bakış açısı

Teknik direktörler ve kulüp profesyonel çalışanları, 
genç oyuncunun kariyer planlamasıyla ilgili oyuncunun 
kendisi kadar ailesi ve menajerini de bilgilendirmeli. 
Oyuncu, aile, menajer ve klüp gibi tüm tarafların bu plan 
üzerinde mutabık kalması oldukça önemli. Belirsizlik ve 
gelecek kaygısı genç oyuncuya zarar verdiği gibi genelde 
dış yönlendirmelerle yanlış kararlar almasına da sebep 
olabiliyor. Ancak tecrübeli bir teknik adam ve ekibi bu 
süreci takip edebilir ve en olmaz zamanda oyuncunun farklı 
düşüncelerle performans kaybı yaşamasını engelleyebilir.

Doğru maaş stratejisi 
Genç oyuncuya beklentisinin üzerinde maaş vermek, 

oynamadan rahat bir hayat standardına ulaşmasını 
sağlayacağından hedefini küçültmesine neden olacaktır. 
Maaşın az olması da, muhtemel üçüncü şahısların da 
yönlendirmesiyle bir an önce maddi rahatlığa ulaşabilmek 
adına kulüpten uzaklaşmasına neden olacaktır.

Hedef koyma
 Türkiye’de yönetim kurulları teknik direktörlere ne 

yazık ki sadece performans hedefi koyuyor. Bu hedef de 
genellikle ligde ya da kupa maçlarındaki sıralamayla ilgili 
oluyor. Genç oyuncuların üstyapıya kazandırılmasıyla 

ilgili hedefler konsa ve bu da bir 
performans hedefi olarak belirlense, 
teknik adamların bakış açısı doğal olarak 
daha farklı olacaktır. Avrupa futbolunda 
önde gelen oyuncu gelişimi programına 
sahip kulüpler ancak 2-3 yılda bir 
altyapıdan bir oyuncuyu profesyonel 
takım kadrosuna kazandırabiliyor. Diğer 
mezun oyuncularınıysa ekonomik 
değere dönüştürüp satıyorlar.

 Türkiye’de genç oyuncuların altyapıdan çıkıp 
üstyapıda oynamaya başlayacağı o bıçak sırtı süreç doğru 
planlanamıyor. Ne yazık ki, her yıl yüzlerce oyuncu bu 
tesadüf çarkından çıkmayı başaramıyor. Kulüpler altyapıdan 
mezun olan oyuncunun profesyonel takıma gelir gelmez 
fark yaratacak bir futbol oynayarak hemen formayı 
kapmasını bekliyor. Bu anlamdaki en büyük dayanaklarıysa 
“İyi futbolcu 17’sinde çıkar oynar.’’, “Sergen 18’inde direkt 
gelip oynamadı mı?” ya da “Şampiyonluğa giderken ya 
da düşerken genç oyuncu oynatılmaz’’ gibi klişeler. Bu 
tür kıyaslamalar ve 30 yılda bir gerçekleşen durumlar 
üzerinden varılan genel yargılar böyle önemli bir konuyla 
ilgili ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu gösteriyor.

Türk futbolunda aynı hatalar yıllardır yapılıyor ve 
dolayısıyla sonuç da hep aynı oluyor. Örneğin büyük 
kulüplerin altyapıda yetişen oyuncularını, tecrübe kazansın 
diye 2. ve 3. lig kulüplerine kiralaması. Yüzlerce oyuncu bu 
şekilde kiralanıp neredeyse hiçbiri dönmemiş olmasına 
rağmen ısrarla aynı ezber devam ediyor.

Altyapıdan oyuncu 
gelmiyor(!)

Genç oyuncu gelişiminde görev yapan altyapı 
antrenörleri tıpkı maden işçileri gibi; o değerli madeni 
bulmak için aylarca yerin altında, bazense bir dere 
yatağında düşük bir ücretle çalışır. Teknik direktörler 
ise kuyumcu gibidir, büyük emeklerle çıkarılmış değerli 
madeni alıp işledikten sonra yüksek bedelle satar. 
Kuyumcunun satamadığı mücevherin sorumlusu nasıl ki 
maden işçisi değilse, profesyonel takıma kazandırılamayan 
genç oyuncunun da sorumlusu altyapı antrenörü olamaz. 
Altyapıdan bir oyuncunun çıkıp üstyapıda oynamasına 
kadar geçen süreçten kulüpteki herkes sorumlu olmalıdır. 
Eğitim koşullarını optimize eden ve gençlere yatırımı 
bir kulüp kültürü haline getirme sorumluluğu taşıyan 
yönetim kurulları, oyuncuyu üstyapıda oynar oyuncu 
haline getirme görevi bulunan teknik direktörler ve son 
olarak da oyunculara eğitim veren altyapı antrenörleri. Eğer 
altyapıdan oyuncu gelmiyorsa, bunda tüm bu tarafların eşit 
sorumluluğu vardır.
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Röportaj

Kısaca Sema Tuğçe Dikici kimdir? Bahsedebilir misiniz? 

Sema Tuğçe Dikici 10 yıldır spor sektöründe yer 
alan bir akademisyen. Şu anda Okan Üniversitesi Spor 
Yöneticiliği Bölümü’nde görev alıyor. Spor endüstrisi, 
futbolun sosyolojisi, taraftarlık ve siyasi tarih üzerine 
3 farklı kitabı var. İlki, “Çarşı Bir Başka Taraftarlık”. Ki bu 
Türkiye’de bir taraftar grubu hakkında yazılan ilk tez 
çalışması da aynı zamanda. İkincisi 2014 çıkan “Yakarız Bu 
Gezegeni”. Üçüncüsü ise “Futbol”. Futbolun beşeri unsuru 
taraftarlık, tribün kültürleri, 
tribünler arasındaki sosyo-politik 
ayrışımlar ve referanslar da 
araştırmalarının odak noktası 
aslında. 

Kitaplarınızın genel içeriğinden 
bahsedebilir misiniz? 

Kitaplarımda, “Futbolu güzel 
kılan taraftardır” anlayışından 
yola çıkarak taraftarlık 
hikayelerinin tarihsel arka 
planlarına dikkat çekmeye 
çalıştım. Tribün dediğimiz olgu sadece sportif rekabetten 
haz alan bir topluluk değil, yaşadığı toplumun adeta bir 
prototipi. Toplumların gelişmişlikleri, kadın erkek ilişkilerini, 
siyasi konjektürünü, sosyo-politik ve kültürel kimliklerini 
bize sergilemekte. Neden endüstriyel futbola karşılar? 
Bu kadar çok sevip bu kadar ölesiye nefret ediyorlar 
rakiplerinden? Veya neden savaşlar, devrimler, doğal 
afetler olsa da değişmeyen tek şey oyuna duydukları aşk 
olabiliyor? İşte bu sorulara yanıt arıyorum kitapta. Hem bir 
sosyal bilimci, hem bir taraftar, hem de sektörün içinden 
biri olarak. 

Beşiktaşlı kimliğinizi gizlemiyorsunuz. Akademik 
çalışmalarınızda ya da maç yazılarınızda bu kimliğinizi 
yansıttığınıza dair eleştiriler alıyor musunuz?  

Futbol, taraf olmadan anlaşılabilecek bir kavram 
değil. Futbolu sevip de tarafsız olmak bana biraz garip 
geliyor açıkçası. Rasyonal bir şekilde davranıp, hep güzel 
golleri izleyip, başarılı takımları takip edeceksek futbolun 
ne zevki kalıyor ki? Taraf olmaya gelince, akademik 

çalışmalarımda objektif olmaya özen 
gösteriyorum ama araştırmalarımı 
kendi yorumlarımla harmanlarken 
renk veriyorum bence. Özellikle maç 
yazılarımda muhakkak bir motif 
oluyor Beşiktaşlı’nın anlayacağı... Ama 
hiçbir zaman karşı tarafı rencide edici 
bir uslubum olmadığından bu güne 
kadar ciddi bir olumsuz geri dönüş 
almadım.   

Kitapta tüm dünyadaki tribün 
hikayelerine ve rekabetlerine yer 
vermişsiniz. Bizdeki rekabeti farklı kılan 
nedir? 

Bizde enterasan bir durum söz konusu. Renklerimiz 
farklı, rekabetlerimizin çoğu zaman şiddetli olsa da sınıfsal, 
etnik, politik veya dinsel ayrışmalarımız yok Avrupa’daki 
gibi. Sadece belli bir bölgenin oyuncuları oynatan futbol 
takımlarımız, sırf eziyet olsun diye misafir takımı saatlerce 
havaalanında esir eden bir anlayışımız yok mesela. Canımızı 
acıtan olmadıkça hiçbir ulusun bayrağını yakmıyoruz. Ratko 
Mladiç, Željko Ražnatović gibi binlerce masumu öldüren 
katilleri idol olarak kabul eden, Japonya eski başbakanına 
suikast düzenleyen Ahh Kung-geun’in dev bayrağını 

KULÜPLER, SPONSORLUK İLE PATRONAJI (HİBE) 
BİRBİRİNE KARIŞTIRIYORLAR.

BU YÜZDEN SPONSORLARIN ÇOĞU KAÇIYOR.

Türkiye’de 3 tane spor kitabı olan tek kadın yazar, akademisyen. Futbolun endüstriyel, 

sosyo-politik ve tarihsel yanıyla ilgili sayısız araştırması var. Dikici’ye göre 

“Türk futbolunun en büyük sorunlarından birisi popüler olanı kaliteli sanması ve 

profesyonellikten uzak yönetim anlayışı.  Tesisleşme, altyapı yatırımları, kulüplerin 

profesyoneller tarafından yönetilmesi, uzun vadeli stratejiler, güçlü CRM, PR ve markalaşma... 

Bunlar eksik olunca iş ortaklıkları da ahbap çavuş ilişkisinden öteye gidemiyor.” 

diyen Dikici ile kitaplarını, tribünleri ve futbol endüstrisini konuştuk. 
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asanlar gibi taraftarlarımız yok bizim. Kimsenin toprak 
bütünlüğünün bozulması derdimiz değil. Söz konusu vatan 
olunca hepimiz biriz. 15 Temmuz sonrasında meydanlarda 
kolkola yürüyen, asla yanyana gelmez dediğimiz rakipler 
değil miydi? Depremzedelere, kimsesiz çocuklara, şehit 
ailelerine yardım kampanyaları düzenleyen, Kızılay’a en 
çok kan bağışı yapmak için birbiriyle yarışan kimler? Futbol 
kulüplerimiz birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz o 
anlarda birer sivil toplum kuruluşu gibi davranmıyorlar 
mı? Sayılacak çok örnek var aslında. Ve bir gerçek var ki, 
Türkiye’de futbol kulüpleri, tribünler birlik ve beraberliğin 
en büyük savunucuları.

Türkiye’de futbol endüstrisinde son yıllarda en dikkat çeken 
unsur ne sizce? 

Bence kesinlikle yeni stadyumlar. Hem bulundukları 
şehre, hem de ev sahibi takıma ve dolayısıyla futbol 
endüstrisine büyük katkıları var.  Torku Arena, Yeni Antalya 
Stadı, Timsah Arena, Vodafone Arena, Yeni Eskişehir Stadı 
ve en son Akyazı Stadı.... Ligin son şampiyonu Beşiktaş’tan 
örnek verelim. 2014-15 sezonunda maç günü gelirleri 
217,5 milyon TL olan siyah beyazlı ekip, Vodafone Arena’nın 
açılması ve şampiyonlukla birlikte maç günü gelirlerini 

%83,4 oranında arttırarak 323,4 
milyon TL’ye ulaştırmış. Bu 
muazzam bir yükseliş. Yine benzer 
şekilde Konyasporlu taraftarlar 
son iki sezondur istikrarlı bir 
şekilde yeni stadyumlarında 
takımlarını yalnız bırakmıyorlar. En 
fazla kombine satan kulüplerden 
biri Atiker Konyaspor. Bu sadece 
kulübün maç günü gelirlerini 
arttırmıyor, takımın taraftardan 
aldığı moral ve motivasyonu da 
güçlendiriyor. 

Sponsorluklar kulüplerin en büyük gelir kalemlerinden biri.  
Süper Lig’de başarılı ve uzun vadeli anlaşmalar olduğu kadar 
sponsor bulamayan takımlar da çok. Sizce bunun esas nedeni 
nedir? 

Türk futbolunun en büyük sorunu popülerlikle 
kaliteyi birbirine karıştırması bence. Burada kastettiğim 
kalite sadece sahada oynanan oyun değil. Tesisleşme, 
altyapı yatırımları, kulüplerin profesyoneller tarafından 
yönetilmesi, uzun vadeli stratejiler, güçlü CRM, PR ve 
markalaşma... Bunlar eksik olunca sponsorluk arayışları 
ahbap çavuş ilişkisinden öteye gidemiyor. Olan sponsora 
da “sadece para veren” gözüyle bakıldığı için uzun vadeli iş 
ortaklıkları kurulamıyor, gelen kaçıyor. Sponsorluğun hibe 
para değil “kazan-kazan” mantığı ile çalışan bir iş ortaklığı 
olduğuna inanmalı önce kulüpler. Ve  “Bu iş ortaklığını en 
başarılı şekilde nasıl yönetebilirim?“ mantığı ile hareket 
etmeli.  

Digitürk, sezonluk 500 milyon dolardan 5 yıllığına 
futbolun yeniden yayıncısı oldu. Yayın hakları konusunda 
da ciddi bir artış söz konusu. Kulüplerin kasasına giren 
para da artacak. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Spor Toto Süper Lig, Avrupa’da yayın gelirlerini 
en fazla arttıran 4. lig şuanda. 1994-1996 yılında ilk 
yapılan ihalede pasta payı 30 milyon TL idi. Düşünün 
nereden nereye geldiğimizi. Ama halen eksiklerimiz 
var. Özellikle distribution gelirleri konusunda. 
Ligimizi bizim dışımızda seyreden yok. Oysa 
Avrupa’nın en büyük liglerini önemli bir gelir kalemi 
de bu. Premier Lig’in distribution geliri 1 milyar 
euro’yu geçmiş durumda. Bizim de Avrupa’nın hatta 
dünyanın her yerinde izlenenen, takip edilen bir lig 
olmamız gerekiyor. Tabii bunun için kaliteli futbol 
oynamak da elzem. 

Portekizli ünlü diktatör Salazar'a ülkeyi 41 yıl tek başına nasıl yönettiğini sormuşlar. Hafif bir gülümseme ile "3 F ile" 
diye yanıt vermiş; Fado (müzik), Fátima (din) ve Football (futbol). 3F'deki "din" unsuru yaygın kullanımda "Fiesta", yani 
"eğlence" unsuruna dönüşmüş zamanla. Bir diktatörün ülkeyi yönettiği üç mekanizmadan biri olarak futbolu görmesi 
elbette ki tesadüf değil. Geçmiş, bugün ve kuvvetle muhtemel yarın da siyasetle iç içe olacak bir güç futbol. Oyunun 
siyaset ve sermayenin tam ortasındaki düzenine direnen, ısrarla "müşteri" olmak istemeyen "futbol taraftarları" da 
gücün kilit unsuru. Çünkü futbolu futbol yapan onlar. Futbol gibi taraftarlık da aslında sadece "taraftarlık" değil. 

Eric Cantona'nın "Eşini, siyasi görüşünü veya dinini değiştirebilirsin. Eğer bir futbol taraftarıysan, asla tuttuğun 
takımı değiştiremezsin." tespitinden yola çıkarak futbolun geçmişten bugüne uzanan yolculuğunda en ilginç tribün 
ve taraftarlık hikayelerinin, tarihsel rekabetlerin, siyasetin ve paranın eksenindeki değişimlerin anlatıldığı çalışmayı 
keyifle okumanız dileğiyle...

kitapçılarda!
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Köşe Yazısı

Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

Dev markaların futbol kulüplerine sponsor olmak 
için neden büyük paralar akıttıkları sorusunun 

cevabı aslında oldukça basittir. Çünkü futbol, markaların 
halka indirgenmesi için önemli bir araçtır. Kulüpler ile 
ekonomik iş birliğine giren sponsorlar böylece takımla da 
birleşmiş oluyorlar. 

Resmi sponsorlara oldukça fazla gereksinim 
duyulmaktadır, çünkü para, malzeme gibi araçlarla 
desteklenen spor organizasyonlarında maliyet çok fazladır.

Bu onlar için daha çok müşteri ve tanınırlık demektir. 
Ayrıca takımların Avrupa’da sağladığı başarılar bu firmaların 
daha çok tanınmasına neden oluyor. Kalabalık bir taraftar 
kitlesine sahip olan takımlar sayesinde kulüp de sponsor da 
karşılıklı olarak yüksek ekonomik getirileri olan anlaşmalara 
imza atıyorlar. 

Sponsorların takımlar ile yaptıkları milyon dolarlık 
anlaşmaların belirli bir getirileri oluyor, bunun en güzel 
örneklerinden biri Nike firmasının Brezilya Milli Takımı ile 
anlaşmasını değiştirdiği maçtır.

16. Dünya Kupası’nın finalinde Fransa ile Brezilya karşı 
karşıya gelecekti.     

Tarih:12 Temmuz 1998   Yer: Stade de France

Maçın sonucunu Fransız ve Brezilyalılar’dan çok 
merak eden iki dev marka var. Çünkü, Adidas Fransa Milli 
Takımı’nın, Nike’da Brezilya Milli Takımı’nın sponsoruydu. 

Ronaldo maç öncesi sara nöbeti geçirmeye başlamıştır. 
Gizlice hastaneye kaldırılıyor ve doktorlar kesinlikle 
oynamaması gerektiğini dile getiriyorlar. Bütün bunlara 
rağmen sponsor firma Nike bunu kabul etmiyor ve baskı 

sonucu Ronaldo maça yapılan iğnelerle ilk on birde 
başlatılıyor. Nike’ın bu yaptırım gücünün nereden geldiği 
ise şu verilere dayanıyor. Nike, o dönem içerisinde Ronaldo 
ile 1 milyon dolar, Brezilya Milli Takımı ile de 17 milyon 
dolarlık bir anlaşma yapıyor. Nitekim, Ronaldo’nun ayağına 
top değmediği ve Adidaslı Fransızların kazandığı o maçta, 
Nike yetkilileri maçın ardından Brezilya ile masaya oturup 
sözleşmeye ek maddeler koyuyor. Bu maddelerden bir kaçı 
ise şu şekilde:

1. Brezilya Milli Takımı’nın kimlerle hazırlık maçı 
yapacağını Nike firması belirleyecek.

2. İlk on birde mutlaka en az sekiz ünlü futbolcu 
oynayacak.

Yukarıda da görüldüğü üzere sponsor ve kulüp 
bağlantıları oldukça önemlidir. Bu yüzden bir pazarlama 
unsuru olan sponsor desteklerinin, pazarlamanın en 
çok gelir getiren spor pazarında neden bu kadar etkin 
olduğunun en büyük kanıtıdır. Zira futbol içinde aynı şey 
söz konusudur. Bir futbol liginin yapısı, güç dağılımı ve 
rekabet yüzeyi de sponsorlar için olmazsa olmaz kıstas ve 
belirleyicidir.

Sponsorluk kuşkusuz iş dünyasının futbola girmesinin 
bir yoludur. Özelikle Dünya Kupasının popülerliği arttıkça, 
şirketler kendilerini sponsorluk yoluyla duyurabileceklerini 
keşfettiler. Bu şirket romantizmidir. Şirketlerin futbola 
girmesinde ki tek neden çıkarlarını geliştirmektir. Bu da 
ürünlerini satma anlamına gelir. Şunu bir düşünün, Birleşik 
Krallık’ta her hafta 650 binden fazla sayıda insan bir futbol 

maçına gidiyor ya da bir maç izliyor; bu rakam Avrupa 
çapında 10 milyonu aşıyor. Eğer Orta Çağ’da olsaydık ve 
bu insanların hepsi bir arada dursaydı, karşılarında hiç 
kimsenin bir şans bulamayacağı bir ordu oluştururlardı. 

Ne yazık ki taraftarlar kendilerini bir ordu olarak 
görmüyorlar, daha çok oyunu yönetenlerin de istediği gibi 
sahadaki tanrılara ve efendilere haraç veren serfler gibi 
davranıyorlar. Oyunun son 25 yılında değişmeyen tek şey 
bu oldu.

Sponsorluk çeşitleri arasında en geniş yeri alan spor 
sponsorluğu, özellikle ürünlerini ve hizmetlerini kısa 
zamanda büyük kitlelere tanıtmak isteyen kurumlarca 
yapılmaktadır. Çünkü bu tip sponsorluk ile geniş kitlelere 
hitap edilebilmektedir.

Sponsorları bu alana yönelten sebeplerin arasında, 
sporun hedef kitlelere daha kolay ulaşması ve kitle 
iletişim araçlarının da spor olaylarına çokca yer vermesi 
bulunmaktadır.  Hedef kitlede oluşturulmak istenen ve 
beklenen imaja, desteklenecek spor dalı saptanırken dikkat 
edilmelidir. 

Kaynaklar
Craig Mcgill - Futbolun Karhanesi

Tuğrul Akşar - Futbolun Parasallaşmasının Yarattığı Sorunlar
Ecevit Kılıç -  Kirli Kramponlar

Aydemir Okay - Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk
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Özel Haber Zeynep Esma Türkmen
zeynep@tribunesportmagazine.de

Son olarak Yıldız futbolcunun paylaştıkları ise olur mu bu 
kadar dedirtecek cinsten; “Gana’dayken kardeşimin duru-
munun ciddi olduğunu öğrendim. 2 saatte Togo’ya ulaş-
tım. Eve vardığımda annem onu göremeyeceğimi söyledi 
ve para istedi. Ne kadar ödediğimi Tanrı biliyor. Şimdiden 
ölürsem mal varlığımı nasıl paylaşacaklarına karar vermiş-
ler.” 

Adebayor’un 
İnanılmaz	
Aile	Hayatı

 Togo ( Lome ) doğumlu olan Adebayor, 
2008 yılında Afrika’da yılın futbolcusu 
ünvanını elde etti. 31 yaşında dinini 
değiştirmek isteyip Müslümanlığa geçiş 
yapan futbolcu, 1,5 yıllığına Medipol 
Başakşehir’e imza attı. Santrafor  olarak 
görev yaptığı TOGO Milli takımında 63 
maçta, 29 gol kaydetti. Futbola ülkesinde 
Togo ligi takımlarından Sporting Club de 
Lomé’da başlayan Adebayor’un aile ilişkileri 
ise oldukça dikkat çekici...

4 yaşına kadar yürüyemeyen ünlü fut-
bolcu para kazanmaya başladığında 
annesinden ve kardeşi Rotimi’den ye-
diği darbe ise çok şaşırtıcı. Bu konu ile 
ilgili ise Adebayor şu sözleri dile geti-
riyor; ‘’Monaco’da oynarken ailede bir 
futbolcunun daha olmasının iyi ola-
cağını düşündüm. bu yüzden küçük 
kardeşim Rotimi’yi Fransa’da bir fut-
bol akademisine gönderdim. Birkaç 
ay geçmeden 27 futbolcunun 21’inin 
telefonunu çaldı.” 

Hayatını kaybeden Foe’ye özel bir yer 
ayıran başarılı futbolcu, ‘’Foe ile maç 
sonu formalarımızı değiş tokuş etmiş-
tik. sahada vefat ettiğinde yıkıldım ve 
bu formayı güvenli bir yere sakladım. 
Rotimi formayı çalıp sattı.”

Adebayor’un kardeşi Rotimi ile yaşadığı zorluklar bunlar-
la da bitmiyor. Futbolcu yıldızının parladığı dönemlerde 
kardeşi tarafından soyulmaya devam ediyor. ‘’Metz for-
ması giyerken ayda 15 bin euro kazanıyordum. Anneme 
teşekkür için 45 bin euroluk bir gerdanlık aldım. Rotimi 
gerdanlığı çalıp 800 euroya sattı. Hayatımın en güzel gün-
lerinden biri Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile oyna-
dığımız gündü. Zidane bana formasını imzalayıp verdi. 
Rotimi bir yolunu bulup bu anlamlı formayı da sattı.”

Sadece tek kardeşinden değil,  neredeyse bütün aile fert-
lerinden darbe yiyen Adebayor ailesi hakkında ise şu söz-
leri dile getiriyor; “Bir gün boğazıma bıçak dayalı halde 
uyandım. Bunlar kardeşlerim Peter ve Kola’dan başkası 
değildi. Beni öldürdükten sonra paramı alabileceklerini 
söyledim. Beni serbest bıraktılar. Kız kardeşim Yabo’ya  ise 
1.2 milyon dolar değerinde bir ev aldım. Ziyaretine gitti-
ğimde evin başkalarına kiralandığını ve üvey kardeşimin 
evden kovulduğunu öğrendim.”
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temiz toplum için... temiz spor için... etik farkındalık !

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

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

odugan@pau.edu.tr

SPOR ÖRGÜTLERİNDE ETİK BİR 
KÜLTÜR OLUŞTURMAK

III

Yazar

Sportif organizasyonlara yön verecek ve çağdaş 
anlamda spor yönetiminin gerçekleşmesini sağlayacak 
olan kişiler kuşkusuz spor yöneticileridir. Spor 

yöneticileri toplumun yapısını iyi bilen, spor potansiyelini 
anında değerlendiren, günlük konuların yanında uzun 
süreli sorunlara da çözüm arayan, sporda gelişim için neler 
yapılması gerektiğini bilen, ileriye dönük uygulamalara 
temel atabilen kişiler olabilmelerinin yanı sıra zamanı 
verimli kullanabilmek, motivasyon sağlamak, ekip 
kurabilmek, hedef tespit edebilmek, uzman görüşü 
temin edebilmek, kriz anında kararlar verebilmek, olayları 
objektif değerlendirebilmek, yıkıcı değil yapıcı olarak 
yönetimi sağlayabilmek gibi becerilere de ihtiyacı vardır. 
Tüm bu becerileri doğru bir şekilde gerçekleştirebilmek 
için, spor yöneticilerinin etik ilkeleri benimsemesi bu 
ilkeler doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. 
Tüm spor yöneticileri neyin doğru neyin yanlış olduğunu 

bilmek, etiğin sınırlarını açıklamak ve Etik Kodlarını 
belirlemek dolayısıyla kurumsal etik kültürlerini oluşturmak 
zorundadırlar.

Türk spor yönetiminde etik kodların varlığından söz 
etmek neredeyse imkânsızdır. Bu alanda yapılmış akademik 
yayınlar mevcuttur ancak hiçbir spor örgütü işlevsel 
bir şekilde etik kodlarını oluşturmamış ve uygulamaya 
sunmamıştır. 

Bu bağlamda, spor örgütlerinin etik bir yönetim kültürü 
oluşturabilmeleri için atılması gereken bazı adımlar 
bulunmaktadır. Bu adımlar aşağıda sıralanan başlıklar 
halinde belirlenmiştir;

 • Liderlik; Her şeyden önce gelen ve tepe yönetimin 
rol model olarak üstlenmek durumunda olduğu bir 
süreçtir. Örgütün etik bir kültür oluşturabilmesi için 
orta vadeli bir süreç gerekmektedir ve sürecin bir anda 

gerçekleşmesi beklenemez. Üst yönetimin belirlediği 
ilkeler ve değerler tek başına yeterli değildir. Bu değer 
ve ilkelerin benimsenmesi ve kurumsallaşabilmesi için 
üst düzey yöneticilere büyük görevler düşmektedir, zira 
spor yöneticilerinin davranışları ve eylemleri etik kültürün 
oluşmasına doğrudan etki eder. Örgütün etik ilkeleri yazılı 
olarak var olsa bile, uygulamada gözle görünmeyecek 
seviyede ise başta çalışanlar olmak üzere diğer tüm 
paydaşlar örgütün samimi olmadığını düşünebilirler ve 
bunun sonucunda örgüte olan güven duygusu azalabilir. 
Türk yönetim kültürü bağlamında güç mesafesinin ve 
paternalizmin göreli olarak yüksek olduğu hatırlanırsa, 
yöneticilerin etik liderlik ve rol modeli işlevlerinin daha da 
önem kazandığını ileri sürmek mümkündür. Liderliğin eksik 
olması halinde kısa sürede örgütsel kültür işlevini yitirir.

• Etik Kod ve Davranış Kuralları; Spor 
örgütlerinin etik kodlarını oluşturması, ilk somut 
işaretlerinden biri olarak görülebilir.. Bunun yazılı 
olarak açıklanmasının işlevsel bir yararı vardır: 
Yöneticiler ve çalışanlar kendilerinden bekleneni 
ve buna uymama halinde olası yaptırımları daha 
net olarak göreceklerdir. Çeşitli kademelerdeki 
yöneticiler, değişik birimlerin yöneticileri, 
hukukçular ve çalışanlardan oluşan bir grubun 
spor örgütünün etik kodlarını hazırlaması 
bir seçenektir. Etik kodlar, hukuki terimlere 
boğulmamalı, açık ve net olmalı, gerekçeleri 
açıklanmalı ve bu kodlara uyulmaması halinde 
öngörülen yaptırımlar belirtilmelidir. Türk yönetim 
kültürü bağlamında bireycilik göreli olarak düşük, 
toplulukçuluk göreli olarak yüksek olduğu için etik 
kodların yazılışında çoğul ve anonim ifadeler tercih 
edilmelidir. Örneğin, “Çalışanların etik kurallara 
uyması gerekir” yerine “Etik kurallara uyma önemli 

bir meziyettir” ya da “Etik bir işletme 
için birlikte hareket edelim” gibi 
ifadeler daha etkili olabilir.

• Etik Komitesi ve Etik 
Görevlileri; Etik yapılanma 
çeşitli biçimlerde olabilmekle 
birlikte, genellikle etik komitesi 
ile başlamaktadır. Komiteler, 
etik komitesi ismini taşıdığı gibi 
değişik başlıklar altında da faaliyet 
gösterebilmektedir (Uyum Komitesi, 
Etik Danışma Komitesi, Etik Konseyi, 
Etik Kurulu). Etik komiteleri ya da 
kurulları genellikle ilke, kural ve 
standartların tanımlanmasında 
ve etik eğitim programlarının 
geliştirilmesinde önemli rol oynar. 
Bazı örgütler komite yerine bir 
etik sorumlusu görevlendirmiş 
olabilirler. Etik görevlisinin, üst 
yönetim tarafından görevlendirilen 
bir muhbir olarak nitelendirilmemesi 
için, hem seçiminin çok dikkatli 

yapılması, hem de icraatının tarafsız ve adil olması gerekir. 
Türk yönetim kültürü açısından bakıldığında, kıdemli ve 
yaş olarak büyük kişiye saygı söz konusu olduğu için, etik 
görevlilerinin ya da komitelerinin seçiminde bu husus da 
göz önünde tutulabilir. 

• Etik Hattı ve Sorun Bildirme Sistemleri; Etik hattı, 
örgüt içinde etik dışı bir eylemin bildirilmesini veya 
etik ilintili sorulara yanıtlar verilmesini sağlamak amacı 
için özel telefon hattı, e-mail ya da form kullanımının 
sunuma açılmasıdır. Bu süreçte başvuran, kimliğinin 
bilinmeyeceğinden emin olmak isteyeceği için kişiye 
güvence sağlanmalı ve başvuruda bulunduğu için teşekkür 
edilmelidir. İyi eğitim görmüş nitelikli etik görevlileri etik 
hattının sağlıklı işlemesi için şarttır. Türk yönetim 

Etik	farkındalık	köşemizin	ilk	yazısında;	temiz	bir	toplum	oluşmasında;	eğitim,	sağlık,	siyaset,	
ekonomi,	aile	vb.	 toplumsal	kurumların	öneminin	yanında,	sporun	da	çok	önemli	bir	 rol	
üstlendiğini	vurgulamıştık.	İkinci	yazıda	ise	Spordaki	Etik	Kodlar	kavramını	tanımlamaya	ve	
bunun	spordaki	önemini	vurgulamaya	çalıştım.	Bu	sayıdaki	yazımda,	Türk	Spor	Yönetiminde	
Etik	bir	örgüt	kültürü	oluşturabilmek	için,	spor	kulübü	yöneticilerinin	atması	gereken	bazı	
pratik	adımları	sıralamaya	çalışacağım…
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kültürünün toplulukçu özelliği nedeniyle, bireyin etik 
sorunları tek başına gündeme getirme ihtimali göreli olarak 
azdır. Bunun yanı sıra, ciddiye alınmama, dışlanma olasılığı, 
ya da misilleme görme endişesi gibi riskler, Türk yönetim 
kültürünün “belirsizlikten kaçınma” boyutunu daha da 
etkili kılabilir. Bu bakımdan, etik hattı ve ihbarcı koruma 
uygulamaları her kurumun kendi kültürü ve dinamiği içinde 
biçimlendirilmeli ve yürütülmelidir.

• Etik Eğitimi; Günümüzde birçok büyük örgütte etik 
eğitimi verilmektedir. Etik eğitiminin tanımı ve açıklanması 
hayli hassas bir süreçtir. Zira eğitim programlarının 
katılımcıları genellikle önyargılı ve olumsuz bir yaklaşım 
sergilemektedir. Bu nedenle eğitim programına belki “etik”e 
ilave olarak “Örgütün Değerleri – Misyonu, Etik Öncelikler” 
gibi birkaç sözcük daha eklenmesi, hatta etik sözcüğünün 
en başta kullanmadan değerlerimiz, ilkelerimiz, iş 
uygulamalarımız gibi sözcüklerin kullanılması düşünülebilir. 
Eğitim programının duyurulması ve çağrısı da diğer önemli 
bir adımdır. Katılımcılara “emir” biçiminden ziyade, “davet” 
biçiminde çağrı yapılabilir.

Etik bir spor kültürünün oluşması ve gelişmesi yukarıda 
belirtilen faktörlerin varlığı ile gerçekleşebilir: Liderlik ve etik 
değerler, etik kod ve davranış kuralları, etik komiteleri, etik 
hattı ve sorun bildirme sistemleri, etik eğitimi. 

Ancak, bu yapıların ve süreçlerin sağlıklı işlemesi her 
kademedeki yöneticilerin aktif bir biçimde görev alması, 
kararları ve davranışları ile örnek olması ile mümkün 
olabilir. Diğer bir deyişle, işin başında, ortasında ve 
sonunda her kademedeki yönetici başroldedir. 

Etik kültür yöneticilerin girişimi ile başlar, ama sağlıklı 
gelişimi ve yerleşiklik kazanması, yani kurumsallaşması 
çalışanların inancı ve desteği ile gerçekleşir. Yani 
yöneticilerin çalışanlarını bu sürece dâhil etmesi, motive 
etmesi, etik davranışları özümsemelerini sağlaması 
gereklidir. 

Etik komitelerin, sorun bildirme sistemlerinin 
çalıştırılması, etik eğitime ve insan kaynakları yönetimi 
uygulamalarına üst önemin verilmesi, etik denetimin 
yapılması/yaptırılması ve sonuçlarına göre önlemler 
düşünülmesi - alınması bunlara örneklerdir

Her ne kadar çevre etmenleri etik altyapının 
oluşturulması bakımından kritik ise de, kurumsal etik 
açısından mesafe kat etme sorumluluğu spor örgütlerinin 
kendisine aittir. Diğer bir deyişle, kuruluşlar kendileri 
etik odaklı tedbirler almazsa, kurumsal etik kültürünün 
kendiliğinden oluşması beklenemez.

Sevgiyle kalın…
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Kısaca kendinden ve ailenden bahseder misin? 
25 yaşındayım. Almanya doğumluyum. Ailem  

Almanya’da yaşıyor. Bir abim ve bir de ablam var. 
Almanya’da liseyi bitirdikten sonra futbola devam ettiğim 
için, eğitim hayatı benim için zorlaşmıştı. 2 yıl Spor ve 
Fitness eğitimi aldım. 3. senemde Türkiye’ye transferim 
gerçekleştiği için eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. 
Ailemde benim dışımda profesyonel olarak futbol ile 
ilgilenen biri yok. 

Futbol yaşantın ne zaman başladı? 
Çok ufak yaşlardan beri futbola merakım vardı. 

Çocukken okul öncesi ve sonrası hep futbol topuyla 
birlikteydim. 7 yaşında spor okuluna giderek futbol 
oynamaya başladım. Doğduğum şehir olan Ulm’da 
başladım futbola, orada 11 -12 senemi geçirdim. 17 yaşında 
Stuttgart takımına transfer olunca, ailemden ayrılıp kendi 
profesyonel hayatıma başlamış oldum. 

Peki kaleci olmaya nasıl karar verdin, zira fiziken bir 
santrafor da olabilirdin? 

Ulm’daki takımım ile bir turnuva maçındayken takım 
arkadaşlarımdan biri sakatlanmıştı. Ben de kalecilik 
mevkiine geçtim ve onun yerine oynadım. Normal de 
benim mevkiim forvetti. 

 O günden beri eldivenler hala elimde... İyi ki kaleci 
olmuşum diyorum. Kaleciler takımın çok önemli bir 
parçası ve üzerlerinde büyük bir baskı olur. Ben bu baskıyı 
seviyorum.  

Çocukken hayranlık duyduğun kaleciler kimlerdi? 
İlki fransız kaleci Grégory Coupet’di. İkincisi de 

Macaristan’ın kalecisiydi, Gábor Ferenc Király... Benim 
takip ettiğim yıllarda Király Almanya’da oynuyordu. Ben 
de onun gibi eşofman giymeyi ve onun taklitini yapmayı 
seviyordum. Tabi bu kaleciler eskide kaldı. Şimdi de 
takip ettiğim ve performanslarını beğendiğim kaleciler 
var. Almanya’nın kalecisi Manuel Neuer’ı çok başarılı 
buluyorum. Milan’ın kalecisi Gianluigi Donnarumma’da 
genç yaşında gerçekten çok başarılı bir kaleci...  

Tribune Sport Magazine bu ayki konuğu genç yaşta 
başarılı bir kalecilik performansı gösterip akıllarda yer 
edinen Günay Güvenç... 

Genç yaşta Stutgart’da forma giyerken birçok 
takımın takibinde olan, sonrasında Beşiktaş tercihi 
ile Türkiye’deki kariyerine başlayan Günay Güvenç ile 
futbola dair oldukça keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 
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Türkiye serüvenin nasıl başladı? 
Stuttgart’da forma giyerken iyi bir sezon geçiriyordum. 

Milli takıma çağırılıp iyi bir performans gösterince, 
Türkiye’den teklifler aldım. Ben bu takımlar arasından 
Beşiktaş’ı seçtim. Yaklaşık 3 sezon Beşiktaş forması giydim. 
İlk geldiğim yıl Slaven Bilić vardı takımın başında...  Slaven 
Bilić ve daha sonraki sezonlarda aramıza katılan Şenol 
Güneş’den çok fazla şey öğredim.  

Beşiktaş’da sürekli kaleci mevkiinde bir yetersizlik 
varmış gibi algı var. Bununla ilgili yorumun nedir? 

Bence büyük bir problem yok vardıysa da şimdi zaten 
çözülmüştür (gülerek). Benim ilk geldiğim sezonda Tolga 
Zengin kaledeydi, iyi bir performans da sergiledi. Diğer 
sezonda bir sakatlık yaşayınca ben geçtim kaleye... Ben de 
o dönem iyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum. 
Kale mevkii oyundaki son bölüm ve o alanda yapılan çok 
ufak hatalar herkesin dikkatini çekiyor. Kalecilerin hata 
yapması gayet doğal bir şey bu ama istediğin kadar hata 
yap anlamına gelmiyor elinden geldiği kadar iyi olman 
lazım her maç ve antrenman da dahil, çünkü aynı hatayı 
sahadaki diğer 10 kişi de yapabiliyor.  Benim üçüncü 
sezonumda kalede yine Tolga Abi vardı. Birkaç maç 
performans olarak istenileni veremedi. Ama bu onun kötü 

bir kaleci olduğu anlamına gelmez. Bence Türkiye’nin en 
başarılı kalecilerinden biridir. Bu periyod uzun süreli kötü 
performans değildi, Fabri gelince de taraftar biraz rahatladı. 
Ama o sezon için, ben kale mevkiinde bir sorun olduğunu 
düşünmüyorum. 

Fabri hakkında fikirlerin neler? 
Fabri iyi bir kaleci, Beşiktaş’a gelmeden önce de 

kendisini tanıyordum. Daha tam adapte olamadı ama 
takıma alışınca daha iyi olacaktır.  

Sence bir kaleci için önemli olan nedir? 
Kalecinin idman yapmasının yanı sıra, en önemli 

gücü mental gücüdür. Siz  kaleciyi bir sezon çok iyi 
çalıştırabilirsiniz, fakat mental gücünü iyi kullanmazsa çok 
başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Fiziksel olarak güçlü 
olmasının yanı sıra sağlam bir psikolojiye de sahip olması 
gerekiyor ki maçların üstesinden gelebilsin. 

Çünkü o kaleye geçince çok büyük bir sorumluluk 
yükleniyorsunuz.  Kaleci kendi hatası olmadan defans 
hataları yüzünden 4 gol yese, taraftarlar direkt olarak “kaleci 
bu 4 golü nasıl yer” diye onu eleştiriyor. Dolayısı ile bu 
psikoloji ile başa çıkabilmek çok önemli...  
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Penaltı konusunda ne düşünüyorsun, seni zorluyor 
mu? 

Penaltı tamamen tahmine dayalı kurtarış yapmaya 
çalıştığınız bir şeydir. Kurtarma ihtimalinizde maksimum 
yüzde 15’dir. Yüzde 85’de forvet o penaltıyı gole çevirir. 
Ben hep böyle gördüm, hiç eşit olarak görmedim. Çünkü 
bir düşünün, penaltı noktası kale çizgisinden 11 metre 
uzaklıktadır. Kale ise 7.32 metre uzunluğunda, yaklaşık 
2.44 metre yüksekliğinde de bir yerdir. Kalede de 1.90 
cm boyunda bir adam var. Bu rakamlara bakıldığında 
penaltıdan gol yeme olasılığınızın ne kadar yüksek 
olduğunu anlarsınız. 

Sen kalecilik ile ilgili altyapını Almanya’dan aldın. 
Türkiye ve Almanya’yı kıyaslayınca neler söylemek 
istersin? 

Türkiye’de gerçekçi olmak gerekirse, altyapıya 
neredeyse hiç önem verilmiyor.  Altyapıya önem 
verilmediği için, altyapıda hocalarında eksiklikleri oluyor.  
Avrupa’da bu çok farklı, bir oyuncunun altyapı eğitimine 
çok önem veriyorlar. A takıma çıkınca da daha farklı 
meziyetler öğreniyorsun. Fakat futbola dair neredeyse 
herşeyi altyapıda öğrenmiş olman gerekiyor. Bu Avrupa’da 
öğretilebiliyor fakat Türkiye’de ne yazık ki bir oyuncu 
altyapıda her şeyi öğrenmiş olmuyor. Şu an sadece 
Altınordu’nun Avrupa seviyesinde olduğunu düşünüyorum. 
Sanırım Türkiye’de çoğu kulüp günü kurtarmanın daha 
önemli olduğunu düşünüyor.  

Beşiktaş’ta forma giymiş bir oyunca olarak, 
Beşiktaş’ın altyapısı ile ilgili neler söylemek istersin? 

Türkiye’nin büyük kulüpleri altyapı anlamında biraz 
daha gelişmiş oluyorlar diğer kulüplere göre. Çünkü daha 
profesyonel bir işleyişe sahip olmaya çalışıyorlar.  Umarım 
bu durum kısa zamanda düzelir ve ülkenin gençleri hak 
ettikleri şekilde altyapı eğitimlerini alabilirler. Tabiki de 
bunun sorumlusu sadece olan imkanlar değil sporcuların 
isteği de önemli, isteyen bir oyuncu bir yol bulur, istemeyen 
bir sebeb. 

Sence Türkiye’nin en iyi yerli kalecisi kim? 
Volkan Demirel’i, Onur Kıvrak’ı, Volkan Babacan’ı ve 

Tolga Zengin’i başarılı buluyorum.  

Peki şu an Süper Lig’de ki en iyi kaleci kimdir ve 
bunun sebebini nasıl açıklarsın?

Muslera’nın önde olduğunu düşünüyorum. Senelerdir 
iyi performans gösteriyor.  Muslera milli takımda, Avrupa 
maçlarında ve ligde gösterdiği performansı dolayısıyla hak 
ediyor. Ona da Galatasaray çok şey kattı, o da oynayarak 
gelişti ve gelişimine sabır gösterildi. Ama şunu da eklemek 
isterim, Türkiye de yerli olan iyi kaleciler de var.  

Geçen sezon çok konuşulan bir gol yemiştin. 
Sneijder’in pozisyonunu bir kez daha hatırlatır mısın? 

Geçen sezonda Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında 
oynamıştım. O iki derbide de kazanmayı bildik. O maça 
gelirsek, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynadığımız 
Galatasaray derbisiydi. Slaven Bilić gittikten sonra yaklaşık 
20 maç forma şansı bulamamıştım. Hazırlık döneminde bile 
doğru düzgün forma giymemiştim. Avrupa maçında Tolga 
abi sakatlanmıştı, bu yüzden derbide Şenol hoca bana 
forma sanşı verdi.  

Sneijder’in attığı golde ise büyük bir hatam oldu. 
Aslında pozisyon devam ederken topa çıkıp uzaklaştırmak 
istedim. Sağdan Bek gelince sol ayağımla vurmaya 
çalıştım. Vuramayınca da Sneijder’in önünde kaldı top ve 
topu ağlara gönderdi. Fakat golden sonra maçı çevirdik 
Benim gol yediğim pozisyona kadar doğru düzgün 
bir atağımız yoktu, ama hatalı golden sonra daha iyi 
oynayıp kazanmasını bildik. Ben bardağın dolu tarafından 
bakıyorum.  

Bir kaleci olarak bu hatan senin kariyerini etkiledi 
mi? 

Bu hatalar ne yazık ki göze batıyor. Çünkü milyonlarca 
insan izliyor sizi ve bir derbi maçında sahaya çıkıyorsunuz. 
Bu işin içinde her kim olursa olsun fatura çıkar. Ben o 
maçtan sonra da gelen tepkilere asla kızmadım. Beşiktaş 
taraftarı bana her zaman sahip çıktı. Bu maçtan öncede, 
sonra da. Bu onların büyüklüğünü gösterir. O pozisyonun 
ardından herkesten çok üzülen bendim. Ama her şeyin 
ötesinde bu hatadan çok fazla şey de öğrendim bir kaleci 

olarak... Bir kaleci hata yaptıktan sonra hatasına dönüp 
baktığında takılı kalırsa, psikolojik olarak yoluna devam 
edemez, en önemlisi ders çıkarıp yoluna devam etmektir. 
Zaten insanlar hatalarından ders aldıkça gelişir ve daha 
güçlü hale gelir.  

Derbilere bir kaleci kendisini nasıl hazırlıyor? 
Beni derbiden önce çok kişi aramıştı. Ulaşmaya 

çalışan insanlarda medyadan tanınmış isimlerdi. Bana 
ulaşamayanlar ise, kulüpten bir başkasına ulaşarak bana 
haber göndermeye çalıştı. Çok şaşırdım yani, altı üstü bir 
derbi oynayacaktık.  Odamda uzanmış maçı bekliyordum 
ve sakindim. Mutlaka derbi olması özel bir şey hem benim 
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çalıştırıyor. Takım arkadaşlarımla ve hocamla aram 
gayet iyi... Okan hocam, yaşı genç olduğu ve modern 
futbolu bidiği için bize çok şey katıyor. Çünkü futbol çok 
değişti. Avrupa Kupası maçlarına bakın, maç skorları 
1-0, 0-0 gibi sonuçlardan oluşuyor. Buradan futbolun 
çok fazla taktiğe döndüğünü görebiliyoruz.  Bunun 
içine teknoloji de eklenince farklı bir boyut aldı modern 
futbol... Yeni ve eski nesil antrenörlerinde bu değişime 
ayak uydurması gerekiyor. Hocaların işi daha da zorlaştı, 
bunu kolaylaştırmak için futbolcuların da gayret ve sabır 
göstermesi gerekli. 

İzmir de ise çok rahatım.  Özellikle İstanbul’a kıyasla 
daha huzurlu bir şehire geldim. Zaten ben hep daha sakin 
bir yerde aile hayatı kurmayı istemiştim.  İstanbul çok güzel 
bir şehir, ama yaşaması çok zor. İzmir’deki hayatı daha çok 
Almanya’da ki hayata benzetiyorum.  

Bu sezondan beklentin nedir? 
Her zaman hedefleri olan bir futbolcu oldum.  İlk 

hedefim de Göztepe ile Süper Lig’e çıkmak... Fakat 
bilinen bir gerçek var ki, liglerde sezonun ikinci yarıları 
hep daha zor geçer. Çünkü takımlar hedefe oynuyor 
ve daha çok odaklanıyorlar. Ama biz gerçekten iyi bir 
takımız. Başkanımız arkamızda, hocamız ve taraftarımız 
arkamızda... Biz bunu başarabiliriz, tek yapmamız gereken 
şey kenetlenmek... Hiç birimiz kaybetmek istemiyoruz, bu 
yüzden camianın ve taraftarların daha anlayışlı olmasını 
istiyoruz. Mutlaka bizi eleştirecekler ama yıkıcı değil yapıcı 
olmaları bu zorlu yolda, sahada daha sağlam durmamızı 
sağlayacaktır. 

Röportaj: Fatma Yüksel

açımdan hem kulüp ve camia açısından, ama sonuçta üç 
puan alacağınız bir maç... Karşınızda hangi takım olursa 
olsun, kaybetseniz de kazansanız da alacağınız ya da 
kaybedeceğiniz puanlar belli...  

Beşiktaş’a olan ilgini sosyal medya üzerinden 
görebiliyoruz, peki bu Beşiktaş’lı olma durumu aileden 
mi geliyor? 

Benim babam Beşiktaş’lı, ama beni Beşiktaş’lı olacaksın 
diye büyütmedi. Ben normal futbolsever bir çocuktum. 
O jenarasyonda ki herkes genelde Galatasaray’lıydı. 

Zaten o yıllarda Galatasaray Almanya’da yaşayan herkesin 
desteklediği bir takımdı. Fakat ben takım tutmuyordum 
ve oynarken bile sadece keyif almaya bakıyordum ta ki 
Beşiktaş’a gelinceye dek... Beşiktaş’a gelince düşüncelerim 
değişti. Hem Beşiktaş oyuncusu oldum, hem Beşiktaş 
taraftarı oldum.  

Göztepe’den ve İzmir’den bahsedelim biraz, neler 
düşünüyorsun? 

Göztepe’ye bu sezon geldim. Bütün maçlarda görev 
aldım. İki senelik imza attım. Şu an takımı Okan Buruk 
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Fotoğrafın Hikayesi

2016-2017 kış transfer dönemi alışılmışın dışında bir 
diyaloğa tanık oldu. Arsenal’in yıldız orta saha oyuncusu 
Mesut Özil, sözleşmesini uzatmak için kulübüne ilginç bir 
şart koştu.

Türk asıllı Alman yıldız, hocası Arsen Wenger ile konuşarak, 
Wolfsburg’da forma giyen Alman futbolcu Julian Draxler’in 
Arsenal’e transfer edilmesi halinde kontratını uzatacağını 
söylediği idda edilmişti.

O dönem Wolfsburg’ da forma giyen Draxler’in uzun 
zamandır mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmayı düşündüğü 
konuşuluyordu.

Ancak İngiliz ekibinin uzun zaman peşinden koştuğu Alman 
yıldızın 36 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Paris 
Saint Germain’ e transfer olması Mesut’un hayallerini suya 
düşürdü. 

Mesut Özil’den 
Julian Draxler 
Tehtidi
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Kale Arkası
Milli Motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, 

Tribune Sport Magazine dergimize konuştu.
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Tüm dünyanın tanıdığı bir sporcu Kenan Sofuoğlu. 
Motosiklet üzerinde yazdığı tarihle herkesin örnek 
aldığı bir isim. Başarıdan başarıya koşan Kenan, aynı 
zamanda alttan yetiştirdiği sporcularla da artık ağabey 
konumunda…

Buraya kadar her şey belki çok güzel ama bu 
başarılar, bu tanınırlık ve bu güzel sıfatları kazanmak 
Kenan için hiç de kolay olmadı aslında. Hani derler 
ya yazsam roman olur diye işte Kenan Sofuoğlu’nun 

hayatı da bu türden. Çoğu insanın okurken dahi 
tüylerini diken diken edecek olaylar yaşadı Kenan. İlk 
olarak, 2002 yılında ağabeyi Bahattin'i, sonrasında 
diğer ağabeyi Sinan'ı kaybetti. İki oğlunun ölümlerine 
dayanamayıp kalp krizi geçiren babası da 55 yaşında 
kanserden vefat etti. Ailesinden sadece anne ve 
kız kardeşi kalan Kenan Sofuoğlu, 2015 yılında da 
dört aylık bebeğini, ilk çocuğunu beyin kanaması 
sonrasında kaybetti.

Kariyerinin 5. Supersport şampiyonluğunu ilan ederek 

Dünya Şampiyonluğuna uzanan milli motosikletçimiz 

Kenan Sofuoğlu, yaşadığı şampiyonluğu ve motosiklet 

sporunun geldiği noktayı anlattı.

 ÖRNEK	SPOR	ADAMI
Bu büyük acıların eşliğinde Kenan hep çalıştı, hiçbir 

zaman yılmadı. Karakteriyle örnek alınan bir sporcu oldu. 
Bu sene de zor günler geçirdiğimiz şu dönemde hepimizin 
yüzünü güldüren bir başarıya daha imzasını attı.  Dünya 
Supersport Şampiyonası’nda 5. kez şampiyon oldu. Bu 
zaferi Avrupa’da Türkçe yayın yaparak farkını ortaya koyan 
dergimiz, Tribüne Sport Magazine’e özel olarak anlatan 
Sofuoğlu, kariyeri boyunca büyük başarılar yaşadığını 
artık bundan sonra yarışmadan çok yetiştiricilik rolünü de 
üstlendiğini söyledi.

  

KARİYER	HEDEFİM	BİTTİ
Hiçbir zafere kolay ulaşılamadığının altını çizen 

Sofuoğlu, ‘‘Şampiyonluğa hamd olsun. Rabbim 5.sini nasip 
etti. Daha öncelerini de almıştık. Artık bu saatten sonra 
rakamlara bakmaya başladı iş. Tabii ki şampiyon olmak 
kolay değil. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı imkanlarda, 
farklı zorluklarda yarışıp sezon sonu bir başarıya ulaşmak 
hiçbir zaman kolay değildir. Hamd olsun yine rabbim bu 
sezon bize iyi, bereketli bir sezon nasip etti. En sonunda 
da gülen taraf olmayı başardık. Bu başarıdan sonra kariyer 
hedefi benim için bitti. Yarışlara devam edeceğim ama 
amacım, İstiklal Marşı’nı dinletmek, Türk bayrağıyla tur 
atmak ve benden sonra gelecek sporculara kapı açmak’’ 
ifadelerini kullandı.
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  KENDİNE	GÜVENEN	GELSİN
Motor sporlarında en önemli kategorilerinden Moto GP'de 

yarışmadığı için dönem dönem eleştirilere de maruz kalan Kenan, 
konuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Herkes bana yıllardır neden Moto 
GP'de yarışmadığımı soruyor. Yıllar önce Türkiye'den çıkarken, 
hayalim supersportta yarışmaktı. Moto GP, özel yapım motorların 
yarıştığı ve markaların çok yüksek rakamlar harcadığı bir kategori. 
Bu sezon Moto GP'de yarış kazanan birçok pilotu daha önceki 
yıllarda zaten geçmiştim. Benim kimseye kanıtlayacak bir şeyim 
yok. Kendine güvenen karşıma çıkabilir. Çıkanlar da ne olduğunu 
görmüştür. Benim standart bir supersport motoruyla yapacağım 
dereceyi kimsenin yapabileceğine inanmıyorum."

 

BENİ	GENÇLER	GEÇECEK!
‘Dünya Şampiyonu’ unvanını 5. kez hak ederek zirveye 

yeniden çıkmasının kendisine büyük mutluluk verdiğini fakat 
şu saatten sonra genç sporculara daha fazla vakit ayıracağını 
belirten başarılı sporcu, ''Motosiklet sporunda her geçen gün 
daha iyiye gitmeye başladık. Daha fazla sporcumuz olmaya 
başladı. Adım adım büyüyoruz. Ne mutlu bize bu sporcu sayısını 
çoğalttık. Ne mutlu bize başarı sayısını çoğalttık. Haftalar geçtikçe 
kupalar ile ülkemize dönüyoruz. Bundan yıllar önce bu hayaldi. 
Bugün kupalarla ülkeye gelmek çok özel, çok güzel bir şey. Ben 
de genç sporcu kardeşlerimizle özel çalışıyorum ve bundan sonra 
onlarla çok daha sıkı bir biçimde ilgilenmeye devam edeceğim. 
Benim rekorumu da ancak onlar geçecek inşallah’’ dedi.

 

SIKINTILARIMI	AŞTIM	AMA…
Başarılar geldikçe sponsorların da arttığını ifade eden 

Sofuoğlu, bu konuda medyadan destek isteyerek sözlerini şöyle 
noktaladı: ‘‘Başarı geldikçe sponsorlarda artacaktır. Basının 
ilgisi oldukça bunlar da ilerleyecektir. Bunların hepsi birbirine 
bağlıdır. Futbol bugün seviliyorsa, en başta sebebi şudur; 
İnsanların ilgisinin yanı sıra basının da ilgisinin olması. Basının 
bize olan ilgisi sponsorları da getirecektir. Hamd olsun ben artık 
maddi sıkıntıları aşmış durumdayım ama benden sonra gelecek 
sporcuların bu konuda ihtiyacı var. İnşallah o sponsorlar da 
onların bu ihtiyaçlarını görecek ve karşılayacaklardır.’’

Röportaj: 
Anıl Budak
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GEMİYİ EN SON 
KAPTANLAR 
TERK EDER

Yazar

Takım kaptanlarını yakından tanımak için her ligin 
(Süper, TFF 1., 2.,3. Ve BAL) takımlarından ulaşabildiğim 
arkadaşlarım aracılığıyla kaptanlara birkaç soru sordum. 
Sonra konuyu genişletip uluslararası boyuta taşımak için 
Almanya’da, Nijerya’da ve Arjantin’de takım kaptanlığı 
yapan oyunculara da sorular yöneltim. Türkçe, İngilizce, 
Almanca ve İspanyolca’ya çevirdiğim sorular ise şunlardı;

1-Bir kaptan olarak maç öncesi ne gibi hazırlıkların oluyor?

2-Maç günü konuşmaları için önceden hazırlanır mısın?

3-Genellikle maç konuşmalarında ne konuşursun?

4-Bir takımın Kaptanı olmak ne gibi sorumluluklar gerektirir?
Aldığım cevaplar ise üç aşağı beş yukarı hemen hemen 

aynıydı. Almanya’dan gelen cevabı sizlerle paylaşacak 
olursak; 

Maçtan bir gün önce çok iyi dinlenmeye önem veriyorum. 
Gece iyi uykumu almaya çalışıyorum. Tatlı bir heyecan 
oluyor içimde. Maç günleri çok iyi kahvaltı yaparak takım 
arkadaşlarımın da beslenmesine önem vermesini sağlıyorum. 

Maçın önemine bağlı, bazen kafamda kuruyorum bazen 
ise kâğıdı kalemi elime alıp not düşüyorum. Bazen de çok 
önemli maç öncesi içimden geldi gibi konuşuyorum.

Oyuncuları motive etmeye çalışıyorum genellikle, 
bazen çok duygusal konuşmalar oluyor, bağırmalar oluyor, 
ağlamalar oluyor, sevinmeler oluyor. Soyunma odası çok 
hassas bir yer, orayı anlatmakla olmuyor, yaşamak lazım. 

Kaptan olmak sadece sahaya en önde çıkmak değildir. 
O sadece işin %10’dur. Kaptan olmak alınan bir görev değil 
verilen bir görevdir. Bu görevin sorumluluğu da ağırdır. 
Öncelikle özel hayata dikkat etmek gerekir. Çünkü kaptan 
olmak abi olmak, kardeş olmak demektir yeri gelir baba 
olmayı gerektirir. Kaptan olmak futbolcuların, çalışanların, 
taraftarların her derdiyle ilgilenmek demektir. Kaptan 
olmak çok büyük bir sorumluluk gerektirir. Ben çok severek 
kaptanlık yapıyorum çünkü herkese olan sorumluluk beni 
daha da güçlendiriyor.

Takım kaptanına oyun kuralları tarafından verilmiş 
olan tek sorumluluk başlama vuruşu ve seri penaltı atışları 
öncesinde para atışına katılmak olarak belirlenmiş olsa 
da kurallar tarafından belirlenmemiş birçok görevi vardır. 
Aldığım cevaplardan da anlaşıldığı gibi takım kaptanı olmak 
onurlu bir görevdir. Bu görev alınmaz ona saygı duyan ve 
inanan sporcu arkadaşları tarafından verilir. Bu onurlu görev 
büyük sorumluluk gerektirir. Ayrıca takım kaptanı olmak 
bir sporcunun ulaşabileceği en büyük onurdur. Kısacası 
kaptanlar cesur, tutarlı ve koruyucu olmalıdırlar. Takımı ister 
BAL (Bölgesel Amatör Lig)’de olsun isterse Bundesliga’da 
olsun her kaptan aynı sorumluluk bilincindedir. Çünkü 
onlar sadece kazanırken değil takım puan kaybederken, 
kötü performans sergilerken de sorumluluk altındadır. 
Tıpkı buz dağına çarpmış gemiyi kurtarmaya çalışan kaptan 
gibi. O geminin batacağını bilseler de motivasyonlarını 
kaybetmeden sonuna kadar mücadele ederler. Batan 
gemideki hiçbir kimsenin burnu bile kanamadan 
koruyup kollayarak herkesi indirirler, sorumluluklarını 
yerine getirirler ve en son gemiyi terk edebilirler ise 
ederler. 

Hep	deriz	ya	gemiyi	
en son kaptanlar terk 
eder	diye.	Nedenini	
hiç	düşündünüz	mü?	
Gemileri	kullanan	
kaptanlar	da	tıpkı	takım	
kaptanları	gibi	o	işe	
yıllarını	vermiş	olmaları	
gerekiyor	ki	“Kaptan”lık	
pazı	bandını	takabilsinler.	

burcueken@tribunesportmagazine.de

Burcu Eken
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Yazar

Anıl Budak
anilbudak@tribunesportmagazine.de

Bundan	birkaç	yıl	öncesine	kadar	
tribünlerde	tıpkı	eskisi	gibi	yan	
yana	oturmanın	hayalini	kurar,	
içimizden	koskoca	bir	ah	çeker,	
eskiyi	özlemle	anardık…Görünen	
o	ki	erken	ah	çekmişiz,	yenilenen	
stadyumlarımızla	birlikte	taraftarlık	
ruhumuzu,	belki	de	dozerlere	teslim	
ettik	de	haberimiz	yok…

A
h futbol sen nelere kadirsin… Haftanın 7 günü 
sensiz geçmez;  evde, arabada, toplu taşımada, iş 
yerinde, okulda kısacası aklımıza gelebilecek her 
yerde bizlerin aklında da dudaklarında da hep sen 

varsın… Dökülen cümlelerde senin adın geçer, milyonlar 
teknik direktör olur üzerinde konuşur, konuşur durur…

Farkettiniz mi hiç, ne de çok konuştuğumuzu… 
Konuşmaktan usanıp stadyumlara gitmediğimizi hiç 
fark ettiniz mi? Futbolu, konuşuyoruz konuşmasına da 
gerçekten bu kadar çok seviyor muyuz?

Biz, gazeteciler biraz deliyizdir, gece gündüz demeden 
araştırma yapmadan duramayız. Fakat roman yazanlardan 
da bir farkımız yoktur. İlham gelmeden kağıdı kalemi 
elimize alamaz, yazılarımızı da yazamayız…

Tıpkı seyircisiz oynayan futbolcu gibi kalıveririz öyle…

NEREDESİNİZ ?
Geçenlerde Süper Lig’in ilk yarısının panoramasını 

çıkartmak için ekran başına oturup maçları tek tek analiz 
etmeye başladım. Sonrasında görüntüleri tekrar tekrar başa 
sardım. Yanlış anlamayın, aradığım bir pozisyon değildi, sizi 
arıyordum, ‘Tribünlerde yoktunuz da.’!

Sonrasında sağ olsun, istatistikçi bir dostumdan da 
yararlanarak ilk yarıdaki seyirci ortalamamıza ulaştım;

Takım:  Seyirci:
Kasımpaşa 942
Akhisar Bld. 1.919
Karabükspor 2.115
Gaziantepspor 2.214
Gençlerbirliği 2.250
Rizespor 2.752
Başakşehir 2.500
Osmanlıspor 3.085
Alanyaspor 3.053
Trabzonspor 3.352
Kayserispor 3.842
Adanaspor 3.980
Antalyaspor  10.173
Bursaspor 19.102
Konyaspor 21.308
Fenerbahçe 24.700
Galatasaray 24.898
Beşiktaş 30.522
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Sizler de okurken hayrete düştünüz değil mi? Sözde 
sporsever olduğumuzu kabul etmesek de biz iyi bir futbol 
izleyicisi, iyi bir taraftar topluluğu değiliz…  Özellikle büyük 
takımlarımızı bir kenara koyarsak Anadolu takımı diye tabir 
ettiğimiz takımlarımızın tümünün seyirci ortalaması bir 
stadyumu ancak doldurabilecek durumda…

YATIRIM ÇOK AMA…
Eskiden kendimizi avuturduk, stadyumlarımız kötü, 

ulaşım imkanımız yok diye… Belki de Avrupa Şampiyonası, 
Dünya Kupası düzenleyecek ülkelerin dahi yapmadığı 
yatırımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmış ve sporda 
tesisleşmeyi sağlamıştır. Buna rağmen tabiri caizse, 
stadyumlarımızda, oynanan futbolu; maalesef ki, “in” ile “cin” 
izliyor... Tribünlerimiz boş kalıyor... 

Anadolu takımlarında forma giyen bazı futbolcu 
kardeşlerim ve futbolu bırakmış ağabeylerim ile geçenlerde 
bir toplandık ve futbolumuzu konuştuk. Onlara da 
stadyumlardaki seyircisizliği sordum, her birinden çıkan 
cevap farklı olsada ortak noktada buluştuğumuz yer ‘Takım 
karmaşasıydı.’ Evet, yanlış duymadınız özellikle Anadolu 
da yaşayan futbola gönül verenlerin bir takım karmaşası 
yaşadığı aşikar…

3 BÜYÜKLER HAKLIYMIŞ!
3 büyüklerimiz, boşuna benim 25’er milyon taraftarım 

var demiyormuş meğerse… Bir bildikleri varmış… 
Anadolu’da yaşayanlarda genellikle 3 büyükleri takip 
ettiklerinden şehir takımlarını ikinci plana atıyor ve gereken 
desteği de vermiyor. Verenlerin sayısı ise yukarı da zaten 
yazılı…

Bunun başlıca kaynağının bu olduğunu konuştuk, 
ismini vermeyeceğim futbolcu kardeşlerimden biri de 
‘Kalite’ eksikliğinden söz etti. Bu da doğruydu; stadyuma 
gelen seyircilere seyir zevkini tattıracak bir oyun ortaya 
koymamamız da futbolseverleri tribünden kaçırıyordu.

Fakat sebebi ne olursa olsun, futbolu bu kadar 
gönülden, tutku ile yaşayan bir memlekette, yukarıda 
yazan rakamlar içimi acıttı doğrusu. Türkiye’nin taraftar 
ortalamasındaki dönem sonu bilançosu bu olmamalıydı…

Belkide futbolun bir eğlence, bir oyun olduğunu 
unuttuğumuz ve hep kazanma odaklı olduğumuz için 
şehirlerimizi ikinci plana attık ve stadyumlarımızı boş 
bıraktık… Ne dersiniz, peki siz hangi takımlısınız ?

Britanyalı	yazar	Simon Kuper	tarafından	
kaleme	alınan	‘Futbol Asla Sadece 
Futbol Değildir’ kitabı	1994	yılında	
İngiltere’de	yayımlandığında	çok	büyük	
ilgi	görmüştü.	Gerçekten	de	futbol	
sadece	6	harfle	açıklanabilecek	bir	şey	
miydi	?	Tabii	ki	de	değildi…

Futbolu	en	kısa	haliyle	özetlemek	
gerekirse	aslında	futbol	hayat	demekti.	
Nasıl	ki	bu	hayatta	üzüntüler,	kederler,	
kızgınlıklar,	kırgınlıklar	varsa	futbol	
da	bunları	içinde	barındırıyor	ve	ne	
olursa	olsun	bizleri	bir	arada	tutmayı	
başarıyordu…	Tıpkı	Vadofone Arena’da 
olduğu	gibi…

‘Devlet, Millet Elele’	sloganıyla	
bizlerle	buluşturulan	bu	organizasyon	
aslında	bir	haykırış	ve	birliktelik	
çağrısıydı.	Ülkemizde	forma	giyen	

yerli	ve	yabancı	oyuncularımızın	şanlı	
bayrağımız	altında	birleşmeleri	sadece	
ülkemize	değil	dünyaya	gösterdiğimiz	
bir	birliktelik	mesajıydı.	Çünkü	biz	her	
zaman	birlikteyken	güzeldik…

Wesley Sneijder’lerin, Samuel 
Eto’o’ların,	Fabri’lerin, Talisca’ların,	De 
Jong’ların	kısacası	bu	ülkede	bizimle	
nefes	alan	ve	artık	bizden	biri	olan	
oyuncuların,	Türk	Milli	Takımı’mızın	
formasını	terletmesi	ve	her	golden	
sonra	da	hep	bir	araya	gelip	birbirlerine	
sarılmaları	bize	futbolun	sadece	futbol	
olmadığını	anlatan	en	güzel	kareydi…

Dünyaya	beraberliğini	ve	gücünü	her	
dönemde	göstermiş	olan	bu	ülkenin	bir	
ferdi	olarak	bu	organizasyonda	emeği	
geçen	herkese	teşekkürlerimi	bir	borç	
bilirim...
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“Sadece Sahada Değil, 
Saha Dışında Da 

Oldukça Yetenekli”

İtalyan’ların adından epey söz ettiren 
milli futbolcusu Mario Balotelli’nin  
gerek sahadaki davranışları, gerekse 
saha dışındaki davranışları şimdiden 
onu her yönü ile unutulmaz bir 
futbolcu olmaya  aday yaptı. 
Balotelli’nin ilginç hikayelerinden 
oluşan hatıralarını sizler için derledik. 
İşte Balotelli’nin “Olur mu bu kadar” 
dedirtecek cinsten anıları:

Manchester derbisinden saatler kala 
Balotelli yine bir anda gündeme 
oturmuştu. 6-1’lik unutulmaz 
galibiyette ise attığı golün 
ardından  o meşhur “Neden hep 
ben?” yazılı tişörtünü giyip herkesi 
şaşırtmayı başarmıştı.

1
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O dönem Inter’in çiçeği burnunda  teknik 
patronu Andrea Stramaccioni, düzenlediği ilk 
basın toplantısında tam Inter’deki hedeflerini 
anlatıyordu ki, odanın kapısı açıldı ve içeri 
Balotelli girdi. Eskiden ezeli rakip forması 
giyen eski Interli, Stramaccioni’yi alkışlamaya 
başlayınca yine bir anda ilgi odağı oldu.

2Sıradışı davranışlarıyla adından pek çok kez bahsettiren ünlü 
oyuncu, 2010 yılının Ekim ayında arabasıyla kadınlar hapishanesine 
girmeye çalışması, az kalsın başını belaya sokuyordu. Erkek kardeşiyle 
birlikte güvenlik barikatına takılınca , savunmasında, “Kadınlar 
hapishanesine özel izinle giriş yapıldığını bilmiyordum.” dedi.

4 Balotelli’nin sürpriz davranışları 
bunlarla sınırlı değil elbette. 
İtalya’da bir komedi programına 
katılan yıldız futbolcuya, isminin 
yazılı olduğu bir Milan forması 
verilmişti. Çocukluğunda tuttuğu 
takım olan Milan’ın formasını hiç 
düşünmeden giymesi, yıldız oyuncu 
ile, Inter taraftarının arasındaki 
iplerin gerilmesine neden olmuştu. 

5Mario Balotelli’nin İngiltere›de 
saha dışı olaylarıyla fenomen 
haline gelmeden önce ilk 
hadisesi de, transferinden 
henüz iki hafta sonra 
lüks arabasıyla bir kazaya 
karışmasıydı. Kullanılamaz hale 
gelen aracından yara almadan 
kurtulan Balotelli, polisin 
sorguda “Neden yanında 6 bin 
euro taşıyorsun?” şeklindeki 
sorusuna da,  “Çünkü zenginim.” 
diye yanıt vermesi ülkede 
gündem konusu olmuştu.

6 Manchester City’deki ilk 
sezonununda  Balotelli, saha içinde 
yaptığı ilginçliklerle dikkatleri 
üzerine çekmişti. Golcü futbolcu, 
Dinamo Zagreb ile oynayacakları 
UEFA Avrupa Ligi maçının 
hazırlıklarını yaptıkları antrenmanda 
yeleğini bir türlü giyememiş ve 
gülünç görüntüler ortaya çıkmıştı.

Antrenör yardımıyla yeleği giyebilen 
Balotelli, daha sonra yeleğini çıkarıp 
başka yelek istemiş, ama onu da 
giyememişti. Yıldız futbolcunun bu 
durumu, sosyal medyada oldukça 
ses getirmişti.

3 O dönem Inter’in çiçeği burnunda  teknik 
patronu Andrea Stramaccioni, düzenlediği ilk 
basın toplantısında tam Inter’deki hedeflerini 
anlatıyordu ki, odanın kapısı açıldı ve içeri 
Balotelli girdi. Eskiden ezeli rakip forması 
giyen eski Interli, Stramaccioni’yi alkışlamaya 
başlayınca yine bir anda ilgi odağı oldu.

7İngiliz basını ve taraftar sitelerinin 
iddialarına göre, City forması giydiği 
dönemlerde bir çılgınlığa daha imza attı.
Lüks spor otomobiliyle bir benzinciye 
giden Balotelli, arabasından inerek, “Herkes 
depolarını fulllesin. Ücretlerini ben ödüyorum” 
dedi. İtalyan golcünün sözleri karşısında 
önce kısa bir süre şaşkınlık yaşayan 
vatandaşlar, daha sonra depolarını benzinle 
doldurdu. Balotelli’nin bu davranışını forum 
sitelerinde yorumlayan İngiliz vatandaşlar, 
golcü oyuncunun zenginden alıp fakire 
dağıttığını söyleyerek, 21 yaşındaki futbolcu 
hakkında “Robin Hood gibi” yorumunu 
yaptılar.
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Röportaj

SERDAR DAYAT 

“...kendine bakan, özel hayatı ile iş hayatını 
ayırabilen, futbolu bir iş olarak gören, 
profesyonel yaşayan, kapasitesini iyi bilen 
ve bu kapasiteyi doğru şekilde kullanmaya 
çalışan oyuncu benim ideal oyuncumdur.”

Tribune Sport Magazine’nin bu ay ki değerli konuğu hem televizyon ekranlarında 
hem de sahalardan tanıdığımız önemli bir çalıştırıcı… Kendisi ile İzmir’deki ofisimizde 
bir araya gelip merak ettiklerimizi sorduk. Türk futbolu adına önemli mesajlar veren 
Serdar Bey’e Tribune Sport Magazine ailesi olarak teşekkürü borç biliriz.

Şampiyonlar Ligi’ndeki birçok takımla eş değer parayı harcıyoruz ama yokuz.”
“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE NEDEN YOKUZ!

Kısaca kendinizden ve ailenizden bahseder misiniz?

47 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Liseyi bitirdikten 
sonra Almanya’ya gittim. Çünkü ailem oradaydı. 25 
sene Almanya’da kaldım. Bunun dışında İngiltere’de ve 
Amerika’da bulundum. 1 oğlum var. Eşim de eski milli 
hentbolcu, şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi bayan 
hentbol takımını çalıştırıyor. 

Ailecek spora bir düşkünlüğümüz var. Buraya 
gelmeden önce Almanya’da futbol teknik direktörü 
olarak işe başlamıştım. 2005 senesinde ise Ersun Yanal 
teknik çalıştırıcı iken Manisaspor’a geldim ve Türkiye’deki 
serüvenim de böyle başlamış oldu. 

Profesyonel futbol hayatınız ne zaman ve nasıl 
başladı?

Türkiye’de 13 yaşında Yeşilovaspor altyapısında 
oynamaya başladım. Yaklaşık 3 yıl oynadıktan sonra bir gün 
İzmir Atatürk Stadı’nda, Altayspor’un altyapı seçmelerine 
katıldım. Altyapıya seçildim. 1.5 yıl da burada oynadıktan 
sonra lise döneminde ailemin baskısı ile Almanya’ya gitmek 
zorunda kaldım.  Almanya’ya gittikten sonrada futbol aşkım 
hiç bitmedi. 

1860 München’in altyapısında oynama başladım. 
Değişik takımlarda forma giydikten sonra, hem 25 yaşında 
geçirdiğim bir omuz sakatlığı hem de üniversite mi? yoksa 
futbol mu? bu sorunun seçimini yapmam gerektiğinden, 
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futbolu bırakıp üniversiteyi seçtim. Bırakmasaydım iyi 
şeyler olabilirdi, fakat o zaman ki şartlarda daha iyi bir yerde 
olmam için Bundesliga 1. Ligde oynamam gerekirdi. 

Rendsburg Üniversitesi Otel İşletmeciliği Bölümünü 
bitirdim. Üniversite eğitimim devam ederken, tabii ki maç 
izlemeye ve futbolu takip etmeye devam ediyordum. 
Okul bittikten sonra, 1998 yılında bir gün arkadaşım 
bana,  futbolu çok seviyorsun neden gidip antrenörlük 
yapmıyorsun diye bir fikir sundu.

Çok düşündüm ve ardından yapabileceğime ve bunun 
mantıklı olduğuna karar verdim.  Zaten en alt lisans 
olan C lisansını almaya hak kazanmıştım. Bavyera Futbol 
Federasyonu’nda lisansı aldıktan sonra çalışmaya başladım. 

Hem kendi işimde çalışıp hem de haftanın diğer günleri 
idman saatlerime göre teknik direktör olarak çalışıyordum. 
Her sene teknik bilgimin üstüne kattım. 2004 senesinde 
Uefa B lisansını aldım. Tabii ki bunları yaparken sürekli 
kademe atlamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü belli bir süre 
antrenörlük yapmanız gerekiyor. B lisansından sonra 3. 
Ligde (Bavyera Ligi), Fürstenfeldbruck takımında yardımcı 
antrenörlük yaptım. Ardından 2005 senesinde Uefa A 
lisansını aldım. 

Akabinde 2004 yılında mili takımın başındayken 
tanışmış olduğum Ersun Yanal ile 2005 yılında bir görüşme 

yaptım. Kendisi Manisaspor ile anlaşmak üzereydi. Yurtdışı 
hakkında bilgili ve ekibe değer katabilecek biri olarak bana 
ekipte ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu konuşmanın ardından 
ben ilk etapta saha içinde antrenör olarak bir görev 
alacağımı düşündüm ve neden olmasın düşüncesiyle kabul 
ettim. 

Aslında Almanya’dan da teklif vardı bana, fakat 
Türkiye özlemi ve Türkiye’de profesyonelliğe adım atma 
anlamında bu deneyimin profesyonel hayatıma değer 
katacağını düşünerek kabul ettim. Buraya geldikten sonra 
Ersun Hoca beni Dış İşler Sorumluluğu’na getirdi. Dış İşler 
Sorumlusu olarak görevim; bütün dünya çapındaki futbol 
organizasyonlarını (her yaş grubu) tarayacaktım. 

Bununla birlikte bağımsız çalışacak ve hiç bir menajer 
ile temas kurmayacaktım. Kendi yabancı dilimi kullanarak 
ve kendi planlama şemamı oluşturup, 3 haftada bir hocaya 
rapor verecektim. İzlediğim oyuncuların tüm yönü ile 
analizlerini hocayla paylaşacaktım. 

Bütün bu verilerin ışığında ise, transfer komitesinin 
başında transferlere karar verecek kişi olacaktım. Görevi 
kabul ettikten sonra da, yaklaşık 2 yıl içinde 400’ün 
üzerinde maç izledim. 2 sezon içerisinde de yaptığımız yerli 
ve yabancı oyuncu transferlerinde iyi bir grafik çizdiğimizi 
düşünüyorum. 

Teknik direktör olarak görev aldığınız takımlar 
hangileriydi?

Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve 
Samsunspor’da  yardımcı antrenör olarak görev yaptım.  
Denizlispor ve Bulgaristan Süper Ligin’de bulunan Etar 
takımında teknik direktörlük yaptım.

Türkiye’de önemli kulüplerde görev aldınız. Bir 
çalıştırıcı olarak Türkiye’de yaşadığınız zorluklar nelerdir?

En büyük zorluklar, sistemsizlik ve düzensizliktir. Belki 
dışarıdan bakıldığında tesisleşiyormuş gibi ya da işler daha 
iyi hale geliyormuş gibi bir görüntü olabilir. Ama içinde 
olunca görüyorsunuz ki, söylemlerle eylemler arasında 
çok farklılıklar var. Verilen sözler tutulmuyor. Ödemeler 
aksatılıyor. Hatta bazı kulüplerde primler bile aksatılıyor. 

Avrupa’ya kıyasla bu durum oldukça geride ve 
bu sorunların hala cereyan ettiğini hem futbolcu 
kardeşlerimizden hem de teknik hocalardan işitmeye 
devam ediyoruz. Bu sistem böyle gelmiş ve böyle devam 
edeceğini de düşünüyorum. Fakat bu sistem düzelmez 
ise Türkiye futbolunun yakın bir gelecekte bomba gibi 
patlayacağını da tahmin ediyorum. 

Çünkü bazı kulüpler başarılı olurken, arama tarama 
ekiplerinin ve kulüp içi işleyiş birimlerinde olabildiğince 
bir düzene oturmaya çalıştıklarını size gösteriyorlar. Bu da 
mantalitesini ve düzenini oturtan takımların başarılarını da 
göstermesi demektir. Ama bu durum Süper lige bakınca 2 
ya da 3 tane kulüpte var. Diğer futbol kulüplerinin çoğunda 
yok. Altyapıda sistem yok, üst takımla alt takım arasında 
bağlantı yok. 

Mesela diğer bir sorun; altyapıdan üst takıma çıkarılan 
oyuncular hangi kritere göre çıkarılıyor? Ahbap - çavuş 
ilişkisine göre mi çıkarılıyor yoksa çocuğun oyun kapasitesi 
ve yeteneğine göre mi çıkarılıyor.

Yine aynı şekilde bir teknik direktör alınırken neye göre 
alınıyor. Keza yöneticiler... Yöneticiler ile medya arasındaki 
ilişkiler… Bunların hepsini üst üste koyduğunuzda ben 
büyük bir sistemsizliğin var olduğunu düşünüyorum. Ve 
ilerleyen süreçte bu durumun daha da kötüye gideceğine 
inanıyorum.

Daha önce verdiğiniz bir röportajda bir futbol 
takımının idaresi için teknik kadronun bütünüyle 
doğru kişilerden oluşması gerektiğini belirtmiştiniz. 
Doğru ekibin oluşturulması için profesyonel bir futbol 
kulübünün işleyişi nasıl olmalıdır?

Teknik direktörün bütün alanlarda bilgi sahibi olması 
gerekiyor. Futbolla ilgili her alana vakıf olup iyi yetiştirilen 
ve kendisini iyi yetiştiren bir çalıştırıcı olmalı, örneğin 3 
- 5 haftalık bir hocalık kursu ile teknik direktör olmaması 
gerekiyor. Ben Köln Spor Akademisi’ne 11 ay gittim. Tam 
zamanlı bir eğitimdi. Sabah 8’den akşam 6’ya dek devam 

eden bir eğitimdi. Sabah teorik bilgilerin paylaşıldığı, 
öğleden sonra ise pratik ve uygulamalı bir eğitimin verildiği 
bir akademiydi. 

Şunu belirtmek isterim ki, hocalık 
yaparken mutlaka bir doktor ya da 
fizyoterapist kadar bilgili olamayabilirsiniz, 
ama teknik ekibinizle oturduğunuzda 
bir beslenme uzmanı ile bir masör ile 
neler konuşacağınızı bilmeniz gerekiyor. 
O sizinle bir bilgi paylaşırken nereden 
kaynaklandığını bilmeniz lazım. 

Ekibinizdeki insanların sizinle aynı şeyleri 
tartışabilecek kapasite de olması gerekiyor. 
Fikrin fikirden üstün olması gerekiyor. 
Avrupa’ya baktığınızda bunu görürsünüz. 
Teknik ekipteki kişiler gerek altyapıda 
gerekse üstyapıda ki çalıştırıcılar Pro lisansa 
sahip kişilerdir.
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Ama Türkiye’de biz kendimizi geliştirme anlamında 
çok geri kalıyoruz. Okullardan mezun olunca kendimizi 
geliştirip araştırmamız gerekirken bunu yapmıyoruz. 
Teknik bilgimizi ilerletip, modern futbolun standartlarını 
yakalamıyoruz. Bu araştırmaları takip etmeli kendimizi 
geliştirmeliyiz. Futbolun yenilikleri anlamında üretken 
olmalıyız.

Tabii bu konuda hem bireysel çabamız hem de 
çalıştığımız kulübün bizi desteklemesi oldukça önemlidir. 
Mesela burada profesyonel bir kulüpte teknik ekipte 
görevli bir arkadaşımızı ya da arkadaşlarımızı (Antrenör, 
yrd. Antrenör, Masör, Fizyoterapist vs.) neden yurt 
dışına göndermiyoruz. Bunları yapacak yöneticiler ve 
yönlendiricilerin eksikliği yüzünden ne yazık ki Avrupa 
standartlarının altında bir futbol altyapısına ve gelişimine 
sahibiz.

Almanya’da bulunmuş ve orada bu işin mutfağını 
görmüş biri olarak, Türkiye futbol altyapısındaki 
gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?

Burada ki altyapı çok kötü durumda. Bunu bir 
örnekle açıklayalım. Bu işi en iyi yapan takımlardan biri 
Gençlerbirliği takımıydı. Altyapıdan futbolcu alıp A takıma 
kazandırıyorlardı. Bunu sistematik bir şekilde yapıyorlardı. 
2009 - 2010 yılında Gençlerbirliği U21 Türkiye Şampiyonu 
oldu. Şampiyon olan o takımdan A takıma futbolcu 
çıkartamadık. 

Altyapı şampiyonu olmuş U21 gibi bir takımdan en az 3 
ya da 4 oyuncunun A takıma sene başında çıkacak şekilde 
hazır olması lazımdı. Ki o yılın en iyi takımıydı bu takım. 
Fakat hiçbir oyuncu gelecek sezon A takıma çıkamadı. 
Neden? Çünkü hiç biri A takım düzeyinde tam olarak 
yetişmiş oyuncular değildi. Ama yaş kıstasına ve o yılın 
altyapı şampiyonu olarak olaya baktığınızda neredeyse 
bir kısmının A takımı zorlayabilmiş oyuncular olması 
gerekiyordu. 

Altyapıdaki hocalara bakın neredeyse hepsi beden 
eğitimi öğretmenidir. Bu şekilde yetiştirici olmak mümkün 
değildir. Almanya’ya bakın altyapı hocalarının tümünün 
Pro lisansı var. Tesislerde ofisleri var ve sabahtan akşama 
dek masalarında oturup teknik- taktik olarak kendilerini 
geliştirip, incelemelerde bulunuyorlar. Bir de Türkiye’ye 
bakın altyapıdaki hocalar aldıkları paralarla ve onlara 
sağlanan şartlarla ne kadar kendilerini ve çalıştırdıkları 
takımı geliştirebilirler.

 Türkiye’de en üst düzeydeki takımlara bir bakın. 
Özellikle 3 büyükler kaç tane altyapı oyuncusunu 
takımlarına kazandırmışlar. Kaç tane altyapı oyuncuları ilk 
on bir de oynuyor. Şimdilerde ne yapıyoruz, yurt dışında 
altyapı eğitimi alan Türk gençleri transfer ediyoruz. Net 
olarak belirtmeliyim ki, Almanya, Hollanda, Belçika gibi 
ülkelerin futbol altyapıları olmasaymış bizim futbolumuz 
bitermiş. 

Bu döngü düzgün işlemediği için, 
üretken bir futbol alt yapısı olmadığı için 
bu durumdan milli takım da yara alıyor. 
Çünkü milli takıma da yeterli düzeyde 
kaliteli oyuncu yetişmiyor. Almanya’daki 
profesyonel takımlara bakın, düz bir 
rakamla ortalama 500 tane profesyonel 
oyuncu varsa 18- 22 yaş arası oyuncular bu 
rakamın en az yüzde 30’unu oluşturuyor, 
neden? 

Peki bu rakam Türkiye de ne durumda? 
O zaman sorgulamak lazım. Sorgulayınca 
da bunun yönetici ve yetiştirici kaynaklı 
olduğunu görüyoruz. Demek ki biz 

YETİŞTİREMİYORUZ. 
Türkiye’de özellikle Süper Lig klasmanında görev 

yapan teknik çalıştırıcıların yabancı oyuncular üzerinde 
otorite anlamında etkisiz kaldığını düşünüyor musunuz?

Türk hocalar yabancı oyuncular üzerinde bir otoriteye 
sahip değiller. Yabancı oyuncu Türk hocayı ilk haftalarda 
görüyor. Türk antrenörün futbol üretkenliğinin düşük 
olduğuna kanaat eden oyuncunun hocaya inancı bitiyor. 

Çünkü oyuncu kendisine verimli olacak şekilde 
teknik-taktik idman yaptıran bir antrenör ile çalışmak 
ister. Oyuncu transfer olup buraya geldiğinde klasik 
antremanla karşılaşınca da hocaya saygısı bitiyor. Oyuncu 
iyi çalıştırılmazsa performansı düşüyor ve iyi çalışmayan bir 
oyuncu sözleşmesi bitince ileride kendisini nasıl referans 
edip önerecek? 

Peki Milli Takımın geleceği ve Fatih Hoca’nın ekibi 
hakkında düşünceleriniz?

Eleştirel anlamda Fatih Hoca hakkında bir şey 
söyleyemem. Şahsen seviyorum hocayı ve kendime örnek 
aldığım bir karakteri var. Hocanın teknik ekip anlamında 

bir seçimi olabilir o konuyu pek eleştiremem. Çünkü milli 
takımlar kulüp takımları gibi değil. Belirli periyotlar da 
sahada çalışma imkanı buluyorlar. Milli takımın teknik 
ekibinin yüzde 90 oranında işi scouting (arama tarama) 
proje üretme işidir. Hocanın teknik ekibinde Süper lig de 
büyük takımlarda oynamış oyuncular var. 

Bu isimleri seçerken de seçtikten sonrada mutlaka bir 
deneme - yanılma yöntemi yapmıştır Fatih Hoca. Bu isimleri 
boşuna bunu seçmez. Bir insan ne kadar egosu yüksek 
olursa olsun bindiği dalı kesmez, demekki hoca bu ekipte 
bir şey gördu ki onlarla yoluna devam ediyor.

Bugün bende milli takımın başında olsam, benim de 
oyuncu seçimlerim eleştirilir. Mourinho gelse o da eleştirilir. 
Biliyorsunuz Hiddink geldi o da eleştirildi. Yanı dilin kemiği 
yok herkes herkesi eleştiriyor. 

Hatta öyle bir ülkeyiz ki işi futbol olmayan herkes bu 
oyunu çok iyi biliyormuşçasına sizi eleştirebiliyor. Ne yazık 
ki bu ülkenin genetiğinde var. Oyuncu seçimlerini de 
maçları izleyen ve oyuncu tercihlerine karar veren teknik 
ekip biliyor. 

Tabi ki bazen bir iki oyuncu gelseydi neden gelmedi 
diye düşünebilirsiniz ama çalışan onlar izleyen onlar, 
futbolcularla görüşüp konuşan onlar ve tercihi onlar 
yapıyorlar. Dediğim gibi bu milli takım, bir sezon birlikte 
çalışan futbolculardan bir araya gelen bir takım değil. Öyle 
olsa tartma-görme, karar verme ve diğer teknik kararlar 
belki daha kolay olabilir fakat belli periyodlarda bir araya 
gelen bir milli takım kadrosunda o yüzden her şey daha 
farklı.

Kendi futbol oyun felsefeniz nedir?

Ben dünya futboluna ayak uydurmaya çalışan bir 
teknik direktörüm. Topa hakim olma özelliği diye bir akım 
başladı Ajax, Barcelona ve Bayern Munih gibi takımlarla 
başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan bir akım bu.. 
Ama futbolun olmazsa olmazı siz gol atmak istiyorsanız 
topun sizde olması gerekiyor. Oyunu organize edebilecek 
kapasiteye ulaşmanız için top kontrolünün siz de olması 
gerekiyor. 

Türkiye de hep top rakipte iken ne yapılır diye 
düşünülüyor. Ama aslında biz topu ayağımıza aldıktan 
sonra ne yapmamız gerekiyor bunu bilmeliyiz. O yüzden 
göze hoş gelen, aktif futbol oynayan bir takım yaratmak her 
zaman hedefim oldu ve bu hedef doğrultusunda çalıştım. 

Bir diğer oyun felsefesi olarak, topu kaptığınız anda 
rakip sahaya 6 – 8 saniyede gidebiliyorsanız başarılısınız, 
başaramıyorsanız oyunu rölantiyle sakinleştirip devamında 
organize atak yapma konusunda bilgili ya da yaratıcı 
olmanız gerekiyor.  

Bunun yanında şu anki trend, top sizdeyken top 
hakimiyetini nasıl kullanıyorsunuz, nasıl organize 
oluyorsunuz, ikincisi kontra atağa nasıl çıkıyorsunuz. 
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Oyun olarak şu ana kadar beğendiğim takım 
Başakşehir.. Abdullah Hoca’nın oynattığı oyunu 
beğeniyorum. Savunma becerileri yerinde, herkes birbirini 
tanıdığı için takım içi iletişim gayet iyi düzeyde. Bunun 
dışında topu kaptıklarında çok iyi kullanabiliyorlar. 
Transferlerini oyun felsefesine göre yapabilmişler. 

Ama bunun nedeni olarak hocanın orada uzun 
yıllar bulunmasını en büyük etken olarak gösterebiliriz 
ama bulunmasının yanı sıra aldığı destek de oldukça 
önemli. Bugün diğer takımlardaki hocalara da aynı 
desteği verirseniz, belki de onlar da bu konuda yaratıcı 
olabilecekler. Abdullah Hoca’nın şansı buradan geliyor. 
Abdullah Hoca şayet zamanında İstanbul Belediye’de 
başlamasaydı teknik direktörlüğe ve başka yerlerde olsaydı 
belkide bu kadar başarılı olamayacaktı. 

Bir önceki soruya paralel olarak oyun felsefeniz 
ışığında hangi takımın teknik patronu olmak isterdiniz?

Çok büyük takımların isimlerini söylemek istemiyorum. 
Ama bir Mainz takımının teknik hocası olmak isterdim. 
Sebebi, değer gördünüz ve uzun vadede çalışabileceğiniz, 
altyapıda çalışmış, amatör takımlarda çalışmış 
antrenörlere değer veren bir kulüp olduğu için.. Bizlerin ve 
yaptıklarımızın değerini anlayabilecek takımlardan birisi 
diye düşünüyorum. Bu yüzden orada görev almak isterdim. 
Yetiştirdiği antrenörlerde ortada.. Klopp ve Tuchel gibi… 
Kendimi oyun felsefesi anlamında göstermek isteyeceğim 
iyi bir kulüp. 

İdeal futbol oyuncusu tanımınız nedir?

İdeal futbolcu kendine bakan, özel hayatı 
ile iş hayatını ayırabilen, futbolu bir iş olarak 
gören, profesyonel yaşayan, kapasitesini iyi 

bilen ve bu kapasiteyi doğru şekilde 
kullanmaya çalışan oyuncu benim 
ideal oyuncumdur. 

Çünkü bizzat tanıdığım teknik 
kapasitesi çok yüksek olup, kendine 
bakmayan ve özel hayatına dikkat 
etmeyen sağda solda çürümüş 
bir sürü futbolcu kardeşim var. 
Bu oyuncular Bayern Munih, 

Hamburg, Werder Bremen gibi takımların 
altyapısından çıkmış oyunculardı. O yüzden 
yetenek sizi bir yere kadar götürüyor, 
bundan sonraki süreçte sizin oyun zekanız, 
çevreniz ve profesyonelliğiniz başarılı 
olmanız için sizi bir yere taşıyor. 

Sizin eklemek istediğiniz son bir not var mı?

Futbol günlerce konuşulabilecek büyük bir endüstri. 
Ben çok fazla ülke gezdim. Bazı ülkelerdeki çalışma 
şartlarını görseniz, akıllara zarar. Zorlukları aşarak bir 
yerlere gelmek güzel. Çok konuşmayıp daha çok üretmek 
gerekiyor. Ancak bu şekilde futbolun gelişmesine ve 
üretkenliğine katkı sağlayabiliriz.

Röportaj: Fatma Yüksel

HOTELMELI

HOTELMELI

0.8456.9181520  •  0.8456.9181521  • Am Pfannenstiel 10 85101 Lenting  •  hotelmeli@outlook.de

Sevgiyle donatılmış detaylar... Evinizdeki rahatlık ve huzur.... 
Severek tekrar gelmenizi amaç edinmiş anlayış... 

bir gülümsemeniz bize yeter...
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Yazar

Basketbol, beyzbol ve Amerikan futbolu denince akla 
gelen Birleşik Devletler, futbol konusunda da yaptıkları 
başarılı spor pazarlama projeleri ile bilinirlik ve takip 
açısından hızla ilerliyorlar. Erkek milli takımlarının düzenli 
olarak Dünya Kupası’na katılımları, kurulan MLS ligine 
getirilen yıldız futbolcular, doğru pazarlama teknikleri ile 
hem televizyon, hem de dijital görünürlüklerinin artması 
akılcı bir projelendirme ile yol aldıklarını gösteriyor. 

Tabii konu, Birleşik Devletler olunca her erkek sporunun 
bir  karşılığı olarak, aynı başarı oranında olması gerektiğine 
inandıkları kadın anlayışı görülüyor. Bu kapsamda, 
özellikle yapılan son Kadınlar Dünya Kupası ve sonrasında 
gördüğümüz iletişim stratejileri ile aynı akılcı spor 
pazarlama stratejilerini Kadın Futbol Milli takımları içinde 
uygulamaktalar.

Bu stratejilerinde, esasında en basit ama kullanıcıya 
en kolay şekilde ve en etkileyici şekilde ulaşılması için 3 
kavramı ön planda tutarak hareket ediyorlar.

 1. Cep telefonu ile ulaşım

 2. Etkileyici fotoğraf ve grafik dizayn

 3. Oyuncularla etkileşim sağlama ortamı

Amerikan Kadın futbol takımının farkındalık yaratması 
için uygulanan farklı örneklemeleri aşağıdaki şekilde 
aktarabilirim.

Örneğin bir kampanyanın basit olması, strateji 
ve hedeflerin basit olması anlamına gelmez. Spor 
pazarlamasında da amaç, ilgiyi çekmek ve konuşturma 
kavramları olması gerektiğinden görsellik her zaman 
önemlidir. Hazırlanan ya da çekilip kullanılan görseller, 
taraftar kitlesini heyecanlandırmalı ve harekete 
geçirmelidir.  Tabii bu görseller doğru zamanlama, doğru 
içerik akışı ve doğru platformlarda kullanılmalıdır.

Her spor dalında taraftarın merak ettiği oyunculardır. 
Özellikle sosyal medya kullanımında oyuncular 
kampanyaların içeriğinde yer almalıdır. Amerikan Kadın 
Futbol Milli takımı özellikle maç, turnuva veya kamp 
döneminde, oyuncularının serbest zaman ya da oyun harici 
zamanlarda yaptıklarını paylaşarak, spor pazarlamanın 
etkin yollarından dialog yolunu kullanıyor ve etkileşim 
oranlarını arttırıyor.

 

Dialog yolu kullanımı sporda, sosyal medyayı 
kullananlar için en önemli süreçler araasında yer almalıdır. 
Sosyal bir ortamda taraftarlar ile iletişime geçmek 
yalnızca bir tweeti RT yapmak ya da LIKE etmek değil 
onların sorularını cevaplamak, yorumlarına karşı yorum 
yapmakta olmalıdır. İşte Amerikan Kadın Futbol Milli takımı 
bu düzeyde yaptığı çalışma ile kadın sporları arasında 
Amerika’da son 5 yılda TV rating oranını en fazla arttıran 
branş olmasının yanısıra, kadın sporları arasında en fazla 
konuşulan branş durumuna gelmiştir.

 

Ünlü kullanımı, ilgi çekmek ve basında daha fazla 
yer almak için Amerikan Kadın Futbol Milli takımı 
tarafından kullanılan bir yol. Özellikle sosyal medya 
aracılığı ile takıma gönderilen mesaj ve destek 
fotoğrafları da toplumun ilgisini çekerek, bu oyuna 
yönelim yapılmasını sağlıyor.

 

Son olarak ise, kullanılan en önemli araç video 
içerikleri olarak görülmektedir. Amerikan Kadın Futbol 
Milli takımı, oyuncularını topluma tanıtmak için video 
projesini aktif olarak kullanıyor. Videolar aracılığı ile 
oyuncularının aile hayatı, geçmişi hakkında bilgiler 
aktarılması sağlanıyor ve oyuncu grubu içerisinde 
yer alan kadınların hayatlarının kısa aktarımı ile milli 
takıma ilginin sağlanması amaçlanıyor.

Sonuç itibariyle, futbolun pazarlamasında 
doğru sonuçların alınması için devamlılık, 
doğru planlama ve stratejilerin oluşturulması 
her zaman gereklidir. Süreçler doğru 
tanımlandığı takdirde, belirlenen hedeflere 
ulaşım kadın, erkek farketmeksizin her 
branşta sağlanabilir.

Futbolda	pazarlamanın	
en	başarılı	örneklerinden;	
Amerika’nın	Kadın	
Futbol	Milli	Takımı...

Burak Yeşilcan
burakyesilcan@tribunesportmagazine.de
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Röportaj

Sizi tanıyabilir miyiz Suat Bey?
Adım Suat Tuncer, 38 yaşındayım. Almanya’nın 

Schhweinfurt kentinde doğdum ve büyüdüm. Şu an 
evliyim ve iki oğlum var. Çocuklarım 5 ve 12 yaşlarındalar…

Almanya’da scout olmadan önceki yaşantınızdan 
kısaca bahseder misiniz?

Mesleki eğitimimi futbolun dışında bir alan olan 
sigortacılık üzerine yaptım. Şu anda da ek iş olarak bu 
uzmanlığını bildiğim mesleğimi de yapıyorum. Futbol 
hayatıma TSV Gochsheim 06’da başladım. Ardından U12 
yaş grubunda Bayern Münich takımı beni istedi. Fakat o 
zamanki şartlardan dolayı ne yazık ki kabul edememiştim. 
Ondan sonraki süreçte, U15-U19 FC Schweinfurt 05 
takımında futbol hayatıma devam ettim. 

Sizi futbola iten etmenler nelerdi?
Ben hep futbolun içinde oldum. Futbol ile büyüdüm 

diyebilirim. Okul dönemlerimde bile futbol benim 
hayatımda büyük bir öncelikti. Hatta benim için 
derslerimden ve okulumdan önce gelirdi. En büyük 
hayalim, büyük bir futbolcu olmaktı.

Scout olmaya nasıl karar verdiniz?
Scout olmam tamamen tesadüftü. Oldukça tanınmış 

biri olan scout bir arkadaşımla buluşmuştum. Scout 

arkadaşım, benim futbolcu izleme yeteneğime güvendiğini 
ve eğer scout olmayı kabul edersem, bu durumun benim 
için bir şans oluşturabileceğini söyledi. Çok sevindim ve 
heyecanlandım. 

Bir de scout olarak görev yapacağım bu takımın 
gençlere çok önem veren Bundesliga ekiplerinden 
FC Ingolstad 04 olduğunu öğrenince sevincim ikiye 
katlandı. Çünkü FC Ingolstad 04 yeni sponsoruyla birlikte 
genç takımlarına çok önem verecekti.  Ardından hiç 
düşünmeden kabul ettim.

Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
Yaklaşık 2 yıldır FC Ingolstad 04 alt yapısında scout 

olarak görev yapıyorum. Çalıştırdığım futbol altyapı yaş 
grupları ise U12 - U23.

Kendinize has bir scouting sisteminiz var mıdır?
Benim için önemli olan bu işi profesyonel olarak 

yapmaktır. Tek bir maçla ya da antrenmanla futbolcu ile 
ilgili karar vermek tamamen bir futbol cinayetidir. Bu işin 
en doğrusu oyuncuyu belirli bir mesafeden izlemek ve 
gözlemlemektir. Mesela gözlemlememiz gereken tek şey 
onun yeteneği değil, takım arkadaşlarıyla olan diyaloğu, 
takım arkadaşlarının ona yaklaşımı, onun vücut diliyle ve 
sosyal anlamda vereceği cevabı, takım arkadaşları ile olan 
ikili - üçlü ve sosyal ilişkileri bizim karar vermemizde 

Suat Tuncer

“Tek bir maçla ya da antrenmanla 
futbolcu ile ilgili karar vermek 

tamamen bir futbol cinayetidir.”
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yardımcı olan etkenlerdir. Kendi yöntemlerim dışında, 
altyapı olarak takip ettiğim TSG Hoffenheim ve RB Salzburg 
kulüpleri beğendiğim ve takip ettiğim bir sistemde 
calışıyorlar. Bence şu anda her ikisi de altyapı konusunda 
Avrupa’da örnek olarak gösterilecek kulüpler.

Türkiye’de Scouting anlamında ilerleme sizce ne 
aşamadadır?

Malesef buradan gördüğüm kadarıyla altyapı ile ilgili 
yatırım yapılmıyor ülkemizde… Ülke olarak yabancı 
oyunculara daha meyilliyiz. Dünyada en önemli pastayı 
Brezilyalı futbolcular kapmış durumda. Ancak bakıldığında 
bizim oyuncularımız tarz olarak bire bir onlarla aynı. Yani 
scouting/altyapı çalışmalarına yapılacak yatırımlar ve 
eğitim programları ile birlikte Türk futbolunu dünyada bir 
futbol devi haline getirebiliriz.

Bir futbol kulübü doğru bir scout sistemini 
bünyesine nasıl entegre edilebilir?

Buna en baştan başlanmalı bence... Mesela dünyada 
buna öncülük eden kulüpler var. Bire bir orada işlenen plan 

kulüplere aktarılabilir. Çok basit bir örnek verecek olursam; 
Portekiz’de bir kulüp kendisine dünyanın her yerinde 
Scouting yapabilecek, bu işe meyilli gençler arıyor. Bunu 
kendi web sitesi üzerinden sanki yardım istercesine yapıyor. 

Real Madrid ya da Barcelona kulüpleri de aynı 
şekilde… Dünya devi iki takim… İlk 11’in yarısı altyapıdan. 
Demek ki çok uzağa gitmeye gerek yok ya da yukarıda 
da bahsettiğim gibi, TSG Hoffenheim ve RB Salzburg 
takımlarındaki programları bire bir ülkemize aktardığımızda 
15 sene içerisinde çok şey değişecektir.

Bir scoutun gündelik rutini nasıldır?
Tabii ki bu çok önemli bir iş. Sadece sahada değil masa 

üzerinde de bizleri bekleyen işler var. Hafta içi genelde 
öğleden önceleri not almakla ve araştırmayla geçer. Hafta 
sonundaki en doğru plana karar verilir. Herkes gideceği 
yeri belirler. Bunu kulübümüzle paylaşırız. Takım arkadaşı 
da çok önemlidir. Onlarla da fikir alışverişinde bulunuruz . 
Şu anda kulübümden çok memnunum, çünkü fikirlerime 
değer veriyorlar... 

...en büyük 
isteğim ve hedefim 
Türkiye’de bir kulüp 
için calışıp birikim 
ve tecrübelerimle 
ülkemin gençlerine ve 
ülke futboluna katkı 
sağlamak.

Röportaj: Fatma Yüksel
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Tribun
“Ve biz oradaydık… 

Davullarımız, delicesine terleyen bayraklarımız  
ve altüst olmuş bir dünyayla...”  

Carlos Ferreira

Onlar kimilerine göre taraftar, kimilerine göre aşırı fanatik/holigan… İsimleri farklı, öyküleri farklı, 
ama iş tribüne gelince onlar seyirci değil gerçek taraftar… Günümüz futbolu çok yönlü ve kurmacaları 
olan başka bir olguya dönüştü artık… Tribüne Sport Magazine olarak da, yazılarımızda futbola dair ne 
varsa dile getirmeye gayret ediyoruz. Ama bu global futbol ekseninde değişmeyen bir kültür var ki o 
da “Tribün Kültürü”… 

Bu ayki sayımızda futbolun vazgeçilmezi olan, futbolun saha dışındaki -bence- en önemli unsuru 
taraftarlar ile birlikteydik. Tribüne Sport Magazine İzmir ofisimizde gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimize 
katılan UNIBJK İZMİR ve UNIGFB İZMİR’e, en içten futbol yorumlarıyla bu sohbete değer katan 
taraftar arkadaşlara teşekkürü borç bilirim.

Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

Kısaca kendinden bahseder misin?

UNIBJK İZMİR

Emrah Şanlı : 25 yaşındayım. Ailemle İzmir’de 
yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi’nde okuyorum.

Abidin Barış Arıkan : 22 yaşındayım. Ege 
Üniversitesi’nde Biyomedikal Bölümü öğrencisiyim. İzmir’de 
yaşıyorum.

Ahmet Mutlu : 21 yaşındayım. 9 Eylül Üniversitesi’nde 
İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. İzmir’de 
yaşıyorum.

Batuhan Günay : 22 yaşındayım. 9 Eylül 
Üniversitesi’nden mezun oldum. İzmir’de yaşıyorum.

UNIGFB İZMİR

Mehmet Karadaş : 24 yaşındayım. İzmir’liyim. Okul 
hayatım bitti, şu an çalışıyorum. 

M. Sabri Yahyaoğlu : Ben de 24 yaşındayım. 9 Eylül 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nde okuyorum. 5 yıldır İzmir’de 
yaşıyorum. 

Maçlara gitme organizasyonuz nasıl oluyor? 

UNIBJK İZMİR

Emrah : UNIBJK olarak üniversite gruplarında ki 
arkadaşlarla telefon üzerinden kurduğumuz gruplarımız 
aracılığıyla haberleşiyoruz. Maça gitmeden önce bu 
gruplardan ilgili maçın duyurusunu yapıyoruz. İzmir’de 
belirli ilçelerden de otobüs kaldırıyoruz. Bu işin bütün 
maddi - manevi yükü maça giden öğrenci arkadaşlara ait 
oluyor. 

UNIGFB İZMİR

Mehmet – Sabri : İzmir’de, Group İzmir GFB adı altında 
bir grubumuz var. Bizim kendi içimizde hem liseler de hem 
de üniversitelerde bir oluşumumuz bulunuyor. Buradan 
otobüs kaldırıp herhangi bir maça gidebiliyoruz. Sadece 
Türkiye değil, Avrupa’ya da gidiyoruz. Kulübün bize hiçbir 
desteği olmuyor. Örneğin, buradan kalkıp Berlin’e Final 
Four’a gittik, paramızla bize bilet verilmedi yönetim 
tarafından… Zaten biletler kulüp aracılığıyla el altından 
satışa sunuluyor, derneklere veriliyor. Zor şartlar altında 
armasını sevdiğimiz takımı izlemeye çalışıyoruz. 

Neden Beşiktaş’lısın / Fenerbahçe’lisin ?

UNIBJK İZMİR

Ahmet : Ben, “Beşiktaş’lı olunmaz, Beşiktaş’lı doğulur” 
sözüne inanan biriyim. Çocukken, akrabamız olan bir 
büyüğüme ziyarete gitmiştik. Gittiğimiz yerde ki akrabam 
bana bir Beşiktaş atkısı hediye etti. Atkıyı hediye ederken 
bana “Bundan sonra sen Beşiktaş’lısın” dedi. O benim ilk 
Beşiktaş ürünüm oldu ve hala saklıyorum. 

Barış : Armasında tek Türk bayrağı olan takımın 
taraftarıyım ben… Bu ailenden gelen bir sevgi, 

çocukluğumdan bu yana Beşiktaş’lıyım. 

Emrah : Bizim ailemizde, Beşiktaş’lı olma durumu 
babadan geliyor. Yaklaşık 10 yıldır da Beşiktaş armasının 
olduğu her yere gitmeye çalışıyorum. Bir maç bitip evimize 
dönerken, diğer maça gitmenin planını yapıyoruz.

Batuhan : 2006-2007 sezonunda anneannem ve 
dedemle İzmir’de Beşiktaş’ın maçına gittik. Beşiktaş’lı 
olmamda asıl etmen de dayım olmuştur. 

UNIGFB İZMİR

Sabri : Bu sevgi aileden geliyor. Fenerbahçe’ye olan 
sevgimin mantıklı bir açıklaması yok. Tamamen büyük 
bir tribün ve futbol tutkusu bu… Dışarıdan insanlar da 
eleştiriyorlar bizi; “Neden bu şekilde davranıyorsun, hem 
maddi hem manevi olarak cefa çekiyorsun.” diye… 

Mehmet : Biz elimizden geldiğince destek olmaya 
çalışıyoruz takımımıza, fakat hayatında hiç Kadıköy’e 
gitmemiş ama deli gibi bu renkleri seven insanlarda 
tanıyoruz. Benim de ailemden geliyor Fenerbahçe sevgim. 
Bizim de çocuğumuz olursa başka şansı yok Fenerbahçeli 
olarak yetişecek. 

Tribünde izleyip aklında yer edinen maç?

UNIBJK İZMİR

Ahmet : Olimpiyat Stad’ın da izlediğim Liverpool 
maçı… Olimpiyat Stad’ın da tribün yapmak diğer stadlara 
göre daha zordur. Maç 1-0 iken, dakika 90’da Demba 
Ba’nın şutu direkten döndü. Penaltılarda ki heyecanımız ve 
tribünde yaşadığımız o anları unutamam.

 Barış : 03.03.2013’de, İnönü’de ki son derbimiz aklımda 
yer edinen maçtır. Kale arkası yeni açık da maçı izliyordum. 
Maçın son anlarında Olcay’ın kaleci ile karşı karşıya kaldığını 
gördüm. Top ağlarla buluşunca gol olmuştu.  

Batuhan Benim unutulmaz maçım İnönü’de izlediğim 
Galatasaray maçıydı. Bir de İnönü’de ki son Beşiktaş – 
Fenerbahçe maçı var.

Emrah : Benim en etkilendiğim maç Beşiktaş – 
Ankaragücü maçıydı. Heyecanımın sebebi, daha çok evime 
gelmiş gibi hissettiğim içindi. Kapalı da “Kartal Gol Gol Gol” 
tezahüratı yaparken de bir gol kaydetmişti takımımız… O 
anı hiç unutamıyorum.

UNIGFB İZMİR

Sabri : Basketbol’da unutamadığım maç geçen sezon 
Berlin’de CSKA’ya karşı kaybettiğimiz Final Four maçıydı. 
Futbol’da da, 2011’de Sivas’la bir maçımız vardı. Maç 
bitiminde şampiyon olmuştuk. 

Mehmet : İçeride oynadığımız Benfica maçı vardı, 
yarı final maçıydı. Buradan 300 kişiye yakın uçakla maça 
gitmiştik. İzmir Fenerbahçeliler Derneği ile yapılan bir uçak 
organizasyonuydu. Uçakta yalnızca Fenerbahçe’liler vardı. 
Uçakta ki yolculuk çok güzeldi, stadyuma vardığımızda 
oradaki ambiyans da harikaydı. O maçı kazanıp, yeniden 
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uçakla buraya dönmüştük. Unutulmaz bir organizasyon ve 
maç yaşamıştık.

Passolig hakkında ne düşünüyorsun?

UNIBJK İZMİR

Ahmet : Mecburiyet… İlk çıktığında protesto etmiştim. 
Sonrasında sevdamıza yenik düşüp aldık. Ama hala şiddetle 
karşıyım. Bu kartın amacı aşırı fanatik taraftarları kontrol 
altına alabilmekti. Burada o aşırı fanatik olan taraftarlar 
bizim gibi tribün sevdalıları oluyor.

Barış : Yandaşların rantı bence… Takımım için ben de 
hemen aldım fakat karşıyım. 

Emrah : Ben mecburiyetten aldım. Bir süre almamıştım, 
belki bu uygulama kalkabilir diye düşündüm. Fakat 
sonrasında takımımı yalnız bırakmak istemediğim için 
aldım. 

Batuhan : İlk çıktığında karşı olmama rağmen, takımımı 
yalnız bırakmamak için ben de aldım. 

UNIGFB İZMİR

Mehmet - Sabri : En başından beri endüstriyel futbola 
karşıyız. Yaklaşık 1 sene boyunca futbol müsabakalarına 
gitmedik ve direndik. Maça gitmek isteyen bir taraftar 
düşünün, önünde bir dayatma ile karşı karşıya… Çünkü 
kartı olmadan maçı izleyemiyor. Maça girmeyi çok istiyor 
bu taraftar, ama bilgilerini ticari bir banka ile paylaşmak 
istemiyor, o zaman futbolun güzelliğinden mahrum 
kalıyor bir futbolsever olarak… Bir diğer konu ise, Passolig 
uygulaması en başta karaborsa da bilet satışının da önüne 
geçmek için yapıldı. Fakat şu anda karaborsa bilet satışı 
kat be kat arttı. Hem bu işlem artık elden değil online 
olarak hesaba para transferi üzerinden olduğundan, daha 
da legal bir hal aldı. Her sene yenilenmesi gereken bir 
kart var cebinizde.. Neden bizi maçlara girmek için kart 
almak konusunda zorluyorlar?  Örneğin, ben Ankaragücü 
taraftarıyım ve Fenerbahçe – Galatasaray derbisini 
Kadıköy’de izlemek istiyorum. Böyle büyük bir derbi 
havasını maç ambiyansını yaşamak istiyorum, ama maça 
giremiyorum.

Takımında şu an en beğendiğin ve en beğenmediğin 
futbolcu kimdir?

UNIBJK İZMİR

Emrah - Ahmet : Tolga Zengin’in performansını 
beğenmiyorum. Gomez’i çok beğeniyordum ama gitti. Hala 
onun bir burukluğu var içimizde… Şu an performans olarak 
ise Quaresma’yı beğeniyorum. Ayrıca, Necip Uysal’ı da 
beğenmemin sebebi Necip’in alt yapıdan gelmiş olmasıdır. 
Şunu da eklemek isterim ki, hangi takımdan olursa olsun, 
golden sonra mutluluğunu taraftar ve tribünü ile paylaşan 
her oyuncuya içten içe bir hayranlık besliyorum. Çünkü o 
bir şeylerin farkındadır: “Futbol taraftar sayesinde güzeldir.”

Batuhan - Barış : Performans olarak takımdan gitmesini 
istediğimiz oyuncu Tolga Zengin, beğendiğimiz oyuncu ise 
Atiba Hutchinson’dır.

UNIGFB İZMİR

Sabri : Takımın genelini beğenmiyorum şu an… 
Bunun sebebi sportif başarıdan ziyade, köklü bir çınar 
olan Fenerbahçe Spor Kulübü’ne aidiyet hisseden 
futbolcuları sahada görmek isteyişimden kaynaklanıyor. 
En beğenmediğim oyuncumuz Volkan Demirel’dir. Çünkü 
şampiyonluk kutlamasında Aziz Yıldırım bize hakaret 
ederken, Volkan Demirel takım arkadaşlarına, “Kupayı o 
tribüne götürmeyeceksiniz.” diyen biri… Performans olarak 
şu sıralar Sow’u beğeniyorum. 

Mehmet : Yerli oyuncular Fenerbahçe Spor Kulübü 
için değil de, sanki tek bir adama bağlı oynuyormuş 
gibi davranıyorlar. O yüzden performans anlamında 
Lens’i beğeniyorum diyebilirim. Performans olarak 
beğenmediğim Josef de Souza.

Takımında/Kulübünde sence acilen değişmesi 
gereken şey nedir?

UNIBJK İZMİR

Barış : Bilet fiyatları acilen değişmelidir.

Ahmet : Özellikle devre arasında scoutların boşa 
harcadığı transferlerimiz var. Oyuncuların çok iyi izlenip 
takıma değer katacak oyuncular konusunda karar 
verilmelidir.

Emrah : Taraftara öncelikli bilet hakkı olmalı, seyirci 
TV’den izleyebilir maçı, taraftar maça gidip izlesin.

Barış : Hayatında tribün soğuğu yememiş, deplasman 
yolu çekmemiş insanlar yerine önceliğin gerçek taraftara 
verilmesi gerekiyor.

UNIGFB İZMİR

Mehmet – Sabri : Yönetim değişmeli ve değişirse 
Fenerbahçe’yi çok güzel günlerin beklediğine inanıyoruz. 
20 yıldır yüksek paralarla getirilen futbolcuların hiç birinden 
kar elde edemedik. Yönetim taraftarına duruş olarak da 
iyi değil, kendi taraftarına cephe alan bir yönetimden 
bahsediyoruz. Bizim için ölene kadar kulüpler taraftarındır. 
Şikeye gelince, biz o sezon 25’in üzerinde maçı bizzat 
izledik ve takımımızın nasıl mücadele ettiğini gördük. 
Kimse haksız yere şampiyon olduğumuzu iddaa edemez. 
Aynı şekilde o sezon Trabzonspor’un da maçlarını izledik 
ve daha kolay kazandıkları maçlara da şahit olduk. Ama 
bizim birlikte şike yaptığımızı/planladığımızı iddaa ettikleri 
takımlara hiçbir şey olmadı. Kısacası, Fenerbahçe her 
nedense sevilmeyen bir kulüp kamuoyunda ve bu yüzden 
üzerine çok gidiliyor.  

Tribünde söylerken en çok keyif aldığınız besteler 
nelerdir?

UNIBJK İZMİR

Barış - Ahmet : Sevemez Kimse Seni Benim Sevdiğim 
Kadar ve Gücüne Güç Katmaya Geldik bestesi…

Batuhan - Emrah : Herkese Nasip Olmaz Beşiktaşlılık 
bestesi ve Bu Sevdadan Vazgeçersek Allah Belamızı Versin 
bestesi…

UNIGFB İZMİR

Mehmet : Sefa Reis’in Alıştık Biz Olanlara bestesi..

Sabri : Yıllardır severek söylediğimiz birçok eski 
bestemiz var. Ama son zamanlarda çok keyif alarak 
söylediğim bir beste var. Adın Başlatır Bir İsyanı Bestesi...

Takımının altyapı çalışmalarından memnun musun?

UNIBJK İZMİR

Barış - Ahmet : En iyi altyapı bir zamanlar Beşiktaş’ındı. 
Şu an o oyuncular yok ve o altyapı performansı da 
yok. Memnun değilim ama yine de iyileşme olduğunu 
düşünüyorum. Ben futbolun bireyselleştiğini ve altyapı 
çalışmalarının ticaret amaçlı yapıldığını düşünüyorum. 

Batuhan - Emrah : Türkiye baz alırsak bizim altyapımız 
iyi durumda, 1. Lig ve 2. Lige bakınca Beşiktaş altyapısından 
çıkan oyuncuları görebilirsiniz. Ama bu durumun Beşiktaş’a 
katkısı yok. Bence önemli olan da bir altyapının kendi A 
takımına faydalı olabilmesidir. 

UNIGFB İZMİR

Sabri - Mehmet : Spor okullarımız ve altyapımızda 
var, ama belki de yeterince kredi tanınmıyor. Yıllardır hep 
bir gün bir çocuk çıkıp çok başarılı bir yıldız olarak gelsin 
istiyoruz. Keşke oynatılsa oyuncular ve altyapı oyuncuları 
dahil edilse mevcut kadroya… Eğer o yetenekte topçular 
varsa altyapımızda, kadro da oynatılsın.

 Biz şampiyon olmamaya bile razıyız. Tribün olarak 
altyapının gelişmesine değer veriyoruz. Örneğin, geçtiğimiz 
sezonlarda Salih Uçan’ın bir pozisyonu olmuştu ve hatalı 
top kaptırdığı için gol yemiştik. Buna rağmen biz tribün 
olarak onu alkışlamıştık. Yerli altyapıdan gelen oyuncuların 
arkasındayız. 

Aklında yer edinen derbi hangisiydi?

UNIBJK İZMİR

Emrah - Batuhan - Barış - Ahmet : Pancu’nun kaleye 
geçip ezeli rekabeti bitirdiği derbi ve Gomez’in 2 golünün 
bulunduğu Fenerbahçe derbisi… Fenerbahçe ne zaman 
bizi kendi evimizde kalecisiz yenerse, ezeli rekabet tekrar 
başlar. 

UNIGFB İZMİR

Sabri - Mehmet : Galatasaray’a karşı 6-0 galip 
geldiğimiz derbi unutulmaz bir derbiydi. 

UNIGFB İZMİR Özel Notu,

Sefa Reis Anısına,
Reis 13.01.2016  tarihinde hayatını kaybetti. Sefa Kalya’yı 

tribünü takip eden her renkten taraftar tanır zaten… 
Yıllardır Fenerbahçe tribününde liderlik yapmış, bu işin 
cefasına ve getirilerine katlanmış, Fenerbahçe’nin peşinden 
bırakın Türkiye’yi dünyayı gezmiş biri… Maçlardan önce 
tesislere gidip, o vefasız futbolculara elleriyle baklava 
yedirmiş bir ADAM… Ama vefatında Fenerbahçe Spor 
Kulübü’nde aktif olarak futbol oynayan hiçbir futbolcu, 
herhangi bir mecrada baş sağlığı mesajı yayınlamadı. Aşırı 
tepkilerden sonra sitede bir baş sağlığı yayınladılar ve 
durumu geçiştirdiler. Gökhan Gönül’de saatler sonra  
(bize göre tepkiler sonucu) sosyal medyadan bir mesaj 
yayınladı. Yıllardır tepki göstediğimiz, Galatasaray’lı kimliği 
ile sevmediğimiz Arda Turan bile cenazeye çelenk yolladı. 
Ne bir çelenk, ne de herhangi özel bir şey yapılmadı. 
Galatasaray tribünü Sefa Kalya için pankart açtı. Cenazeye, 
ezeli rakip taraftar grubu Ultraslan’da bizim kadar destek 
çıktı. Beşiktaş, Göztepe, Karşıyaka, Altay, Buca, Ankaragücü, 
Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve daha birçok tribün 
vefanın ne demek olduğunu gösterdi.  Yine bugün yıl 
dönümünde bir hatırlama olarak herhangi bir mesaj dahi 
yayınlamadı kulüp... 

Rahmetli Sefa Reis, yıllarca Aziz Yıldırım’a kafa tutabilen 
tek adamdı. En sağlam medya çalışanları bile Aziz Yıldırım 
söz konusu olunca, gerçek bir eleştiride bulunamıyorlardı, 
ama o bütün tv kanallarında ve röportajlarında açıkça Aziz 
Yıldırım’ı eleştirebiliyordu.

Kendisini rahmet ve özlemle anıyoruz…
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 Şimdilerde İngiliz devi Manchester United forması giyen  

Bosna-Hersek asıllı İsveçli futbolcu 3 ekim 1981’de Malmö‘ de 

dünyaya geldi. Zlatan İbrahimoviç,  Euro 2016 sonrası İsveç 

milli takımını bıraktığını açıkladığında hayranlarını hayal 

kırıklığına uğratmıştı.

İbrahimoviç, kariyerine 1995 yılında Malmö FF'de başladı. 
Ronald Koeman'in isteğiyle Ajax'a imza attı. 2004'te, 
16 milyon Euro'ya Juventus'a transfer oldu. Serie A'da 
ün kazanan yıldız futbolcu  David Trezeguet ile birlikte 
Seri A‘ nın altını üstüne getirdi. 2006'da, İnter'e transfer 
oldu. 2007 ve 2009 yıllarında Avrupa'da yılın en iyi 11’ine  
seçildi. 2008–09 sezonunda gol kralı olan golcü futbolcu 
2009 yazında Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona`da 
geçen başarısız sezonu  “Barcelona’ya transfer olmak 
en büyük hayalimdi. Demekki bazı şeylerin hayal olarak 
kalması gerekiyormuş. “ diyerek Barcelona macerasındaki 
pişmanlığını dile getirmişti. 

İbrahimoviç, sonraki sezon Milan'a geçti. Milan'ın 
ekonomik sıkıntılarından dolayı satış listesine koyduğu 
İbrahimoviç, 2012 yaz transfer döneminde Fransa 
ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anlaştı. Yıllık 14 
milyon euroya kontrat imzalayan yıldız oyuncu . Milan 
kulübünün kasasına 20 milyon Euro girmesini sağladı.

İbrahimoviç 69 milyon Euro bonservis bedeli ile Barcelona 
tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu olarak  tarihe geçti. 
Ayrıca en çok kazanan 8. futbolcu oldu.

Manchester United‘ lı yıldız futbolcu 2012 yılında, The 
Guardian'ın En İyi 100 Futbolcu listesi içinde 5. sırada 
yerini aldı.








