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Değerli Tribune Sport Magazine Okuyucuları,

14. sayımız ile yeniden karşınızdayız !

Tribune Sport Magazine ailesi olarak yeni bir sayıda sizlerle 
buluşmanın heyecanı ile her sayıda farklılık yaratmaya 
devam ediyoruz. Yine bu sayıda birbirinden önemli konukları 
ağırladığımız ve önemli futbol güncellemelerini siz kıymetli 
okuyucularımızla paylaşmanın hazzını yaşıyoruz. 

Gelelim bu sayının flaş isimlerine; Bir dönem Beşiktaş 
forması ile adından söz ettiren Hilbert futbol hayatına dair 
samimi paylaşımları ile dergimize konuk oldu. Hilbert’in yanı 
sıra Almanya’nın Zlatan lakaplı futbolcusu Serdar Dursun bu 
sayıda bizlerle… 

Ayrıca Avrupa Türk Futbol Birliği özel haberi ile Almanya’da 
başlayan öncü futbol hareketinin özel haberini de bu sayıda 
bulabileceksiniz. Sizlerden oldukça ilgi gören Tribün Köşesi’nin 
bu ayki konuğu ise Karşıyaka Tribünü…

Son olarak, köşe yazarlarımız, diğer önemli röportajlarımız 
ve farklı spor paylaşımları ile keyif alacağınız bir sayının 
ilerleyen sayfalarda sizleri beklediğinin garantisini verebiliriz. 

Sizleri daha fazla meraklandırmadan, keyifli okumalar 
diliyoruz. 

Futbolun güzellikleri ile nice yeni sayılarda birlikte olmak 
dileğiyle, hoşçakalın…
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Fotoğrafın Hikayesi

Beşiktaş'a geri döneceği ile alakalı basında çıkan haberleri yalanlayan Gomez  
" Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum" dedi. 

Alman yıldız kendisine ait Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 
insanlar , özellikle de Beşiktaş geçen yıl kuşkusuz olarak kalbimde yer edindi. Bununla 
beraber basında hakkımda çıkan haberler ise rahatsız edici. Benim söylemediğim bazı 
sözleri yazan yerler var. Aslında çok üzerinde durulacak şeyler değil ama şu an içinde 
bulunduğumuz durumdan dolayı bu haberler oldukça sinsice ve yalan. Kararımın yüzde 
100 arkasındayım. Wolfsburg'ta mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum. Tek hedefim 
takım arkadaşlarım ile yaşadığımız bu durumu pozitife çevirmek. Herkes için en iyisini 
diliyorum" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.
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Röportaj

Kendinden ve ailenden bahseder misin?

32 yaşındayım. Almanya doğumluyum. 12 yıllık evliğim 
ve 4 tane çocuğum var. Futbol kariyerime 1990 yılında 
SpVgg Jahn Forchheim takımında başladım.  Daha sonra 
ilk profesyonel deneyimimi 2002 2004 sezonunda SC 
Feucht takımında yaşadım. SC Feucht ‘te güzel deneyimler 
kazandım. Akabinde Stuttgart’a transferim gerçekleşti. 
Stuttgart’ta forma giyerken UEFA Şampiyonlar Ligi 
deneyimi de yaşadım. Sonraki süreçte herkesin bildiği 
üzere Beşiktaş’a transferim gerçekleşti. 3 sezon Türkiye’de 
forma giydikten sonra yeniden Almanya’ya geri döndüm. 

Futbol oynamaya kaç yaşında başladın?

Her erkek çocuğu gibi bende futbol denilince 
yerimde duramaz ve kendimi topla birlikte bulurdum. 
Çocukluğumdan bu yana hayalim hep başarılı bir futbolcu 
olmaktı. Daha 3 yaşındayken evimin önünde top oynamaya 
başlamıştım. Ailemde futbol oynamama karşı değildi 
ve onlarda beni en başından beri destekledi. 5 yaşıma 
geldiğimde ise yaşadığım semtte bulunan bir futbol 
kulübünün spor okulunda futbol hayatıma başlamış oldum.

Roberto
   Hilbert
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Türkiye’ye transfer olmadan önce Beşiktaş hakkında 
neler biliyordun?

Teklif geldiğinde ailemle görüştüm ve geleceğim 
adına iyi olacağını düşünüp Türkiye’ye gitme kararı 
verdim. Türkiye hakkında birçok şey biliyordum, çünkü 
yetiştiğim yerde Türk arkadaşlarım vardı. Bu yüzden transfer 
konusunda bir zorluk yaşamadım. Zaten Türk insanının 
nasıl olduğunu Almanya’da bulunan Türk dostlarımdan 
biliyordum.

Beşiktaş'ta oynarken kendini nasıl buluyordun? Bazen 
taraftarların seni eleştirdikleri oluyordu…

Beşiktaş’ta forma giymek harikaydı ve severek oynadım. 
Türkiye Süper Ligi kariyerim için güzel bir deneyim oldu. 
Eleştiri konusuna gelince, taraftarın sizi eleştirmesi normal 
bir şey ve bu işin bir parçası.. Ben Beşiktaş’ta kaldığım süre 
boyunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve 
Beşiktaş taraftarı da sahadaki çabamı görüp, bana saygı 
duyup, beni destekledi. 

Beşiktaş'ta forma giyerken unutamadığın bir maç oldu 
mu?

Türkiye’de derbiler gerçekten çok ateşli geçiyor. 
Üzerinizde derbinin baskısını hissedebiliyorsunuz. Benim 
aklımda kalan derbi ise, Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız 
son derbiydi. Benim için gerçekten çok özeldi. 

Türkiye'de yabancı futbolcular zorluk yaşıyorlar mı 
sence?

Ben Türkiye’de bulunduğum dönemde bazı zorluklar 
yaşamıştım, çünkü futbolcu olarak uymamız gereken 
kurallar vardı. Ama şimdi bu durumun daha kolay 
olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin ve futbolcuların bu 
konuda daha anlayışlı olduğuna inanıyorum. Zaten artık 
birçok yabancı futbolcu yaşıyor İstanbul’da.. Şehir ise tek 
kelime ile harika.. İstanbul’da yaşamak ise gerçekten çok 
güzel bir deneyim…

Türkiye Süper Ligi'nin kaliteli olduğunu düşünüyor 
musun?

Türkiye’de çok büyük kulüpler var ve bu takımlar 
gerçekten önemli transferler gerçekleştiriyorlar. Bu yüzden 
ligin kalitesi ve oynanan oyunun kalitesi de gün geçtikçe 
artıyor. Süper Lig iyi bir kalitede ama gelecek yıllarda daha 
da kaliteli bir lig olacağını düşünüyorum.

Şu an Bayer Leverkusen'de Türk bir antrenör ile 
çalışıyorsun. Tayfun Korkut hakkında neler düşünüyorsun?

Tayfun çok iyi bir antrenör ve harika bir insan. Takım için 
iyi şeyler yapmaya çalışıyor, futbolcular olarak bizde ona ve 
deneyimine güveniyoruz. Umarım yakın zamanda daha da 
başarılı bir duruma geleceğiz.

Bundesliga gerçekten zor ve keyifli bir lig. Takımının 
performansından memnun musun?

Senin de söylediğin gibi, Bundesliga gerçekten 
iyi oyuncuların ve takımların olduğu sağlam bir lig. Bu 
ligde üst sıralarda olmak için devamlı olarak güzel futbol 
oynamak gerekiyor. Şu anda takım olarak istediğimiz 
noktada değiliz. Ama Bayer Leverkusen Kulübü kaliteli 
oyuncuları barındıran harika bir kulüptür. Bu yüzden 
sonuna kadar çalışmaya ve istediğimiz yere gelinceye dek 
mücadelemize devam edeceğiz.

Sakatlıktan dönmek futbolcu için en zor süreç, bu konu 
hakkında ne düşünüyorsun?

Sakatlıktan sonra sahalara yeniden dönmek gerçekten 
zor bir süreç. Bu durum sizi yalnızca fiziksel olarak 
etkilemiyor. Aynı zamanda psikolojik getirileri var. Ama 
bu durumun beni yıldırmasına asla izin vermedim ve 
motivasyonumu her zaman üst düzeyde tuttum. Bu 
gibi durumlarda bu işi profesyonel olarak yaptığımızı 
unutmamamız gerekiyor. 
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Kaç yıl daha futbol oynamak istiyorsun?

Sanırım bir müddet daha oynadıktan sonra 
futbol kariyerimi sonlandırabilirim.

Dergimiz hakkında neler düşünüyorsun?

Tribune Sport Magazine harika bir dergi! İyi 
bir ekipten oluşuyor ve gelecek yıllarda daha da 
başarılı olacağınıza inanıyorum.

Son olarak, Türkiye'den transfer teklifi 
gelirse gelmek ister misin?

Şu an bu soruyu yanıtlamam doğru olmaz 
sanırım. Bu soruyu yanıtlamak için önce 
Türkiye’den bir teklif gelmeli, daha sonra 
gelecek için nasıl bir karar vermeliyim diye 
düşünürüm.
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Yazar

Sema Tuğçe Dikici
sematugcedikici@tribunesportmagazine.de

İşte önümüzdeki günlerde adından daha çok söz 
ettirecek Çin Süper Ligi’ne dair öne çıkanlar;

Hedef, 2025’te 50 bin futbol okulu 
Çin’in 2020, 2030 ve 2050 yıllarını kapsayan, 3 aşamalı 

bir futbol kalkınma planı var. 30 milyona yakın 19 yaş altı 
gencin öğrenim gördüğü, futbolda uzmanlaşmış okul sayısı 
şuan 10 bin. Bu sayının 2020’de 20 bine, 2025’te ise 50 
bine çıkarılması, 70 bin futbol sahasının da hizmet vermesi 
hedefleniyor.  

Pilot şehirler 
Futbolu kalkınma planına dahil eden Çin’de, 

2012’den bu yana pilot şehirlerdeki her uygulama 
titizlikle takip ediliyor. Chengdu, Wuhan, Guangzhou, 
Dalian gibi şehirlerde eğitim sisteminden öğrencilerin 
performanslarına kadar teknolojinin bütün imkanları 
kullanılarak yapılan çalışmalar, ortaya çıkan veriler 
futbolunun geleceğine de bir anlamda yol gösterecek. 

Avrupa’nın futbol kültürünü aşılama 
Avrupa futboluna eşdeğer bir potansiyel yaratmanın bu 

kültürle yetişen gençlerle olabileceğine inanan Çin, genç 
yetenekleri Avrupa’daki futbol kültürüyle yetiştirerek yerel 
gücün kalitesini arttırmayı planlıyor. 2012’de başlatılan 
Wanda Projesi, Real Madrid ile altyapı okulları işbirliği, 
Ronaldo Academy Okulları, Evangrande Futbol Akademisi, 
dünya yıldızlarının Çin futbolunun tanıtım yüzü olması bu 
planın parçaları 

Devlet eliyle futbola teşvik 
Çin futbolunun ayırt edici özelliklerinden biri de 

büyük sermaye gruplarının devlet tarafından futbola 
yatırım yapmaya teşvik edilmesi. Ülkenin en başarılı 
futbol takımlarına özel sermaye kasasından ciddi bir nakit 
akışı sağlanıyor. Örneğin, ülkenin en büyük gayrimenkul 
firmalarından Evargrade Group, Guangzhou’u kulübünü 
satın aldı. Shangai Senhua, singapurlu iş adamı Zhu Sun 
tarafından finanse ediliyor.  

büyük 
oynuyor

ÇİN 
Profesyonelliğe daha 1990’lı yıllarda geçmiş, futbol kültürüne mental ve 

fiziksel olarak uzak bir coğrafya Çin.  Uzun vadedeki hedefiyse dünyanın 
en büyük futbol gücü olmak. Kulağa ilk başta pek inandırıcı gelmiyor olsa 
da Çin futbolu Avrupa’yı şimdiden tehdit etmeye başladı bile. Rakamlar ve 
gidişat bunu gösteriyor. 

2003’de Sars virüsü, 2009’da patlak veren bahis ve şike skandallarının 
ardından yaralarını sarmaya çalışıyor Çin futbolu. Arkasındaki devlet 
desteği ve sahip olduğu insan potansiyeli en büyük avantajı. 2012’den 
bu yana Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Xi Jinping’in tam bir futbol 

fanatiği olması, futbolu ulusal bir devlet politikası haline dönüştürmesiyle başladı her şey. Jinping’in 
hedefi masanın oyun kurucusu olmak. “Çin Dünya Kupası’na katılacak, Dünya Kupası düzenleyecek 
ve Dünya Kupası’nı kazanacak.” söylemiyle yola çıkan Jinping, göreve gelir gelmez futbol 
yatırımlarını arttırmış bir devlet başkanı.  

Yeni yabancı kuralı ve yerli kaleci 
politikası 

Çin Süper Ligi’nde top koşturan profesyonellerin 
%18’i yabancı. Geçtiğimiz yıl uygulanan 3+1 
kuralını  (3 yabancı ve 1 Asyalı oyuncu)  2007 sezonu 
öncesinde sadece 3 yabancıya dönüştürdüler. 
Ülkede yerli kaleci yetişmesi adına  yabancı kaleci yasağı da 
söz konusu. Sadece Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları kaleci 
olabiliyor süper lig’de. 

Astronomik transfer ücretleri 
Çin’in Avrupa liglerini en çok rahatsız eden 

unsurlarından biri transferde kesenin ağzını tamamen 
açması. Anelka, Drogba, Hulk, Alex Teixeira ,Oscar, Tevez gibi 
dünya yıldızlarını alarak transferde sınır tanımayacağını 
gösteren ülkede, transfer açığı da bu oranda fazla tabii. 
Kulüp başına 18 milyon Euro transfer gideri olan lig, Premier 
Lig’in ardından en fazla transfer açığı olan lig. Güncel 
bakiyeleri – 253 milyon Euro. 

Taraftar sayısı ve yayın gelirlerinde artış 
Geçtiğimiz yıl Çin Süper Ligi’nin seyirci ortalaması 24.238 

idi. Premier Lig’den ve Bundesliga’dan sonra en fazla seyirci 
ortalamasına sahip lig anlamına geliyor bu rakam.  Ülkenin 
en başarılı takımlarından Guangzhou’un seyirci ortalaması 
44.764 idi geçen sezon. İngiltere’de Liverpool’u, Chelsea’yi; 
Almanya’da B.Leverkusen’i, Hannover’ı; İspanya’da Atletico 
Madrid’i geçmişler. 

Yayın gelirlerinde de benzer bir artış söz konusu. 
Süper ligin 5 yıllık yayın bedeli, yaklaşık 1.25 milyar Dolar 
değerinde. Spor Toto Süper Lig’in yayın haklarının 2 katı. 
3 yıllık internet yayın hakkı bedeli ise 415 milyon Dolar. 
İhaleyi kazanan Le Sports’un hedef kitlesi,  ülke dışında 
yaşayan 80 milyon çinli sporsever. 

En çok Premier Lig takip ediliyor.
Seneler önce Manchester United Çin’e gittiğinde herkes 

bu kadar uzun ve yorucu bir seyahate ne gerek var demişti. 
Bugün Premier Lig takımlarının bir çoğunun Çin’de ciddi 
bir kitlesi söz konusu. Bunun bir göstergesi de Premier Lig 
maçlarını için ödenen yayın hakkı bedeli. Çin’in en büyük 
şirketlerinden Suning Holdings’in kanalı  PPTV, Premier 
Lig’in yayın hakkı için 700 milyon Dolar ödeyerek, İngiltere 
dışında Premier Lig için en çok para ödeyen kanal oldu.

Zenginlerin futbolla çok ilgilisi yok. 
Çin’de devlet eliyle büyük sermaye grupları futbola 

yatırım yapmaya yönlendirilse de yapılan araştırmalar 
ülkenin en büyük gelir dilimindeki kişilerin futbolla çok 
da ilgilenmediğini gösteriyor. 2015’te Statista üzerinden 
yapılan araştırmaya göre, ülkedeki milyonerlerin sadece 
%9’u futbolla ilgileniyor. Bu oran balık tutmanın bile 
gerisinde. 
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Yazar

Emrah Bayraktar
Teknik Direktör

emrahbayraktar@tribunesportmagazine.de

Futbolda bir transfer dönemini daha geride bıraktık. 
Gelen oyuncular, beğenilmeyip giden oyuncular, son 
dakikalar, dedikodular ve niceleri… Bir ay boyunca büyük 
bir toz kalktı, al takke ver külah transferler oldu, bir çoğu da 
transferin bitmesine saatler kala sonuçlandırıldı. 

Yıllardır devam eden bu düzensizliğin bize gösterdiği 
önemli bir şey var. O da, aslında birçok kulübün transfer 
politikasını belirli bir planlama ve organizasyon dahilinde 
yapmadığı… İzleyici antrenörlük işte tam da bu noktada 
önem kazanıyor. 

Türkçeye ‘izleyici antrenörlük’ olarak giren ‘scouting’ 
kavramı futbol terminolojimizde son bir kaç yıldır telafuz 
ediliyor. İngilizcede iz sürmek anlamına gelen bu kelime 
dilimize girmesiyle birlikte ne yazık ki biraz ızdırap çekti. 
‘Squad’ ya da ‘squat’ gibi aslında tamamen farklı anlamlar 
taşıyan şekillerde telaffuz ediliyor mesela. Ama bizim 
buradaki asıl konumuz ‘scouting’ kelimesinin futboldaki 
karşılığı olan izleyici antrenörlük.

Transfer söz konusuysa seçici olmak gerekir. Ancak seçici 
olmak en iyiyi veya kötüyü belirlemek değildir. Böyle olsa 
bir bilgi ve tecrübe gerektirmezdi. Seçici olmak, potansiyeli 
bulmak demektir. Yani o anın değil geleceğin öngörüsünde 
bulunabilmektir. İzleyici antrenörlük kendi içinde 3’e 
ayrılır ve her bir başlık birbirinden farklı bilgi, tecrübe ve 
yeterlilikler gerektirir. 

Altyapı İzleyici Antrenörlüğü (Youth Talent Scouting), 
Profesyonel İzleyici Antrenörlük (Professional Scouting), 
Rakip Analizi (Opposition Scouting)

Oyuncu seçimlerinde tecrübenin, rakip analizindeyse 
antrenörlük lisansının varlığı önemlidir. Altyapı ve 
profesyonel izleyici antrenörlük ise tamamen birbirinden 
bağımsız yeterlilikler gerektirir. Mutlaka ikisini de 
yapabilecek düzeyde izleyici antrenörler vardır, ancak 
amatör ve profesyonel dünyanın kuralları farklıdır. Özellikle 
ergenlik öncesi oyuncu seçimlerinde, izleyici antrenörlerin 
çocuk gelişimi, pedagoji gibi temel alanlarda da eğitimli 
olması beklenir. Çünkü bir çocuğun aile, okul ve sosyal 
çevresindeki durumunu okumadan geleceğiyle ilgili net bir 
tespit yapmak doğru değildir.

Yani bu aslında profesyonelce yürütülmesi gereken 
bir ekip işi. O zaman, bir kulübün ‘Scouting Departmanı’ 
nasıl çalışmalı? İzleyici antrenörün sahip olması gereken 
özellikler nelerdir? Haydi başlayalım..

BÜTÇE 

İzleyici antrenör kulübün o sezonki ortalama transfer 
bütçesiyle ilgili bilgi sahibi olmalıdır. Her ne kadar transfer 
pazarlıkları izleyici antrenör tarafından yapılmasa da, 
önerilecek oyuncuların yaklaşık maliyetleriyle ilgili bilgi 
sahibi olması gerekir. 

PLANLAMA 

Gelecek sezonlarda ihtiyaç olacak pozisyonlara, 
oyuncuların sözleşme süreleri, performansları ve yaşları 
göz önüne alınarak karar verilir. Her kulüp, dünyadaki 
tüm ligleri takip etme kabiliyetine ve bütçesine sahip 

SCOUTİNG`ten 
İZLEYİCİ ANTRENÖRLÜĞE

 Planlı bir transfer politikası belirlemede 
izleyici antrenörlerin rolü nedir? Kulüplerin 
‘Scouting Departmanı’ nasıl çalışması gerekir? 
Bu yazıda yüzeysel olarak bu konulara 
değineceğiz.

olmayabilir. O yüzden sezonda hangi liglerin, turnuvaların 
ve şampiyonaların takip edileceği belirlenmelidir. 
Kulüp ve ülke futbol kültürüne yakın potansiyel ligler 
seçilerek, öncelikle maç görüntülerinin yüklendiği 
platformlar üzerinden bu ligler takip edilir. Böylelikle 
canlı izlenecek oyunculara karar verilir. Hedef oyuncular 
saptandıktan sonra, izleyici antrenör tarafından içerde 
ya da deplasmanda zorluk derecesi birbirinden farklı 
maçlarda izlenir. Çıkarılan raporlar karar noktasında 
yönetim kurulu ve takımın teknik direktörüyle paylaşılır. 
‘Scouting Departmanı’ transferi tavsiye edilen oyuncuların 
görsel sunumunu yapar. Artık takımın Teknik Direktörü’nün 
adayları canlı olarak izlemesine sıra gelmiştir. Bunun için 
üstünde mutabık kalınan oyuncuların oynadığı maçlardan 
bir takvim oluşturulur.

KULÜP KÜLTÜRÜ 

Kulüpler, her bir pozisyondaki oyuncu için kendi futbol 
kültürlerine uygun özelliklerin tarifini yapması gerekir. Bir 
stoperde, bekte, kanat oyuncusunda veya santrafordan 
beklentiler mutlaka kaleme alınmalıdır. Bu şekilde bir 
kulüp kültürü oluşturulmazsa, her yeni gelen teknik adam 
veya izleyici antrenör kendi görüşünü veya beğenisini 
ortaya koyacaktır. Bu durum doğal olarak yöneticiler 
için de geçerlidir. Kulüp kültürü yerleştikten sonra artık 
taraftarların da beklentileri bu yönde değişecektir 
ve doğru transferlerin yapılması noktasında bir baskı 
unsuru olacaklardır. Örneğin; Barcelona kulübünde ayak 
tekniği zayıf bir kalecinin varlığı düşünülemez bile. Her 
kulüp bunun gibi kendi tarifini yapmalı ve zaman içinde 
dünyada değişen futbol anlayışına göre de bu tarifleri 
güncellemelidir. Tabi bu noktada en önemli unsurlardan 
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olan teknik direktör seçimlerinin de kulüp futbol kültürüyle 
örtüşen karakterde olması gerekir.

TEMSİL KABİLİYETİ 

İzleyici antrenörlerin sahip olması gereken temel 
özelliklerden biri de, iyi bir ‘networker’ yani ilişkileri ve 
bağlantıları kuvvetli birisi olmasıdır. Ulusal ve uluslararası 
güçlü bir ilişki ağı oluşturarak bilgiye ulaşmada öncelik 
sahibi olmalıdır. Bunun için mutlaka geçerli birkaç yabancı 
dil konuşabilmeli ve davranışları, kültürü hatta giyim 
tarzıyla kulübü temsil edebilecek nitelikte olmalıdır. 
Örneğin; Avrupa’da 5 büyük futbol ülkesi olan İngiltere, 
İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya’daki kulüplerin izleyici 
antrenörleriyle iyi ilişkiler geliştirmelidir. Böylelikle de 
kulüplerin kadrolarından taşan veya düşündükleri ama 
transfer etmedikleri oyuncular hakkında öncelikli bilgi 
sahibi olabilmelidir.

‘SCOUTING’ VİZYONU 

Türkiye’deki nispeten büyük bütçeli kulüplerin sadece 
A kadrolarına transfer düşünmeleri çok düşük bir vizyonun 

sonucudur. Oysa dünya kulübü olma hedefiyle yola çıkan 
Avrupa kulüplerinin A sınıfı ve B sınıfı diye ayırdıkları iki 
tip transfer politikaları vardır. A sınıfı transferler, yaşa veya 
tecrübeye bakılmaksızın, yüksek maliyetli ve direkt ilk 
11’de oynama beklentisiyle alınan oyuncuları ifade eder. 
Manchester City’nin 2016-2017 sezonu devre arasında 27 
milyon sterlin bedelle Palmeiras’tan aldığı 19 yaşındaki 
Gabriel Jesus, A sınıfı transfere uygun bir örnektir. B sınıfı 
transferlerse potansiyel taşıyan, düşük maliyetli, 2-3 yıl 
doğru liglere kiralanarak A takım seviyesine hazırlanan 
oyuncuları ifade eder.

Eğer oyuncular bu seviyeye çıkamazsa uygun bir 
bonservis bedeliyle elden çıkartılır. Örneğin; Enes Ünal, 
Manchester City’nin potansiyel gördüğü ve 2 yıldır farklı 
seviyelerde yetiştirici kulüplere kiralayarak olgunlaştırmaya 
çalıştığı B sınıfı transferidir. Şu anda pozitif bir gelişim 
sergileyen Enes, 1 veya maksimum 2 yıl sonra, A takım 
seviyesine uygun görülmezse kulüp tarafından elden 
çıkartılacak. Ancak oyuncunun Bursaspor’dan 3 milyon euro 
bedelle transfer edildiği düşünülürse şimdiden Manchester 
City’nin bu transferden zarar etmeyeceğini söyleyebiliriz. 

Büyük kulüpler ‘scouting’ ve transfer faaliyetlerini aynı 
zamanda reklamlarını yapmak için bir fırsat olarak görürler. 

Manchester City, Türkiye, Şili ya da Kolombiya’dan genç bir 
oyuncu transfer ederken sadece potansiyel bir yetenek 
keşfettiğini düşünmez aynı zamanda o ülkede kulübün 
ismini duyurarak bir dünya kulübü olduğu algısı yaratmaya 
çalışır. 

RAPORLAMA 

Eğitimli izleyici antrenörler, takip ettikleri maçlar ve 
oyuncularla ilgili raporlar tutar ve dosyalarlar. Bu raporlar 
düzenli aralıklarla kulüp yönetimiyle paylaşılır. Takip 
edilen her oyuncu için teknik, taktik, fiziksel ve mental 
durumunun anlatıldığı detaylı formlar doldurulur. Transfer 
edilmesi önerilecek oyuncularla ilgili yönetime sunulacak 
raporda, teknik rapora ek olarak mutlaka aşağıdaki 
detaylara da yer verilmesi gerekir;

a) Ortalama maliyeti,

b) Sakatlık hikayesi,

c) Transfer edildiği ülkenin futbol kalitesi ve karakteri,

d) Kişilik özellikleri,

e) Kulübündeki performansı,

f) Uluslararası tecrübesi,

g) Kariyerindeki başarıları,

h) Kulübünün oyun anlayışı

i) Kulübün sosyo – kültürel yapısı

Her kurumda kaliteli çalışanların 
devamlılığını sağlayabilmek önemlidir. 
Ancak, doğru organize edilmemiş ve 
depolanmamış bilgi kişilere bağımlı 
olmaktan kurtulamaz ve kulübe zarar verir. 

TRANSFER MEVZUATI

İzleyici antrenörlerlerin ulusal veya uluslararası 
transferlerle ilgili temel mevzuat bilgisi sahibi olması 
gerekir. Kulübün değerleri olan altyapıdan yetişen genç 
oyuncuların doğru kulüplere kiralanması ve uygun 
sözleşmeler hazırlanması konusunda yönlendirici olmaları 
gerekir.

TAKİP 

Transfer döneminden sonra izleyici antrenörlerin 
üzerine düşen sorumluluklardan biri de kiraya verilen 
oyucuların performans takibidir. Raporlar düzenli olarak 
paylaşılarak teknik kadronun oyuncularla ilgili gelecek 
sezonda daha sağlıklı fikir edinmesi sağlanmalıdır. Sonuçta 
bu oyuncuların da sezon başı transfer olarak bir takıma 
katılma veya satılma ihtimalleri bulunmaktadır.

Sonuç olarak ‘Scouting Departmaları’, kulüplerin bizim 
eski futbolcumuz şu anda işsiz, ihtiyacı da var diyerek 
zoraki istihdam yarattıkları bir alan olamayacak kadar 
profesyonellik ve yeterlilik gerektirmektedir. 

Sizce ?
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Röportaj

Greuther Fürth takımında yükselen grafiği ile göz dolduran Serdar Dursun, 
Tribune Sport Magazine’nin bu ayki konuğu oldu. Başarılı futbolcu, futbol 
kariyeri, hedefleri ve A Milli Takım ile ilgili samimi itiraflarda bulundu.

Dergimizin yönetim kurulu başkanı Cem Türkmen ve Serdar Dursun
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 Kısaca kendinden ve ailenden bahseder misin?        
25 yaşındayım. Almanya’nın Hamburg kentinde 

dünyaya geldim. 4 kardeşiz. Buraya önce babam gelmiş 
çalışmak için, daha sonra da annem taşınmış. Çocukluğum 
burada geçti. 

Türkiye’ye gelişini ve geçirdiğin sezonları nasıl 
değerlendiriyorsun?     

2011 yılında Hannover takımı ile sözleşmem 
bitmişti. Bülent Uygun’u tanıyan bir menajer vardı, bana 
Türkiye’den ve Eskişehirspor’dan bahsetti. Eskişehir ile 
deneme antremanına çıkmanın kariyerim açısından fırsat 
oluşturacağını dile getirdi. O sırada Türkiye’de izindeydim, 
kabul ettim ve deneme antremanına çıktım. Birkaç gün 
denendim. O süreçte Bülent Uygun şike yüzünden takımdan 
ayrıldı ve yerine Skibbe geldi. O sırada deneme sürecim 
devam ediyordu. Skibbe’de beni beğenince takımla 
sözleşme imzaladım. Açıkçası o an verdiğim karar çok 
ani olmuştu, çünkü planlarım arasında Türkiye’ye gelmek 
yoktu. 

Bülent Uygun gitmeseydi ya da bazı koşullar farklı 
gelişseydi genç yaşlarda Süper Lig’de kendimi kanıtlardım. 
Şimdi o yaşıma dönsem ve aynı teklif yeniden gelse, 
reddedip Bundesliga’da futbol hayatıma devam etmeyi 
seçerdim. Aslında Türkiye’ye ilk gittiğimde daha farklı 
şeyler düşünüyordum. Oraya gidince yaşanılan talihsizlikler 
futbol hayatımın gidişatını farklı etkiledi. Özellikle şike 
olayı, hocaların bana şans vermemesi ve önümde çok iyi 
forvetlerin oynaması gibi durumlar yaşadım. 

Ne yazık ki, Türkiye’de genç oyunculara pek şans 
verilmiyor. Bende 19 yaşımda olduğum için bana da şans 
verilmedi. Aslında Eskişehir’de iyi bir sezon geçirdim, A2 
takımı ile gol kralı olmuştum. Sonrasında Urfa ve Denizli’de 
de pek şans bulamadım. Ama Karagümrük’de 2 sezon 
sürekli forma şansı buldum ve kendimi gösterebildim. 
Futbol anlamında da kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. 
İlk bir kaç sezon psikolojik olarak zorlansam da, Türkiye 
gerçekten iyi bir deneyimdi. Özellikle oynadığım takımda 
paramı alamadığım dönemler oldu. Türkiye’de bu durum 
var ne yazık ki, başka futbolcuların da yaşadığı bir durum 
bu… Genç yaşta hem futbol anlamında, hem de bir takım 
kişilerle bu denli mücadele etmek kolay olmadı, fakat iyi bir 
futbol deneyimi oldu.  

...Karagümrük’de 2 sezon sürekli 
forma şansı buldum ve kendimi 
gösterebildim. Futbol anlamında 
da kendimi geliştirme fırsatı 
yakaladım. İlk bir kaç sezon 
psikolojik olarak zorlansam 
da, Türkiye gerçekten iyi bir 
deneyimdi...
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Oynadığın ülke futbollarına kıyasla, Almanya'da mı 
Türkiye'de mi daha çok zorlanıyorsun?       

Futbol hayatıma bilindiği üzere Almanya’da başladım. 7 
yaşıma geldiğimde ailem beni bir futbol kulübüne yazdırdı. 
19 yaşıma dek Almanya’da futbol oynadım. 

Devamındaki süreçte 19-24 yaş aralığında Türkiye’de 
çeşitli kulüplerde forma giydim. Şu an yeniden 
Almanya’dayım. Almanya’da futbol oynamak kolay değil, 
hem fiziken hem de futbol mantalitesi olarak buna hazır 
olmalısınız. Bir Türk olarak belirtmeliyim ki, üst seviyelere 
çıktıkça bunun zorluğunu daha çok hissediyorsunuz, çünkü 
çok fazla iyi futbol oynayabilen rakipleriniz oluyor. Özellikle 
A takım düzeyinde forma şansı bulmak pek kolay değil. 
Türkiye’de ise oyun şekli olarak sert ve rakibi sıkıştırmaya 
yönelik bir tarz da oynamak gerekiyor. Futbol kalitesi 
olarak da, Almanya ile arada büyük bir fark olduğunu 
söylemek mümkün… Bir örnek vermek gerekirse, burada 
ki Bundesliga 2. Ligi Türkiye’de ki Süper Lig ayarında 
diyebilirim. Zorluk bakımından ise, şahsi fikrim Almanya’nın 
daha zorlu olduğu, çünkü daha üst düzey futbolcular 

ve daha gelişmiş bir futbol sistemi içinde oynamak 
zorundasınız. 

Almanya’da ki futbol alt yapısından biraz bahseder 
misin?

Türkiye ile en büyük fark U7 de başlayıp, U15’e kadar 
futbolda bilinmesi gereken her şeyi titizlikle öğreneceğin 
bir futbol sisteminde yetişiyorsun. 

Almanya bildiğiniz üzere, özellikle Avrupa’nın çeşitli 
kentlerinden göç almış çok milletli bir devlet, dolayısı ile 
farklı ırklardan birçok futbolcu var ve hepsi de oldukça 
yetenekliler… Her şehrin 3-4 tane büyük takımı bulunuyor. 
Türkiye ile en büyük farklar; gerçekten donanımlı hocalara 
altyapılarda yer verilmesi, kaliteli futbolcuların bulunması 
ve küçük yaşlarda A takım düzeyinde futbol bilgilerinin 
elde edilmiş olunması diyebiliriz. 

Türkiye’ye gelirsek, oradaki gençler gerçekten yetenekli, 
fakat A takım düzeyine geldiklerinde büyük eksiklikleri 
oluyor. Kendi yetenekleri ile A takıma dek yükselselerde, 

taktiksel anlamdaki donanım yetersizliği onları daha üst bir 
seviyeye taşıyamıyor. Türkiye’de genç takımdan A takıma 
çıkınca futbolcularda büyük bocalamalar oluyor. Fakat 
Almanya’da bu durum farklı, çünkü zaten ufak yaşlardan 
itibaren A takım için hazırlanıyorsunuz. A takıma çıkınca da, 
hazır olduğun için takımda da şans buluyorsun. Türkiye’de 
direk şans bulmak çok zor.

SpVgg Greuther Fürth takımına transferin nasıl 
gerçekleşti?              

Buraya bir menajer vasıtası ile geldim. Türkiye’de sezonu 
kapatmıştık. O esnada menajerimden bir haber geldi. 
Kendisi bana, Almanya 2. Lig’de deneme antremanına gider 
misin? diye sordu. Bende bu teklifi kabul edip, deneme 
antremanına çıktım. SpVgg Greuther Fürth‘de yaklaşık 5-6 
haftalık bir deneme sürecim oldu. Sonra takımla kontrat 
imzaladım. 

...Bir Türk olarak belirtmeliyim ki, üst 
seviyelere çıktıkça bunun zorluğunu daha çok 
hissediyorsunuz, çünkü çok fazla iyi futbol 
oynayabilen rakipleriniz oluyor... 
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SpVgg Greuther Fürth'le kontratın ne zaman 
bitiyor?             

3 hafta önce sözleşmemi yeniledim. Bu kontrata göre 
2019 Mayıs’da sözleşmem bitecek. Fakat kulübün 1 senelik 
opsiyonu daha var. Yani isterlerse 2020 yılı son,  ama resmi 
olarak 2019 son tarih…

Milli Takıma davet edilmemen sende hayal kırıklığı 
oluşturdu mu?      

Özellikle 10 gol barajını geçersem Milli Takım’da 
olabileceğimi düşünüyorum. Buna hayal kırıklığı 
demeyelim, fakat artık Milli Takıma seçilmeyi bekliyorum. 

İnşallah bu son maçlarda gösterdiğim performanslar 
ışığında, Fatih Terim beni izler, beğenir ve Milli Takım 
kadrosuna beni de dahil edebilir. Umarım kısa zamanda A 
Milli Takım’a yükselip, bende diğer futbolcu arkadaşlarım 
gibi Ay-Yıldızlı formayı gururla taşırım.

Yeniden Türkiye'ye dönmek ister misin?              
Makul bir teklif gelirse yeniden Türkiye’ye dönmeyi 

istiyorum. Süper Lig’de forma giymeyi düşünüyorum. 
Fakat öncelikli hedefim Bundesliga, sonrasında Milli 
Takım‘da forma giymekte hedeflerimin arasında, akabinde 
3 büyüklerde forma giymeyi isterim. 3 büyüklerin dışında, 
futbol performansı olarak Türkiye’de Başakşehir, Bursaspor, 
Kasımpaşa gibi iyi takımlar oluşmaya başladı. Her geçen yıl 
da Süper Lig’in kalitesi artmaya devam ediyor. 

Oynadığın mevkii de başarılı bulduğun isimler 
kimler?    

Zlatan İbrahimoviç’i örnek alıyorum. Tarz olarak da 
ona benzetiliyorum. Suarez’i de çok beğeniyorum. Ayrıca 
Higuain‘de son vuruşlarda oldukça başarılı bulduğum bir 
isim… Bir diğer isim, dünyanın beğenisini alan Ronaldo, 
ayrıca Lewandowski’de tam bir forvet, ceza sahası forveti… 
Fakat en beğendiğim isim tabiki Zlatan İbrahimoviç…

Gelecek planların nedir?         
İlk hedefim bu yaz ya da önümüzde ki sezon sonu 

Bundesliga’ya transfer olmak. Bundesliga’da güzel bir sezon 
geçirip, A Milli Takım forması giymek istiyorum. 

Önümüzdeki sezonlarda iyi bir performans gösterip, 
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 
takımlarda da forma giymeyi hedefliyorum. 

Tabi ki Süper Lig planlarım, Bundesliga planlarımdan 
sonra geliyor.               

Dergimiz hakkında düşüncelerin nedir?
Derginizi çok beğeniyorum, yayın hayatının başından 

bu yana takip ediyorum. Her sayıyı severek okuyorum, 
gerek online, gerekse dergiyi elde ederek devamlı 
ulaşıyorum. Yalnızca ben değil, bu camia da olan birçok 
arkadaşım da derginizle oldukça ilgili. Kısa yayın hayatına 
rağmen derginize olan ilgi birçok dergiyi geride bırakmış 
durumda, içeriklerinizi beğenerek okuyorum. 

Röportaj: Fatma Yüksel
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Yazar

Çocukluğumun futbol maçları 
bambaşka bir rüya âlemine taşırdı beni. 
Maçları genellikle radyodan dinlerdik, 
radyoda maç dinlerken beni en 
heyecanlandıran cümle ‘’Mikrofonlarımız 
kısa bir süre için İstanbul İnönü Stadında’’ 
olurdu, anlardık ki mevcut yayını kesip 
İnönü’ye kısa bir süre için bağlanıldığına 
göre İnönü’de ya gol olmuştu ya da 
penaltı atılıyordu, bağlantı kurulduğu 
an fondaki gürültü ise -kimin gol attığı 
hakkında-  spikere gerek kalmadan fikir edinmemizi 
sağlardı, eğer tribünlerden ses geliyor ise ev sahibi takım, 
sessizlik var ise deplasman takımı gol atmış olurdu, pek 

tabii ki bu durum derbiler için geçerli olmazdı 
çünkü o dönemlerde derbilerde statlar yarı 
yarıya bölündüğünden bu sesin kime ait 
olduğunu kestirmek oldukça zordu.

O çocuk hayallerimiz ile spikerin 
anlattıklarını kafamızda hayal ederdik maçı 
dinlerken. Neydi bunlar: deniz tarafındaki kale, 
eski gazhane tarafı, kapalı tribünler önünden ya 
da İzmir Alsancak’ ta belediye binası tarafı. 70‘ 
li yıllarda cumartesi günleri Türkiye 1.lig’inde 

tek maç oynanırdı ve bu nedenle TRT bu maçın 2.yarısını 
kesintisiz olarak radyodan naklen yayınlardı, bu durum 
benim çok hoşuma giderdi, o zamanlar ne de küçük şeyler 
mutlu ediyormuş bizleri. 

Ay yıldızlı milli takımımızın 
Malta ile başkent Valetta’ da 
sağanak yağmur altında oynadığı 
bir maçı, tüm ev halkı radyo başına 
toplanıp kesintisiz olarak naklen 
dinlemiştik, 3-0 kazandığımız maçı 
dinleyişimiz, evde vücut bulan o 
günkü atmosfer ve daha bir sürü 
detay dün gibi hala aklımda.

O dönemlerde televizyonda 
çok seyrek naklen maç yayını 
olurdu. Dünya Kupası, Avrupa 
Uluslar Kupası naklen yayınları 
olduğu dönemlerde tüm maçları 
izlerdik, hiç birini kaçırmamacasına. 
Televizyonlar siyah beyazdı ve 
çoğu formaların önlerinde reklam 
yoktu. 78 Arjantin, 82 İspanya Dünya 
Kupası finalleri, Kempes’ in uzun 
saçları, Arjantin’ in uzun kollu çubuklu forması, Arjantin 
kaptanı Pasarella’ nın Dünya Kupası’nı kaldırışı; 82 finalinde 
Tardelli’ nin İtalya’nın ikinci gölünü attıktan sonra kollarını 
açıp çılgınca koşuşu, Cabrini’ nin maçın başında penaltı 
kaçırışı ve daha birçok sahne hayatımızın unutulmayacak 
anıları arasında beynimize kazınmış duruyor. O dönemler 
çocuk aklı ile Kempes her maçta 10 gol atıyor diye 
düşünürdük. İspanyol kaleci Arconada gibi kendimizi 
iki taş arasına kurulmuş kalede yerden yere atardık, Real 
Madrid’ de oynayan bıyıklı ve pek Alman’a benzemeyen 

lakin Alman olan Uli Stielike gibi pas 
dağıtırdık, Ardiles’ in giydiği 1 numaralı 
forma’ yı hala unutmadık, mahalle 
maçlarında penaltıyı rahmetli Selçuk 
Yula gibi atardık, serbest vuruş olunca 
ise hepimiz Mustafa Denizli olurduk. 
İlk hatır şikesini de bu siyah beyaz 
televizyonlarda izledik, Avusturya-F. 
Almanya maçında 1982 İspanya’ da. Bu 
anıları unutmak mümkün mü? 

O yıllarda maçlara 30 dakika kala 
gidilmezdi, sabah uyanır uyanmaz 
yollara düşülürdü, kafalarda bere, 
ellerde kumanya torbaları ile. O 
zamanlar son paralar maç biletine 
yatırılır ve yeme/içme için para 
kalmazdı, o nedenle maça annelerin 
evde yaptığı yarım ekmek köfte taşınırdı 
aksi halde aç kalınırdı, zaten statlarda 

da şimdiki kadar çok alternatif yoktu, ya pide ayran ya da 
dışarıda tükürük köfte, vay be düşünüyorum da şimdi ne 
günlermiş… İnönü Stadı’nın kapısında saatlerce kuyruk 
beklediğimi, gece yarısından maça gittiğimi hatırlıyorum. 
Saatlerce ayakta dururduk ama mutluyduk hele bir de 
takım kazandı ise değme keyfimize, şarkılar türküler ile 
dönerdik maçtan eve. Sokağa çıkma yasağı olduğu yıllarda, 
Beşiktaş’ ın bir şampiyonluk maçında saat 05.00‘da sokağa 
çıkma yasağı bitmiş 05.15’de stadın önü dolmuş taşmıştı, 
taraftarlar sandalların içinde, çalılıklarda gizlenmiş sokağa 

’NO AL CALCIO  MODERNO’’NO AL CALCIO  MODERNO’*

Radyoda Dinlenen Maçlardan 
Endüstriyel Futbola

Can Tamtürk
cantamturk@tribunesportmagazine.de

* ENDÜSTRİYEL FUTBOLA HAYIR

... o nedenle maça 
annelerin evde yaptığı 

yarım ekmek köfte 
taşınırdı aksi halde 
aç kalınırdı, zaten 

statlarda da şimdiki 
kadar çok alternatif 

yoktu, ya pide 
ayran ya da dışarıda   

tükürük köfte...
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çıkma yasağı bitince stadın yolunu tutmuşlardı. İşte öyle bir 
taraftarlık vardı o geçmiş yıllarda. Kapıların önünde tribün 
için yumruk yumruğa kavgalar olurdu, kavgalar bile daha 
mertçe idi. Sokakta çocuklar evde arkasına numara işlenmiş 
ya da el işi ile tuttukları takımın isminin yazılı olduğu 
fanilalar ile top oynardı, kaleciler ise eşofman üstü giyerdi 
kaleci kazağı niyetine. Bugünkü gibi kulüplerin forma, atkı, 
t-shirt vb. malzemeleri satan mağazaları yoktu. Her maça 
kuyruk beklenir öyle bilet alınırdı, bilet fiyatları ucuzdu, 
kombine derdi yoktu. Cumhurbaşkanlığı Kupası , TSYD 
Kupası, Başbakanlık Kupası oynanırdı, Türkiye Kupası 
Şampiyonu olan  2.lig takımı direkt 1.lig’e çıkardı, sahalar 
toprak falandı.

Uzun lafın kısası: Endüstriyel futbol illetine daha 
bulaşılmamış, her şey saf ve renk aşkı ile yapılmaktaydı, 
henüz taraftara müşteri gözü ile bakılmaya başlanmamıştı. 
Keşke futbol o radyolarda ya da siyah / beyaz 
televizyonlarda ki gibi yani çocukluğumuzda olduğu gibi 
kalsaydı. Bu kadar büyük paranın ve rantın olduğu, bunun 
yanı sıra milyonlarca insanın çılgınca peşinden koştuğu 

futbolun olduğu gibi kalmasına imkân yoktu. Bu insanlara 
bir şeyler pompalanmalı, bu insanlar ( taraftarlar) üzerinden 
para kazanılmalı ve taraftar sömürülebildiği kadar 
sömürülmeliydi ve nihayetinde de zaten öyle oldu. Forma, 
flama, atkı, kombine, loca ve daha sayamayacağım yüzlerce 
ürün / hizmet pompalandı taraftara, takımı için çok para 
harcayan yeni bir taraftar kitlesi oluşturulmaya çalışıldı ve 
makbul taraftar tipi gönülden veren değil cüzdanından 
çok veren oldu. Uzun lafın kısası o masumiyet ve gönülden 
aşk ile sevilen takım ile taraftarın arasına para girdi ve işin 
tadı sanki biraz kaçtı. Bu nedenledir ki bütün dünyada 
endüstriyel futbola hayır sloganları yükselmeye başladı ve 
şiddetle devam ediyor. Mevcut sistem ve günümüz şartları 
içinde endüstriyel futbola ne kadar kafa tutulabilir? Bu 
da tabii ki büyük bir soru işareti. Lakin bizler gene de dik 
duruşumuzu bozmuyor ve o eski, masum günlerin hatırına 
hala, elimizden geldiği kadar, belki bir ütopya olsa da 

’’NO AL CALCIO MODERNO / ENDÜSTRİYEL FUTBOLA 
HAYIR’’ demeye  gayret ediyor ve direniyoruz.
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Özel Haber Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

“SAHALARIN KÖTÜ ÇOCUĞU” Bazı futbolcular saha 
da yaptıkları ile yıldız 
oluyorken, bazıları ise 
istenmeyen davranışlarda 
bulunup yeşil sahadaki 
ünvanına sansasyonel bir 
hava katıyor. 

Bu ay ki özel haber 
konuğumuz sahalarda 
yaptıkları ile Premiere 
Lig’de bir dönem 
istenmeyen olmuş isim 
Joey Barton...

Barton, kuşkusuz 
İngiltere’nin en hırçın 
futbolcusu olarak 
tanınmaktadır. 34 
yaşındaki deneyimli 
oyuncu futbolundan 
çok yaptığı vukuatlarla 
adından söz ettirmeyi 
başardı. İngiliz 
futbolcunun vukuat 
listesine kısa bir göz 
attıktan sonra ne demek 
istediğimizi daha iyi 
anlayacaksınız. 

Joey Barton, 2004 -2005 
sezonunda Manchester City formasını 
terletirken takım arkadaşlarıyla birlikte 
gittiği bir partide arkadaşı Jamie 
Tandy’nin gözünde sigara söndürdü. 
Dört haftalık para cezasına çarptırıldı.

1
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Şiddete meyilli futbolcu Barton’ın bir diğer olayı ise 
bizlere oldukça tanıdık bir isim olan Emre Belözoğlu ile 
yaşandı. Şimdilerde Medipol Başakşehir forması giyen 
Emre Belözoğlu, Newcastle forması giyerken antrenmanda 
bir futbolcuya sert girince, Joey Barton Emre’nin boğazına 
sarıldı. Belözoğlu, Barton’a kafa atınca ciddi bir kavga 
cereyan etti. Ancak takım arkadaşlarının araya girip 
yatıştırması ile olay büyümeden önlenmiş oldu. Sanıyoruz 
ki bu kötü tecrübe Belözoğlu’nun hatırlamak istemeyeceği 
bir Premiere Lig deneyimi olmuştur.

Otoriteler tarafında ağır eleştiriler alan Barton, kendisine ait sosyal medya 
hesabında kendini savunmaya çalışsa da hem kendi kulübünden hem de 
federasyon tarafından ağır cezalara çarptırıldı. Kaptanlığı elinden alan QPR 
futbol takımı Barton’a 6 haftalık uzaklaştırma ve yaklaşık 500.000 Pound rekor 
bir ceza verdi. Federasyon ise 3 hareketi de şiddet içeren hareket olarak 
değerlendirip Joey Barton’ı 12 resmi maçtan men etti.

Joey Barton’ın kardeşi Michael 
Barton’ın 2005 yılında işlediği cinayet 
sonrası ömür boyu hapis cezası almış 
olması da Barton’ın ailesi ile ilgili de bir 
ip ucu veriyor. İngiliz boksör Ricky Hatton 
ile yakın arkadaş olması ve zaman zaman 
onunla idman yapması Barton’un şiddet 
eğilimli olduğunun bir diğer göstergesi. 
Aynı zamanda maddi durumu yetersiz 
olan madde ve alkol bağımlısı insanları 
destekleyen Tamsin Gulvin Fonu’nun da 
sahibi olan Barton, bu desteğin kendisini 
manevi olarak rahatlattığını söylüyor.

2 4

3
5

6

 Barton, Liverpool’da bir gece kulübünde 
kavgaya karıştı. Kavga sonrası hakim 
karşısına çıkan Barton, altı ay cezaevinde 
yattı. Güvenlik kameralarına da yansıyan 
olayda iddialara göre gruptan birini 
defalarca yumrukladı 
bir diğerinin ise 
kolunu kırdı.

2011-2012 sezonunun son maçında QPR formasıyı giyerken evinde 
Manchester City ile oynuyarlardı. Maçın 55. dakikasında Carlos Tevez’in suratına 
dirsek atarak kırmızı kart göre Barton, oyun alanından çıkarken Agüero’ya tekme 
ve M.City kaptanı Kompany’ye de kafa attı. 

2007 yılında takım arkadaşı 
Ousmane Dabo’yu hastanelik 
edene kadar dövdü. Dabo 
hastaneden çıkana kadar Barton’un 
Manchester City’nin tesislerine girişi 
yasaklandı. Bu olaydan dolayı 4 ay 
hapis cezası alan oyuncunun cezası 
200 saat kamu görevine ve para 
cezasına çevrilince hapis yatmaktan 
kurtuldu. Yıldız oyuncu cezası 
süresince çöp taşıdı ve kaldırım 
tamir etti.
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Özel Haber Aysun Türkmen
aysunturkmen@tribunesportmagazine.de

1969 The Strongest
Bolivya'nın The Strongest kulübü, bir hazırlık maçı 

sonrası ülkesine dönerken içinde bulundukları uçak kaza 
yaptı. 26 Eylül 1969 tarihinde yaşanan faciada içinde 
futbolcuların da olduğu 56 kişi hayatını kaybetmişti.

1960 Danimarka
1960'da Roma  olimpiyat oyunlarında Danimarka Milli 

Takımı final oynamaya hak kazandı. Takımda yaşanan 
sakatlıklar nedeniyle 16 Temmuz tarihinde Danimarka 
Futbol Federasyonu bir uçak kiralayarak takıma takviye 
yapmak istedi. Kopenhag'tan kalkan uçakta yer alan 8 
futbolcu son yolculuklarına çıktıklarını bilmiyorlardı. Uçak, 
kötü hava koşulları nedeniyle Öresund Boğazı'nda düştü. 
Kazadan sadece pilot sağ kurtuldu.

1979 Pahtakor Taşkent
Özbekistan ekibi Pahtakor Taşkent, o dönem Sovyetler 

Birliği 1. Futbol Ligi'nde Dinamo Minsk ile yapacağı maç için 
Ukrayna'ya uçuyordu. Takım kafilesinin bulunduğu uçak, 
başka bir uçakla çarpışınca iki uçaktaki toplam 178 kişi 
hayatını kaybetmişti. 11 Ağustos 1979'da meydana gelen 
bu kaza, ayrıca tarihin büyük uçak kazalarından da biridir.

1963 CD Green Cross
3 Nisan 1961'de Şili'nin köklü kulüplerinden biri olan CD 

Green Cross takımının 8 futbolcusu ve 2 teknik elemanını 
taşıyan uçak And Dağları'nın üzerindeyken düştü. Futbolcu 
ve teknik ekip haricinde uçakta bulunan diğer 14 kişi  
kurtulamadı. Uçağın enkazı ise geçen sene bir grup dağcı 
tarafından tesadüfen bulunabilmişti.

 1993 Zambiya 
1994 Dünya Kupası'na katılmayı hedefleyen Zambiya 

Milli Takımı, Gabon ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma  
için uçakla bu ülkeye doğru yola çıktı. Yolda bir kez 
yakıt ikmali yapan ve arızası olduğu anlaşılan uçak yine 
de yoluna devam etmek istedi. Ancak inişin yapılacağı 
havalimanına çok kısa bir mesafe kala uçak düştü.
Toplam 30 kişinin yaşamını yitirdiği kazada, Zambiya 
Milli Takımı'nın oyuncuları ve teknik ekibinden de 18 kişi 
hayatını kaybetti. Zambiya Milli Takımı'ndan tek kurtulan 
isim ise Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da forma giyen ve 
takıma bir gün sonra kendi imkanlarıyla katılacak olan 
Kalusha Bwalva oldu.

Zambiya futbolu ilerleyen yıllarda Bwalva etrafında 
toplandı. 2003-2006 arasında milli takım teknik 
direktörlüğü yapan Bwalva, 2008 yılında Zambiya Futbol 
Federasyonu Başkanı oldu.

Bwalva'nın başkanlığındaki Zambiya Milli Takımı, uçak 
kazasının gerçekleştiği Libreville'de gerçekleşen 2012 
Afrika Uluslar Kupası finalinde, Fildişi Sahili'ni mağlup 
ederek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

 2016 Chapecoense
Ve son olarak Brezilya’nın Chapecoense Real futbol 

takımı oyuncularının da içinde bulunduğu uçak, 
Kolombiya’nın Rionegro kenti yakınlarında düştü. 
Kolombiya Polisi, 76 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu elim 
kazadan ancak 5 kişi sağ kurtulabildi. Chapecoense Real 
takımı, Güney Amerika'da Copa Libertadores'ten sonra en 
üst seviyedeki futbol turnuvası olan Copa Sudamericana 
finali için Kolombiya’ya doğru gidiyordu.

FUTBOL DÜNYASINDA 
YAŞANAN UÇA K KAZALARI

Gerçekleşen her kazadan ders çıkarıp, kendisini bir adım daha geliştiren havacılık endüstrisi günümüzde en 
güvenli ulaşım şekli olmaya devam ediyor. Bir daha yaşanmaması dileğiyle futbol dünyasında geçmişte yaşanan 

ve iz bırakan uçak kazalarına sizler için bir göz atalım istedik.

1949 Torino
İtalya'nın Torino takımı tarihinin en altın dönemini 1940-

49 yılları arasında geçirdi. Beş sezon boyunca evinde hiç 
mağlup olmamış ve tarihinde bulunan 8 şampiyonluktan 
7'sini bu dönemde kazanmıştı.

1948-49 sezonunda Torino, milli takıma da tam 10 
futbolcu birden göndermişti. O dönem Torino kentine siyah 
beyaz yerine bordo beyaz renkler hakimdi.

Kulüp başkanı Commendador Novo, Portekizli futbolcu 
Xico Ferreira'nın jübilesi için Portekiz'in Benfica takımıyla 
bir dostluk maçı ayarladı. Lizbon'a rahat bir şekilde 
ulaşan ekip dostluk maçında Benfica'ya 4-2 yenilip dönüş 
yolculuğuna geçti.

Tarih 4 Mayıs 1949'tu. Pilotlar, kuleden iniş izni istemişti. 
Hava yoğun yağmurlu ve fırtınalıydı. Fiat G212 model uçak, 

Torino havaalanına 
yaklaşmışken saat 
17:05'te 672 metre 
yüksekliğindeki 
Superga tepesinde 
kurulu bazilikaya 
çakıldı.

Bu kazada 
18'i futbolcu olmak üzere, yönetici ve gazetecilerin de 
bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 6 Mayıs günü devlet 
töreniyle kazada ölenler uğurlandı. Sakatlığından dolayı 
Benfica'ya götürülmeyen Toma o ekipten geriye kalan tek 
oyuncu olmuştu.

Torino geride kalan son dört maçını genç takımla bitirdi 
ve sezonu yine şampiyonlukla tamamladı. Ancak bir daha 
eski günlerine dönemedi.

İngiliz futbolunun köklü 
kulüplerinden Manchester United, 
6 Şubat 1958 tarihinde gerçekleşen 
uçak kazasıyla derinden sarsıldı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupası'nda Kızılyıldız ile deplasmanda 
karşılaşan Manchester United 
kafilesini taşıyan uçak, Belgrad'dan 
havalandıktan sonra Almanya'nın 
Münih kentine yakıt almak için indi.

Yoğun kar yağışının olduğu 
Münih'ten kalkış yapmak isteyen 
uçak ilk iki denemesinde başarısız 
oldu. Üçüncü denemesinde ise yeterli 
hıza ulaşamayarak, havalimanının 
çevreleyen bariyerlere çarptı.

Aralarında futbolcu, teknik heyet 
ve idarecilerin yer aldığı uçakta 23 kişi 
yaşamını yitirirken, 21 kişi kazayı yaralı 
olarak atlattı.

Döneminin en iyi takımlarından 
biri olan ve menajerliğini Matt 

Busby'nin 
yaptığı United, 8 
futbolcusunu bu 
kazada kaybetti.

Matt Busby'nin 
ağır yaralı olarak 
kurtulduğu kazadan 
kurtulan diğer isimler; 
Johnny Berry, Jackie 
Blanchflower, Bobby 
Charlton, Bill Foulkes, 
Harry Gregg, Ken Morgans, Albert 
Scanlon, Dennis Viollet ve Ray Wood 
oldu.

Takımın kalecisi olan Harry 
Gregg ise olayın en çok konuşulan 
isimlerinden biri oldu. Bir yolcuyla 
bebeğini kurtaran file bekçisi, ayrıca 
hocası Busby'yi de uçaktan çıkarmayı 
başardı.

İngiltere'de oynanan ilk maçı 
2-1 kazanan Manchester United, 

Kızılyıldız deplasmanında 3-0 öne 
geçtiği maçı 3-3 tamamlamış ve yarı 
finale yükselmişti.

United o yıl ligde kalan maçlarını 
paf takımı ile oynamış ve sezonu 9. 
sırada tamamlamıştı.

Busby bu kazadan sonra da 
takımı çalıştırmaya devam etti. Tam 
25 yıl Manchester United'ı çalıştıran 
Busby'nin rekorunu halen takımın 
başında bulunan Sir Alex Ferguson 
2010 yılında kırdı.

1958 Manchester United 
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Röportaj

Ronaldo de Assis Moreira

“Ronal dinho”

 Dünya’da az futbolcu vardır peşinden milyonları sürükleyen, 
oyun zekası, çalım stili, gol sevinçleri, pas alış verişleri kısacası her 

hareketi milyonlar tarafından taklit edilen... 
Kimden mi bahsediyoruz… 

Bahsettiğimiz isim Dünya’nın en önemli yeteneklerinden 

Ronaldinho’dan başkası değil…

“RÜYALARIN PEŞİNDEN GİDİN!”“Roman değil Tarih Yazanlar”
Anıl Budak- Volkan Kılıç
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Oynadığı futbol, kazandığı kupalar ve 
yetiştirdiği yıldızlar sayesinde dünya üzerinde 
özellikle de futbolu bir aşk gibi yaşayan 
Türkiye’de, Brezilya’lıların yeri hep başka 
olmuştur. Bazı futbol üstadlarının da söylediği 
gibi ‘Futbolcunun Anavatanı’ olan Brezilya, 
dünya futboluna iz bırakan birçok yıldız yetiştirdi. 

 
Futbola ilk adımlarını, ülke futbol kültürünün 

de başlangıç noktası olan kumsallarda atan 
sambacılar, göze hoş gelen estetik futbol 
tarzlarıyla da akıllarda yer edinmeyi başardılar…

 

Akıllarımıza kazınan efsaneler arasında, 
Pele, Ronaldo, Rivaldo, Jairzinho, Garrincha, 
Aldair, Carlos Alberto, Socrates, Didi, Cafu, 
Ronaldinho, Kaka, Neymar, Robinho, Juninho 
ve ismini saymaya dergimizin sayfalarının 
yetmeyeceği birçok futbol üstadı …

Bu efsane isimlerin yanında; Zico, Taffarel, 
Mario Jardel, Alex ve  Roberto Carlos 
gibi yıldızların yolu ülkemizden geçmiş ve 
futbolumuzda çok büyük izler bırakmışlardır… 
Fakat biz bugün, ülke futbolumuz olmasada 
transfer dönemlerimizde büyük izler bırakan, 
adı, ülkemizin en önemli takımlarıyla anılan 
fakat bir türlü yolu Türkiye ile kesişmeyen bir 
Dünya yıldızını ağırlayacağız, ‘Roman değil Tarih 
Yazanlar’ köşemizde…

Ronaldo de Assis Moreira;
Gerçek adı; Ronaldo de Assis Moreira ama bütün 

Dünya’nın bildiği adıyla sadece Ronaldinho... Brezilya’nın 
ana dili olan Portekizce’de Ronaldinho kelimesi “küçük 
Ronaldo” anlamına geliyor ve bu, yıldız futbolcunun fiziksel 
özellikleri sebebiyle değil küçükken Inter’de top koşturan 
ve hayranı olduğu Ronaldo sebebiyle Ronaldo de Assis 
Moreira’ya verilen ad... Adının sonuna eklenen Gaúcho 
kelimesi ise Brezilya’nın Rio Grande do Sul bölgesinde 
oynayan futbolculara takılan “mutlu” anlamını taşıyan ek bir 
lakap…

 

HAYATI ZORLUKLARLA BAŞLADI
 
Ronaldinho, 21 Mart 1980’de Brezilya’nın Porto Alegre 

şehrinde doğdu..
Maddi açıdan oldukça sıkıntılar yaşayan bir ailenin 

çocuğu olan Ronaldinho’nun bugünlere gelmesinde 
yaşanmışlıkların etkisi çok büyük…

Her zaman güleç ve neşeli haliyle hafızalarımıza 
kazıdığımız Ronaldinho’ya hayat, çocukluk yıllarında 
gülmemişti. Önceleri futbolcu olan babasını henüz 8 
yaşında kaybeden Ronaldinho, yine babası gibi top peşinde 
koşan abisi Assis’i kendisine örnek almıştı. Abi Assis, Gremio 
döneminde harikalar yarattığı sırada diz bağlarından 
sakatlanınca İsviçre, Japonya ve Meksika’da şansını denedi 
ancak yedek olmaktan öteye geçemeyince futboldan 
uzaklaştı.

FUTBOL GENLERİNDE VAR!
 
Aile genlerinde olan futbol aşkıyla topla olan 

yeteneklerini hemen hemen her yerde göstermeye henüz 
küçük yaşta başlayan Ronaldinho’nun yeteneklerini fark 
eden Assis, bu işin içinden gelmiş biri olarak kardeşini 
yönlendirmeye karar verir… Gerisini ise her birimiz 
biliyoruz zaten…. Sayısız goller, asistler, gözlerimizden 
silinmeyen çalım teknikleri ve şampiyonluklar… İyi ki 
hayatımıza girmişsin iyi ki seni izleyebilmişiz Ronaldinho…

 
Aktif  Futbol kariyerinin ardından gençlere yönelen 

Brezilyalı futbol efsanesi, Japonya'da açtığı R10 spor 
okulunun ikinci şubesini İstanbul’da menajer Ümit 
Akbulut'la birlikte açmayı planlarken, bunun çalışmalarını 
yapmak için geçtiğimiz günlerde ülkemize geldi. 
Yıllardır futbolcu olarak yolunu gözlediğimiz efsanenin, 
gerçekleştirdiği bu ziyareti fırsat bilerek menajer Ümit 
Akbulut’un da yoğun programlarında yer açmasıyla 
Ronaldinho ile buluştuk. Birçok konuyu dergimize 
değerlendiren efsane 10 numara ile gerçekleştirdiğimiz 
röportaj sizlerle;

 

G a ú c h o*

* Brezilya’nın Rio Grande do Sul bölgesinde oynayan futbolculara takılan “mutlu” anlamını taşıyan bir lakap.

Ronaldo, Ronaldinho’nun en büyük idoluydu...
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‘TÜRK MÜZİĞİ DİNLETTİLER’
 
İstanbul’a okul projesini hayata geçirmek için geldiğini 

kaydeden Ronaldinho, İstanbul’u da çok sevdiğini 
belirterek, ‘‘Bir okul projemiz üzerine çalışmak için İstanbul’a 
geldim. Gezmek için çok vaktim olmadı ama ülkenizi daha 
önceden de biliyorum ve çok seviyorum. İstanbul gerçekten 
çok güzel bir şehir. Buraya geldiğimde bana Türk müziği 
dinlettiler. İbrahim Tatlıses ve Tarkan’ı dinledim ve özellikle de 
Tarkan’ı çok begendim’’ dedi.

 

‘2018’DE OLMANIZI İSTERİM’
 
Türk futbolseverlerin en sevdiği oyuncular 

arasında bulunan Brezilyalı efsane, milli takımımızı 
da değerlendirirken, ‘‘Türk Milli Takımı’na karşı yıllar 
önce oynamıştım. O günden bu yana da büyük aşama 
kaydettiklerini görüyorum. Gelecek yıllarda da daha büyük 
işler yapacaklarını düşünüyorum. Umarım 2018 Dünya 
Kupası’nda yerinizi alırsınız’’ ifadelerini kullandı.

 

‘TÜRK KULÜPLERİYLE GÖRÜŞTÜM’
 
Özellikle de kariyerinin son yıllarından bu yana adı 

her transfer döneminde ülkemiz takımlarıyla anılan 
Ronaldinho’nun yolu bir türlü Türkiye ile kesişmezken, 
yıldız futbolcu bu durumu şöyle yorumladı: ‘‘Alex, Roberto 
Carlos ve Melo hepsini çok iyi tanıyorum. Hepsi de Süper Lig’de 
forma giymiş futbolcular. Onlarla yakın arkadaş olduğum 
için zaman zaman Türk futbolu ve Türk kulüpleri hakkında 
sohbetlerimiz olmuştu. Önceki yıllarda evet Türk kulüpleriyle 
görüştüm fakat şartlar uymadığı için bu transfer bir türlü 
gerçekleşmedi.’’

 

‘BARCELONA RÜYA 
GİBİDİR’

 
Milli gururumuz Arda Turan ve 

daha önce tıpkı Arda gibi Barcelona 
formasını terleten Rüştü Reçber’in 
büyük futbolcular olduğunu kaydeden 

Ronaldinho, genç oyunculara da çok önemli bir tavsiye 
de bulunarak sözlerini şöyle noktaladı: ‘‘Arda Turan ve 
Rüştü Reçber çok önemli bir iş gerçekleştirdiler. Barcelona’da 
oynamak rüya gibidir. Arda Turan’ın başardığını diğer pekçok 
Türk futbolcusu da başarabilir. O yüzden en içten dileğim ve 
tavsiyem Türk oyuncularının rüyalarının peşinde gitmesi.’’

Brezilya'lı efsane menajer Ümit Akbulut ile beraber ülkemize gelir gelmez Türk bayrağı ile poz verdi...

Genç oyuncularla ile yakından ilginen Brezilyalı efsane 
Barcelona döneminde Messi'ye gözü gibi bakıyordu.

“BARCELONA RÜYA GiBiDiR” Ronaldinho her zamanki gibi samimi açıklamalarıyla tüm sorularımızı içtenlikle cevapladı...

Röportaj: 
Anıl Budak - Volkan Kılıç
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Yazar

Burak Yeşilcan
burakyesilcan@tribunesportmagazine.de

Sosyal medya, yukarıda kısaca özetlediğimiz şekilde 
futbolcular için etkin ve değerli bir gelir kaynağı olurken, 
günümüz futbol dünyası için ise etkin ve değerli bir bilgi 
kaynağı oldu. 

İzlediğimiz karşılaşmalar hakkında yorumları, izlenimleri 
artık televizyon ve radyolardan çok sosyal medya 
dünyasından takip ediyoruz. Futbol özelinde baktığımızda 
da hem ülkemizde, hem de Avrupa futbolunda, taraftarların 
ve futbol takipçilerinin sosyal medya aracılığı ile bilgi 
edinme oranı son 5 yıllık dönemde % 76’lık bir artış 
göstermiştir.

Futbol kulüpleri artık anlık haberlerini veya 
paylaşımlarını öncelikli olarak sosyal medya hesaplarından 
yapmakta ve kamuoyu ile bu platformlar üzerinden bilgi 
alışverişine girmektedir.

Hem ülkemiz, hem de Avrupa futbolunda üst 
seviyelerde mücadele eden kulüplerin facebook ve twitter 
üzerinden takipçi sayılarına bakıldığında, ulaştıkları hacim 
bakımından etkili rakamlar ile karşılaşıyoruz.

2016 yılında KT Tape tarafından yapılan araştırmaya 
göre, dünyada futbol karşılaşmalarını televizyondan 
seyreden kişilerin % 78’i, aynı esnada ya da karşılaşma 
sonrası sosyal medya üzerinden yansımalara bakmaktadır. 
Bugün futbol özelinde sosyal medya ve dijital dünya 
aracılığı ile anlık görüntü paylaşımı, video olanakları, 
diyaloğa dayalı değerlendirme platformlarının 
oluşturulması gibi olanaklar futbolun sosyal medya ile 
olan ilişkisini her gün arttırmaktadır. Ayrıca futbol ve sosyal 
medya özelindeki yükseliş trendi, kulüplerin iç yapılarında 
da değişiklikler yaratmaktadır. Bugün Manchester United, 
dijital dünyasının yönetimi için ajans çalışanları ile beraber 
toplam 100 kişiyi istihdam ederek, bu konuya ne kadar 
önem verdiğini göstermektedir.

Avrupa futbolu sosyal medya akışını bilgi aktarımı 
amaçlı kullansa da, MLS gibi daha yeni liglerde sosyal 
medya, futbola olan ilginin arttırılması amacıyla etkin 
olarak kullanılmaktadır. Twitter üzerinden yapılan bir 
araştırmaya göre, şu an MLS bu mecrayı en etkin kullanan 
futbol ligi konumundadır. Bu da göstermektedir ki, sosyal 
medya futbolun daha gelişmiş düzey olduğu Avrupa’da 
bir bilgi kaynağı konumunu alırken, farklı kıtalarda 
liglerin pazarlanması için de en önemli kaynak olarak 
kullanılmaktadır.

FUTBOLCULAR İÇİN “GELİR”, FUTBOL 
İÇİNSE “BİLGİ” KAYNAĞI: 

SOSYAL 
MEDYA

2016 yılı içerisinde Johan Cruyff 
Institute (johancruyffinstitute.com) spor 
pazarlaması özelinde yaptığı bir 
araştırmanın sonuçlarını takipçileri ile 
paylaştı. 

Bu araştırma sonucunda, markaların 
artık spora yönelik faaliyetlerinde kulüp 
bazlı çalışmalardan daha çok, sporcu 
bazlı çalışmalara yöneldiğini açıkladı. 
Bunun nedeni olarak, markanın toplumla 
direkt temas haline geçmek için somut 
ve ilham verici bir kaynaktan yararlanmak 
istediği, tüketiciye ulaşırken de insanların 
kahraman olarak gördüğü gerçek kişiler aracılığıyla 
reklam yapmayı daha içten ve daha sonuca odaklı 
olacağını açıkladı.

Günümüzde sosyal medyadan 
yaptıkları paylaşımlar ile en fazla gelir elde 
eden TOP 5 futbolcuya baktığımızda, 
kendi resmi kanalları olan facebook, 
instagram ve twitter üzerinden yaptıkları 
1 adet paylaşım ile ortalama 110.000 
USD kazanan oyuncular, ortalamada 
ise 1 adet paylaşımları ile 62.500.000 
kişiye ulaşabiliyorlar. Tabii ki, bu erişim 
sayısı işbirliği yaptıkları markalar için en 
hızlı şekilde tüketiciye dokunma etkisi 
yaratırken, çekilen bir reklam filmi ya 
da gazete ilanına oranla daha pozitif 
dönüşler sağlıyor.

Şu an dünyada sosyal medya özelinde, en değerli ilk 5 futbolcu 
listesi ve toplam takipçi sayıları aşağıdaki şekildedir;

Cristiano Ronaldo: 220 Milyon takipçi

Lionel Messi: 133 Milyon takipçi

Neymar: 130 Milyon takipçi

Gareth Bale: 55 Milyon takipçi

James Rodrigues: 65 Milyon takipçi

*Takipçi rakamları Nisan’17 dönemine aittir.

Twitter özelinde bakıldığında; 

(*rakamlar Nisan’17 dönemine aittir.)

Galatasaray 7 Milyon, 

Fenerbahçe 5.6 Milyon, 

Beşiktaş 2.4 Milyon

Real Madrid 23 Milyon, 

Barcelona 21 Milyon

Bayern Münih 3.1 Milyon, 

Borussia Dortmund 2.6 Milyon

Juventus 4.2 Milyon

Manchester United 11 Milyon, 

Chelsea 8.4 Milyon, 

Liverpool 7.2 Milyon

Arsenal kulübü 9.7 Milyon 

takipçiye sahip konumundadır. 

Facebook özelinde bakıldığında;

Galatasaray 13.3 Milyon, 

Fenerbahçe 9.9 Milyon, 

Beşiktaş 6 Milyon

Real Madrid 101.5 Milyon, 

Barcelona 101.3 Milyon, 

Bayern Münih 41.8 Milyon, 

Borussia Dortmund 15.3 Milyon

Juventus 25.4 Milyon, 

Manchester United 73.1 Milyon, 

Chelsea 47.8 Milyon, 

Liverpool 29.7 Milyon

Arsenal kulübü 37.8 Milyon 

beğeniye sahip konumundadır. 
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Fotoğrafın Hikayesi

TERRY SOSYAL MEDYA 
KURBANI OLDU

 

İngiliz devi Chelsea`nın kaptanı John Terry sosyal 
medya kurbanı oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 

Mart ayındaki West Ham maçından önce verilen izni 
değerlendirerek ailesiyle birlikte kayağa gitti. Terry'nin 
tatildeyken kendi sosyal medya hesabından paylaştığı 

fotoğrafları gören hırsızlar ailenin şehir dışında 
olduğunu anladı.

John Terry'nin Surrey'deki 5 milyon Sterlinlik evine 
giren hırsızlar, yükte hafif, pahada ağır eşyaları çaldı. 

The Sun gazetesinin haberine göre evden on binlerce 
Pound'luk eşya çalındı.
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Kale Arkası

Dünyanın sonu ne zaman gelecek bilinmez ama şu 
günlerde de çok nefes alıyor sayılmayız. Terör olayları, 
yitirdiğimiz evlatlarımız, ekonomik kriz derken her evde çeşitli 
sıkıntılar yaşanıyor, gözyaşları dökülüyor. Ee peki geriye bizi 
teselli edecek ne kaldı diye sorarsanız yanıtı sanat ve sporda 
gizli aslında. Bizler gazeteci olarak okurlarımızda her zaman 
değişik tatlar bırakmak ve lezzetli haberler okutmak için gece 
gündüz çalışır dururuz.

Bu sayımızla beraber de sanat ile sporu buluşturan 
röportaj dizimiz ‘Anıl Budak ile Kale arkası’ sizlerle olacak. Bu 
röportajlar dizisiyle hem gurbetçilerimiz, ekranlarda severek 
izlediği sanatçılarımızı dergimiz sayesinde evlerine konuk 
edecek, hem de ülkemizde yaşayan yurttaşlarımız bu değerli 
isimleri daha da yakından tanıyacak… Dedim ya sanat ve 
spor aslında hepimize pansuman yapıyor, düşüncelerimizi, 
sıkıntılarımızı biraz olsun hafifletiyor… Bu doğrultuda bu 
sayımızdaki ilk konuğumuz henüz 12 yaşındayken hayatımıza 
‘Lamia’ karakteriyle giren Burçin Abdullah oluyor.

10 yaşında beyaz perde de rol aldığı ‘Parçalanma’ adlı 
sinema filmi ile sanat hayatına başlayan güzel oyuncu, 
herkesin kendisini fark etmesini sağlayan ‘Üvey Baba’ 
dizisinden sonra eğitim hayatına yönelmişti. İktisat okuyan 
Burçin Abdullah, üniversite hayatından sonra da eğitimine 
Amerika’da devam ederek burada yüksek lisansını tamamladı. 
Sonrasında ise yurda dönen yetenekli isim, yüreğinde yatan 
oyunculuk aşkına rağmen bankacılığı tercih etti ama içi de 
cız ediyordu. Bazen, 'kalp mi haklı çıkar yoksa beyin mi?' diye 

sorarız ya kendimize bu sefer galiba genellikle haklı çıkan 
mantık kalbe yenik düşecekti….

Bankacılığa başlar başlamasına da bu işi pek de sevmez 
Burçin Abdullah… Günler geçtikçe bu işin kendisine göre 
olmadığını anlayan güzel oyuncunun şansı da yaver gider 
ve yeniden hiçbir zaman kopamadığı sanat hayatına geri 
döner. Filmler her zaman ekranlarda oynamıyor bazen 
yaşanıyor da bu da böyle bir hikaye işte… İçtenliği, sıcaklığı ve 
samimiyetiyle bizleri en iyi şekilde ağırlayan Burçin Abdullah 
ile yaptığımız içinde sanatı ve sporu barındıran o keyifli 
röportaj sizlerle;

‘ÜVEY BABA FENOMENDİ’
Oyunculuğa nasıl başladınız?  

Oyunculuğa 1998 yılında Canan Gerede’nin yönettiği 
başrolünü Bennu Gerede ve Mahir Günşiray’ın paylaştığı 
Parçalanma adlı sinema filmi ile başladım. Bu filmde babası 
tarafından İzlandalı annesinden Türkiye’ye kaçırılan iki 
çocuk olan Ayşe ve Leyla’nın yaşadığı dram anlatılıyordu. 
Ben Ayşe karakterini canlandırmıştım. Daha 10 yaşındayken 
böyle bir tecrübe ile oyunculuk hayatına girdim. Daha 
sonra Sinan Çetin’in yönettiği Panda reklam filminde yer 
aldım. Ardından da fenomen dizi Üvey Baba projesinde yer 
aldım. Bu proje çok da tuttu ve orada da çok güzel şeyler 
başardık izleyiciler de beni orada tanıdı.

SOLUKSUZ OKUYACAĞINIZ BİR RÖPORTAJ DİZİSİ SEVİLEN OYUNCU BURÇİN ABDULLAH İLE BAŞLIYOR

12 yaşında ‘Lamia’ karakteriyle hayatımıza giren güzelliği kadar, içtenliği ve 
samimiyetiyle de öne çıkan Burçin Abdullah ile hem sanatı hem de sporu konuştuk.

Dizi sektörünün zorluklarından çekinerek kısa bir süre ‘Bankacılık’ yapan başarılı oyuncu, 
hayatının nasıl değiştiğini, hedeflerini ve gelecek planlarını 

TRIBUNE SPORT MAGAZİNE 
dergisi için anlattı.

Yazarımız Anıl Budak ile keyifli bir söyleşi yapan güzel oyuncu içtenliğiyle de örnek teşkil ediyor.
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‘YA BENİM BİR MESLEĞİM VARDI!’
Çocuk oyuncu olarak sektöre girmenin artı ve 

eksileri ne oldu?

Erken yaşta oyuncu olmanın bana hep pozitif etkisi 
oldu. Çocuk yaşta kameralarla tanıştım ve daha o yaşlarda 
hayalimi gerçekleştirdim ve şu anki mesleğim oldu. 
Bu yüzden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bizim 
setlerimizde de hep prodüksüyonda çalışanlar yönetmen 
ve yapımcılardı. Dolayısıyla onların elinde büyüdüm bu 
yüzden avantajlıyım. Aslına bakarsanız çocuk yaşta meslek 

sahibi oldum da farkında değildim. Birazdan anlatacağım 
sektör değiştirdiğim dönemde farkına vardım bunun. ‘Ya 
benim bir mesleğim vardı’ dedim.

‘SEKTÖRDEN KORKTUM’
Bu kadar gönülden sanata bağlıyken neden İktisat 

okudunuz?

Üvey Baba bitince çok yorulmuştum. O süreçte kriz de 
vardı. Annem konservatuar okumamı istiyordu. Anneme 
konservatuar okumayacağımı söyledim. Çünkü sektörde 
zeminin ne kadar kaygan olduğunu anladım. Farklı bir 
meslek edinmenin daha faydalı olacağını düşündüm. 
Annem muhasebeci. Ben de Marmara Üniversitesi'nde 
İngilizce İktisat okudum. Ardından Amerika’da master 
yaptım. Okurken çok sevdim bölümü, çok eğlenceliydi. 
Okul bittikten sonra da İstanbul’a geri geldim ve burada 
çalışmak istedim.

‘PLAZADA NEFES ALAMADIM’  
Ne iş yaptın peki?

Türkiye'ye döndükten sonra bankada çalışmaya 
başladım. Hayatımın en kötü üç ayıydı. Okul hayatı bu 
kadar eğlenceli olup, iş hayatı çok zor olan tek bölümdür 
diye düşünüyorum. Bir alana sıkışmışsınız ve dar alanda 
çalışıyorsunuz. Plazada çalışanların hayatları falan çok 
da imrenilecek bir hayat değil bence. Tecrübe edindiğim 
için söylüyorum. Tabii ki sevenler de olabilir fakat benim 
mizacıma hiç uymamıştı. Bu mesleğin bana göre olmadığını 
anladığım sırada Ezel Akay sayesinde oyunculuğa geri 
döndüm. Ve çok mutluyum.

‘İSTİKRAR ŞART’
Kısa süren bankacılık hayatından sonra oyunculuk 

sizin için ne ifade ediyor peki?

Öncelikle yaptığım işi gerçekten seviyorum. Özellikle 
şimdi tiyatro yapmaya başladım. Tiyatro kadar eğlenceli bir 
şey herhalde olamaz. Yaptığım işi sevdiğim için çok keyif 
alıyorum.

Hiçbir zaman inanılmaz hırsları olan biri olmadım. Ama 
başarıya giden yolun hırstan geçtiğini düşünüyorum. Ben 
hayatımda istikrarı seven bir insanım. Daha iyi olabilmek 
için gayret ediyorum. Eksiklerim yok mu tabii ki de var. 
Bende oyunculukta eksikliklerim olduğunu fark edip 
düzeltmeye çalışıyorum. Ama şunu da biliyorum ki bankaya 
girip o kadar sıkılmasaydım şimdi oyuncu olamazdım.

‘HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK’
Kendinize örnek aldığınız bir isim dersek aklınıza ilk 

kim gelir? 

Beğendiğim, saygı duyduğum ve onlar gibi olmak 
istediğim birçok isim var. Bunlardan bir tanesi kendisi 
ile Üvey Baba dizisinde beraber rol aldığım Işıl Yücesoy. 
Kendisi hem mükemmel oyunculuğu ile izlemekten zevk 
ve örnek aldığım, hem de mükemmel sesiyle dinlemeye 
doyamadığım bir sanatçıdır. 

 

Bundan sonrası için planlarınız neler? 

Gelen projeleri titizlikle incelemeye çalışıyoruz. Daha 
yolun çok başındayım. Bu sektöründe emekçisiyim. 
Her şeyin güzel olacağına olan inancım hep tam. 10 yıl 
sonrasında şurada ya da burada olmak istiyorum diye bir 
durumum da yok. Sadece elimden geleni yapıyorum. Ben 
şimdi temel atıyorum gelecek için ve dediğim gibi her şeyin 
çok güzel olacağını düşünüyorum.

Genç oyuncularımıza, çocuk yıldızlara tavsiyelerin 
nelerdir?

Bu işte çok ahkam kesmeyeyim. Ben çünkü hala 
öğrenme süreci içindeyim. Çok açık olsunlar öğrenmeye. 
Benim tek yaptığım iş bu. Sürekli kendimi geliştirmeye 
çalışıyorum. Onlara tek tavsiyem çalışmak çalışmak 
çalışmak…

‘ADAM MISIN’ HARİKA BİR PROJE
Spor ile de aranızın çok iyi olduğunu biliyoruz fakat 

spor konumuza giriş yapmadan önce son filminiz ‘Adam 
Mısın?’ oldukça güzel tepkiler alıyor. Nasıl bir set ortamı 
oldu? Neler yaşandı?

Öncelikle filmde 
çok eğlendik. Komik bir 
film oldu zaten. Güzeldi 
çekimlerimiz. Pendik’te 
bir otelde kaldık. 1 ay 
orada kampta gibiydik 
yani. Çok eğlenceliydi. 
Spor ailesinin en önemli 
isimleriyle bir arada 
olmak mutluluk vericiydi. 
Özellikle 5 efsane isim 
yan yana geldiğinde tam 
yakalayamıyorsunuz 
olayları. Hepsinin kendine 
has mizacı var. Hiçbiri 
taviz vermiyor, bu da çok 
eğlenceli oluyor.

Peki tek tek Sinan 
Engin, Ahmet Çakar, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim 
Durmaz ve Ertem Şener 5’lisini nasıl tanımlarsınız?

Sinan Engin:

Sinan ağabey çok beyefendi. Nerede nasıl konuşması 
gerektiğini bilen bir insan. Çok koruyan-kollayan bir yapısı 
var.

Ahmet Çakar:

Ahmet abi (Çakar) aralarında en komiği, en eğlencelisi. 
Onunla yan yana geldiğinizde canınızın sıkılma ihtimali 
yok. O da çok koruyucu, babacan, sahiplenen bir insan. 
Rahat biri Ahmet ağabey. Her konuda konuşabilirsiniz, 
derdini anlatırsın ve dinler. Çok akıllı ve analitik zekası çok 
iyi olduğu için de her şeye çok mantıklı çözüme odaklı 
cevaplar veren bir insan.

Rasim Ozan Kütahyalı:

Benim izlediğim ve gördüğüm kadarıyla çok 
entelektüel, okumayı çok seven, bilgi dağarcığı çok 
kuvvetli bir isim Rasim Ozan Kütahyalı. Film çekimlerimizde 
de görmüşsünüzdür evinde çekim yaptık. Tüm duvar 
kütüphaneydi. Eşi Nagehan hanım (Alçı) da öyle. O da çok 
kaliteli ve akıllı bir insan. Birbirlerini en çok çektikleri nokta 
herhalde orası. İkisinin de o kadar bilgiye sahip olmalarına 
rağmen bilgiye aç bir durumları var. Takdir ediyorum.

Dergimiz ile kısa süre önce tanışan Burçin Abdullah, TRIBUNE SPORT MAGAZINE’i elinden düşürmüyor..

En son ‘Beyaz Futbol’ yorumcuları ile ‘ADAM MISIN’ filminde kameraların 
karşısına geçen Burçin Abdullah, başarılı bir kariyer hedefliyor.
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Abdülkerim Durmaz:

Abdülkerim ağabey tam bir aile babası. Çok düzgün 
bir insan, çok beyefendi … O yüzden çok seviyorum 
Abdülkerim ağabeyi…

Ertem Şener:

Ertem ağabey de çok beyefendi. Onunla çalıştığım için 
çok mutlu oldum. Düzgün bir insan.

‘MAÇA BİR KERE GİTTİM AMA…’
Hangi takımlısınız peki?

Ben Beşiktaşlıyım. Neden Beşiktaş? derseniz Babam 
Beşiktaşlı. Ve o inanılmaz fanatik… Hatta Sinan ağabeyin de 
çok büyük hayranlarından biridir. Bu arada Beyaz Futbol’u 
da çok seviyor. 5’ini de çok seviyor. Abdülkerim ağabeyin 
yorumlarına da bayılıyor.

 Peki iyi bir Beşiktaşlı mısınızdır?

Açıkcası Futbol ile ne yazık ki pek fazla alakam yok. 

Sevdiğim ve izlemekten de keyif aldığım bir spor dalı boks. 
Çok fazla derecede oyun izlerim. Ben aynı zamanda boks 
da yapıyorum, bakalım başkaları nasıl yapıyor? diye de 
maçları takip ediyorum. Futbolla ise aram dediğim gibi 
çok yok. Ama 1 kere Beşiktaş’ı statta izleme imkanım oldu. 
Vadofone Arena daha yapım aşamasında iken Kasımpaşa’da 
oynanmıştı maç. Cezalı olunan bir maçtı ve tribünlerde 
yalnızca bayanlar vardı. Bu kadar eğlendiğim başka bir yer 
olmamıştı. O kadar stres attık ki yani…

‘FATİH HOCA BAŞARIR’
Milli Takımımızla ilgili neler düşünüyorsunuz?

Öncelikle Fatih hocaya çok güveniyorum. Onun 
gibi tecrübeli bir teknik adamımız olduğu için bence 
çok şanslıyız. Oyuncularımızda teknik heyetimizde yine 

ellerinden geleni yapacak ve bizi 2018 Dünya Kupası’na 
götürecekler. Benim inancım bu yönde…

Röportaj: 
Anıl Budak

Kısa Kısa
En sevdiğin futbolcu?

Sinan Engin ve Hagi tartışmasız.

En sevdiğin stadyum?

Vodafone Arena.

En sevdiğin teknik direktör?

Lucescu ve Fatih Terim

Unutamadığın ve özel bir maçtı dediğin maç var mı?

2002 Dünya Kupası kesinlikle unutulmazdı. 
İnanılmaz maçlar çıkarttık. Dünya kupası süresince 
Emre Belözoğlu'lar İlhan Mansız'lar nice efsaneler 
hepsi benim favorimdi. Gerçekten unutulmaz bir 
turnuvaydı. Coşkuyla izliyorduk.

Sporu günlük yaşamına da taşıyan Burçin Abdullah, 
boş bulduğu her fırsatta boks yapmaya özen gösteriyor...

Her ne kadar maçlara çok sık gidemese de güzel 
oyuncunun gönlü Siyah - Beyaz...
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Köşe Yazısı

Pazarlama kavramı ve marka 
unsurunun önemi ile yeni bir 
mecra olan futbol sektörüne 
dair bilgilerin öneminin doğru 

kavranması oldukça önemlidir. Bununla 
beraber küreselleşen futbolun getirileri, 
post modern anlayışla birlikte gündelik 
hayatını, tüketim üzerine kurgulayan 
bireylerin, futbol gerçekliğine olan 
tutum ve davranışlarını iyi analiz etmek 
gerekmektedir.

Spor tüm dünyada toplumlar için 
en önemli ve en etkili kurumlardan 
biri konumundadır. Günümüzde spor, 
toplumlara itibar kazandırmak, çeşitli 
olaylara ve durumlara tepki göstermek, 
siyasi rejimlerin propagandasını yapmak 
ve ekonomik yönden gelir elde etmek için 
vazgeçilmez bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Spor artık sadece sağlık amaçlı yapılan bir etkinlik 
çeşidi değil, toplumsal ve ekonomik amaçları ile 
düzenlenen ve ülke ekonomisine gelir sağlayan bir girdi 
haline dönüşmüştür. Bunun yanı sıra spor, günümüzde 
trilyonlarca para ile yapılamayacak tanıtımların yapılmasına 
imkan vermekte ve turizme de destek olmaktadır.

Futboldaki aşamaları 
basitçe 3 aşamada incelemek 
gerekirse;

Birinci aşama, sanayi 
devriminin tüm etkilerinin 
gözlendiği 1871 öncesine 
denk gelir. İnsanların vakti 
sınırlıdır, spor için spor 
yapanların sayısı gerçekten 
azdır. Ancak halkın spora 
-öncelikli olarak futbola- ilgisi 
büyüktü. Futbol maçları yerel 
ve ulusal yönetimleri protesto 
gösterilerine dönüşüyordu.   

Devrin baskıcı özelliğinin de 
etkisiyle toplanan kalabalıklar kolaylıkla 
yönlendirilebiliyordu. Bu atmosferde 
futbolun ve de diğer sporların desteklenmesi 
düşünülemezdi.  Eleştirilmek ve sorgulanmak 
istemeyen yönetim organları bu etkinliklere 
taviz veremezdi, vermedi de. Futbol, okulların 
oyun sahalarına hapsedildi. İngiltere futbol 
birliğini kuran 10 takımdan 5 tanesi okul 
kökenliydi. 

Ülkemizde ise ilk “yerli” futbol kulübünün 
Galatasaray olması, futbol liglerinde 
İstanbulspor, Vefa, Darüşşafaka, Nişantaşı 
gibi okul takımlarının olması aynı durumun 
tekrarının bizde de görüldüğünü gösterir.

İkinci aşamada ise artan emek üretkenliği 
ve iş gününü sınırlayan yasalarla artan kitlesel 

boş zaman, futbolun ve sporun okullardan çıkıp fabrikalara 
girmesine yol açtı. Esasında bu da çoğu işverenin işine 
geldi. 

Manchesterlı dokuma isçileri “Manchester United”, 
kraliyet silah fabrikası işçileri “Arsenal”, liman işçileri 
“Liverpool”, kömür işçileri de “Nottingham Forest, 
Blackpool, Derby Country” gibi takımları kurdular. 

Ancak sanayileşmenin 
yaşanmadığı Osmanlı’da 
fabrika kulüplerine 
rastlanmaz. Bunun tek 
istisnası günümüzün 
Makine Kimya Endüstrisi 
(MKE) Ankaragücü devrinin 
ismiyle İmalat-i Harbiye’dir.

Üçüncü aşamada ise 
bir endüstri olma yolunda 
ilerleyen spora ve spor 
malzemesi üreticilerine bu 
fabrika kulüplerinin kendi 
aralarında oynadıkları 
maçlar yetmez olmuş, 

PAZARLAMA VE MARKA DEĞERİ 
ÇERÇEVESİNDE ENDÜSTRİLEŞEN

FUTBOL
komşu takımları bir araya getiren 
sürekli ve düzenli yerel liglerin 
kurulması fikirleri gündeme 
gelmişti. 

Bu tür liglerin kurulmasıyla 
kentler arasında zaten var olan, 
sanayi devrimiyle ortaya çıkan 
üretim fazlası kaynağın paylaşımına 
ilişkin olan problemlere dayanan 
yerel rekabet daha da kızıştı, 
kızıştırıldı. Yerel şovenlik çıktı 
ortaya. Bizde ise yerel lig 
statüsünde İstanbul Futbol Birliği 
kurulmasına rağmen futbolun 
İstanbul, İzmir, Ankara gibi 
metropollerin dışına çıkamaması yerel rekabete engel oldu. 
Ancak 1960’larda 2. ve 3. liglerin kurulmasından sonradır ki; 
kent kulüpleri arasında amansız bir rekabet başlamıştır. 

Sonuç olarak, spor dalları içinde en yaygın ve en ilgi 
gören dallardan biri olan futbol varlığını sürdürdüğünden 
bu yana anlamsal olarak bir takım değişikliğe uğramıştır. 
Burada ki kasıt insanların zihinlerinde ki futbol algısından 
gelmektedir. 

Futbol, insana ve insanlığa ait değerleri bünyesinde 
barındırdığı ve dünyanın en kitlesel spor dalı olduğu 
için, her zaman üzerinde konuşulmayı, araştırılmayı 
ve yorumlanmayı hak etmektedir. Ona atfettiğimiz bu 
misyonun temelinde ise, toplumsal yaşam üzerindeki etkisi 
gerçeği yatmaktadır. Önceleri halkın oyunu olarak karşımıza 
çıkan futbol zaman içinde değişmiş ve bir iş organizasyonu 
haline gelmiştir. 

“Küreselleşme akıntısına katılan, bütün sınırları 
(fiziksel, zihinsel ve ahlaki) yıkan futbol evrenselliğini 
yitirip akılcılaşmıştır. Bu endüstrinin tek amacı azami mali 
verimliliktir. Bugün yeşil sahaların çimleri kaldırılırsa, altından 

yeşil banknotlar çıkar, başka bir şey değil. Meşin yuvarlak, 
küreselleşmenin lüks ve baştan çıkarıcı aynası olarak, halklara 
çağdaş liberal mesihçiliğin yeni değerlerini kabul ettirmede 
etkili bir araç olabilir. Küreselleşmiş futbol bir emperyalizm 
biçimidir ve imparatorluklar er veya geç çökmeye 
mahkumdur.”

Boniface’e göre; futbol, küreselleşmenin son 
evresidir. Futbol imparatorluğu tartışmasız en evrensel 
imparatorluktur. Futbol, küreselleşmenin demokrasiden, 
piyasa ekonomisinden ya da internetten kesinlikle çok 
daha fazla ilk örneğidir.

Bütün bu gerçekliğin ekseninden dünyaya futbol ile 
bakmaya devam ettiğinizde bu döngünün bir tarafı olarak 
mutlu olmaya çalışmak durumundasınızdır. 

Futbolla kalınız, yeni sayıda görüşmek dileğiyle…

KAYNAKÇA
Teun A. van Dijk, Söylemin Yapıları ve İktidarın Yapıları

Korkmaz Alemdar & Erdoğan, Popüler Kültür Ve İletişim 
Kadir Kıvılcımlı & Cem Bakır, Bir Kültürel Kod Olarak Futbol

Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de
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Özel Haber Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

Birleştirici Güç Unsuru
Almanya’da 4, tüm Avrupa’da toplam 6 milyonu bulan 

sayısı ile en büyük göçmen kökenli insanları oluşturan 
Türkler, özellikle futbol alanında birbirleriyle büyük iletişim 
problemi yaşıyor. ATFB bu noktada iletişimi sağlayacak 
birleştirici bir unsur pozisyonundadır.

Türk Futbolu’nun Marka Değerini Üst Seviyelere 
Taşıma

Avrupa Türk Futbol Birliği, Avrupa’daki Türk insanının 
futbol ile ilgilenen kitlesini bir çatı altında toplamayı 
amaçlamaktadır. Futbolcu, antrenör ve kulüp başkanları 
başta olmak üzere, futbola gönül vermiş olan kişiler 
ATFB çatısı altında kendilerini her yönden daha da 
geliştireceklerdir. 

Avrupa’da sadece futbolcu olarak değil, antrenör olarak 
da önemli bir Türk potansiyeli oluşmuştur. Almanya’nın 
neredeyse bütün liglerinde takım çalıştıran Türk antrenörler 
vardır. ATFB bu antrenörlerin birikimlerini de Türk Futbol 
markasının devamlılığı için futbola kazandıracaktır. ATFB 
Avrupa’daki Türk futbolunun marka değerini artırmayı 
amaçlamaktadır.

Süreklilik Temelinde Futbola Yatırım
Avrupa Türk Futbol Birliği’nin en önemli amaçlarından 

biri de ülkelerde en iyi 11’leri oluşturmaktır. Bu amaçla 
Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde her yaş 
grubundaki gençler ATFB gözlemcileri tarafından takip 
edilmektedir. 

Avrupa Türk Futbol Birliği’nin 
Futbol Endüstrisine Katkıları

(ATFB)

ATFB, Avrupa’da yaşayan gurbetçi Türklerden oluşan futbol sevdalılarının bir araya gelerek kurmuş olduğu 
dernektir. Derneğin merkezi ise Almanya’nın Frankfurt kentinde bulunuyor. Avrupa Türk Futbol Birliği, Almanya’nın 
yanında Fransa, İsviçre, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerde örgütlenmiş, Avrupa’da ki Türk futbol kulüplerinin bir 
çatı kuruluşudur. ATFB, Avrupa ülkelerinde futbolun içinde bulunan ve çevrelerinde saygınlıkları bulunan isimler 
tarafından temsil edilmektedir. Türk Futbolu’na kazandırılacak değerler konusunda sağlam bir vizyona sahip olan bu 
derneğin taşıdığı misyonlar Türkiye’deki kulüplerce örnek alınacak cinstendir.

ATFB, düzenlendiği seminerler ile geleceğin en iyi 
futbolcularını yetiştirmektedir. Ayrıca milli takımlara 
futbolcu kazandırma çalışmalarına durmaksızın devam 
etmektedir. 

Avrupa’nın Tamamını Kapsayan Planlama
Ülke karmaları kendi aralarında turnuvalar yapacak 

ve en iyi futbolcular gerek Türkiye ve gerekse yaşadıkları 
ülkelerin milli takımlarına kazandırılmaya çalışılacaktır. Bu 
konuda futbolculara teknik destek sağlanacaktır. Ülkelerin 
en iyi karmalarını oluşturmadan önce ülkelerin alt birimi 
olarak bölge karmaları yapılacaktır. Bu karmalardaki 
futbolcular sürekli gözetim altında tutulacaklardır.

Türk Futbolu’nun Avrupa’da Neferi Olmak ve 
Devamlılık Sağlamak

Almanya’da 1. Lig Avrupa takımlarının, A genç 
ekiplerinde her sene 100’e yakın Türk futbol oynamasına 
rağmen, bunlardan sadece 2-3 tanesi profesyonel 
olabilmektedir. Onlarca yetenekli futbolcu gencimiz gerek 
çevreleri ve gerekse oynadıkları takımlarda yaşadıkları 
problemler ve bu problemleri çözmedeki eksiklikler 
nedeniyle kaybolup gitmektedir. Bugün başarılı olarak 
gördüğümüz  Mesut Özil ve Nuri Şahin gibi isimler çok 
büyük Türk futbolcu potansiyelinde buz dağının sadece 
görünen kısmını temsil ederler. Onlar gibi nice yetenekli 
gençlerin kaybolmaması ve layık oldukları yere gelebilmesi 
için ATFB gereklidir. 
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Röportaj

Kısaca çocukluğunuzdan ve kendinizden bahseder 
misiniz?

 Trabzon'da doğdum. 9 yaşına dek Trabzon'da büyüdüm. 
Daha sonra babamızın ölümünden sonra geleceğimiz 
adına İstanbul'a taşındık. Gurur duyduğum bir ailem var. 
Babam erken yaşta vefat ettiği için yetim bir çocuk olarak 
büyüdüm. Bizim oralarda da kadınlar çok duygusallardır. 
Annem evlenmedi, hal böyle olunca  aileye adanmış bir 
hayat yaşadık. Kısacası küçük yaşta baba olduk. Ailemin 
ekonomik durumu iyi olduğundan, hayata dair güzel 
günler yaşadım. Okulum, çevrem, özenilecek düzeydeydi. 
O günleri anımsarken şunu da söylemeden geçmeyim, 
fazlasıyla da şımartıldım ve gerçek şu ki şımarık bir  
Ufuk’tum. Bunun benimsenecek bir yanı yoktu, ama 
gerçek buydu. İleriki yaşlarda çok bedel ödettiği gerçeği 
unutulmamalı. Şımarıklık kesinlikle iyi bir şey değil.  
Şükürler olsun ki, Tanrı bize futbolu verdi. Duygusal 
travma yaşamışsın, -küçük yaşta baba ölümü- şımarıksın, 
duygusalsın, inanılmaz agresif ve öfke dolusun. Çünkü 
hayata 1-0 mağlup başlamışsın. İşte bu nedenle iyi ki futbol 
var diyorum. Hafta sonu müsabaka günleri ve oyunlarımız 
iyi bilir o haylaz Ufuk’u…

Tüm stresimi orada atıyordum. Arkadaşlarıma, hatta 
hocalarıma karşı çok kırıcı olduğum günler oluyordu, ama 
sağ olsunlar hakları ödenmez, çokça idare ettiler beni. Uzun 
uzun anlatmayayım, çünkü kendimce hep ben haklıydım. 
Oysa haklı olmadığım çok şey vardı ve bu gerçeği 
göremiyordum.

Futbol hayatınız nasıl başladı?

Trabzon'da doğduğun zaman zaten futbolcu olarak 
doğuyorsun. Şehirde futbol yaşam biçimi ve yöresel 
bir kültürel olgu bu kaçınılmaz gerçek. Sabah akşam 
konuşulan en önemli konu futbol ve futbol takımı…
Nereye giderseniz gidin futbollasınız. Tatillerde veya  okul 
sonralarında  hemen boş alanlarda toplanırdık maç yapmak 
için... 

Sabahtan gecelere dek sokaklarda olurduk, geceleri 
sokak lambalarını düşünün -o yıllarda- ışıklar azıcık, işte 
orada da futbolla ilgili sezgi ve algı yeteneğin gelişiyor. 
Futbol topunu göremeyince ya da az görünce diyelim. 
Arada acıkınca annelerimiz yağlı ekmek verirdi ellerimize… 
Senin annen, benim annem yoktu, analarımız hepimizin 
analarıydı ve bizler çocuklarıydık. Ölenlerimize rahmet ola. 
Trabzon'da doğup, futbolcu olamamak neredeyse imkansız. 
Yeter ki o istek ve arzuyu ön planda tutun. Genetik yapı ile 
ilgili bir şey bu, çok yaratıcı bir genetik durum. Büyüklerimiz 
bize takılırdı, “Nedenin çok balık yemekten” olduğunu 
söylerlerdi. Fosfor  yüklü oluyormuşuz. Yeniden başa 
dönecek olursak, çocukken de gençken de, büyükken de, 
futbolu her zaman çok seviyordum. Senenin 365 gününün 
neredeyse 360 gününü futbol ile geçiriyordum ve geçirdim. 
Her meslek kendince zor ama işin gerçeği futbol ciddi ciddi 
çok zor - futbolcuyken de antrenörken de-.

İnsanlar keyif yapıp, tatillerini ailelerine ve kendilerine 
ayırırken, siz sürekli futbol topuyla iç içesiniz. Hocalıkla ilgili 
de mutlaka basında  ve medya da görmüşsünüzdür, 

 Ufuk İskender bu ayın konuğu olarak, birbirinden samimi, içtenlik 
dolu yorumları ve önemli tespitleri ile Tribune Sport Magazine'e konuştu. 
Gerçekçilik içeren, akılcı bilgileri sağlayan röportajı için kendisine teşekkür 
ederiz.



60 NİSAN / HAZİRAN  2017 • TRIBUNE SPORT MAGAZINE  TRIBUNE SPORT MAGAZINE • NİSAN / HAZİRAN  2016                   61

sürekli kulüpte kalan ve tesis dışına çıkmayan bir hoca 
olarak lanse ederler bazı hocaları ve  bu gerçektir. Takımın 
tesisi evi olmuştur. Bence hoca da olsa, insanların hayatın 
olağan akışında olan rutinlerini yaşamaları tarafındayım. İlk 
hocalığa başladığım zaman, rahmetli Gündüz Tekin Onay 
bana, "Ufuk, yıldız takımda antrenörlüğe başla" demişti. 
Günümüzde öyle değil maalesef, tepeden geliyorsunuz. 
Ama rahmetli Gündüz abi, "Çırak, kalfa, usta ol da, hoca ol" 
derdi. Şu an bunu diyenler ise, birilerini alıp direk hoca 
yapıyorlar. Konuşmalardaki savundukları teoriyle, hayattaki 
pratikleri çok tezat.

Profesyonel olarak görev aldığınız takımlardan 
bahseder misiniz?

Hiçbir takımda profesyonel olarak oynadığımı 
düşünmüyorum.  Sadece disiplin adına ayak uyduruyordum  
ve lisansım profesyoneldi. Profesyonel takımlarda amatörce 
oynadım. Tuhaf kararların adamıydım. 1989 senesinde 
-bu zamanki Süper lig- Kahramanmaraş'ta oynarken  
bana üç büyük takımdan biri ciddi transfer teklifi yaptı. 
Çok başarılı maçlar çıkarmıştım, sağolsun anmak isterim 
Adnan  Dinçer hocamı, bendeki  emeği inkar edilemez. 
Fakat oradaki malzemeci  Taşkın’la, aşçı Ejder’i çok sevdiğim 
için gitmedim. Bir gün bir telefon geldi,  Haluk Ulusoy 

(Mersin İdman Yurdu As Başkanı), “İsmet Arıkan  hoca seni 
çok  istiyor” dedi. Telefona verdi, konuşma üslubunu çok 
samimi ve babacan hissettim. O istedi diye, Mersin'i seçtim. 
Hayatımda o kadar komik ve enteresan şeyler var ki, tabi 
bunları yaşamayan bilmez, çevremdeki dostlarım bilir. 
Mersin'de o zamanın çok yüksek transfer ücreti almıştım. 
15 gün sonra antremanda bileğimde çatlak oldu, aldığım 
evin tapusunu ve ücreti geri verdim, hak etmediğimi 
söyleyerek... 

Kimileri beni aptal olmakla, kimileri rahatsız olmakla 
eleştirdi. Ama Ufuk buydu. İnsanların o an ki kararlarında 
ne yaşadığını ve hissetiğini ancak kendisi bilebilir. Belki 
yaptıklarımda sıra dışılık ve aykırılık vardı, ama bu bendim, 
kendimden kaçamazdım, öyle mutlu oluyordum… Yine 
öyle bir anımda Orduspor’da vardı. Takım arkadaşlarım 
iyi bilir. Profesyonel hayatıma 1995-96 sezonunda 
Güngören'de son verdim. O sezonda Allah bana güzel bir 
şey nasip etti, tepki aldığım halde fair-play ödülüne layık 
görüldüm. (GOL OLAN VURUŞA HAKEM AUT DÜDÜĞÜ 
ÇALDI)

Bende doğru olanı söyledim gol verildi değiştirilerek… 
Unutmam hiç, hakem Suat Bıçak’tı. Üzülmüştüm onun için. 
Genç ve ümit veren bir hakem olmasına rağmen hakemliği 
bırakmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra, antrenör olma konusu 
kendi kararınız mıydı yoksa çevreden bu anlamda 
yönlendirmeler oldu mu?

Futbola karşı zaten büyük bir sevgi besliyordum. Çok 
da hevesliydim, oyuncuyken bile son zamanlarım antrenör 
yardımcısı gibiydi.  

Tuğrul Alkaya ve  Dimitri Pamtazi’nin onayıyla ve  
öngörüsüyle İstanbulspor'da  alt yapıda antrenörlüğe 
başladım. Yönlendirme yapan oldu mu! olmadı. Çünkü 
ukala ve kendini beğenmiş bir yapıya sahiptim, kimseyi 
dinlemezdim, kendimce hep ben bilirdim. Antrenörlük 
eğitimlerime gelince bugünkü gibi değildi. 1998-2017 eski 
dönemlerdeki kurslara da katıldım. Hakkını inkar edemem, 
Metin Turel hocamdan çok şey öğrendim. Çünkü kurslar kısa 
süreliydi. Kursların dışında daha çok ögrendim o dönemler 
A takım direktörümüzdü.

   
Yabancı antrenörlere bakışınız nedir?

Yabancı antrenörlere kesinlikle karşıyım. Yabancı 
antrenörler gökten inmedi. Biz fiziksel olarak neye sahipsek, 
onlarda ona sahip. Futbol dünyanın neresinde olursa 
olsun, sahada aynı şartlar ve ölçülerde oynanan bir oyun. 
İstesek belki daha iyi oluruz ama bunu yapmıyoruz. Mesela 
şu anda Süper Lig'de ingilizceyi ana dili gibi konuşabilen 
antrenör çok az var. Ulusal arenaya cıkınca yurtdışında 
birinci konuşulan dil ingilizce. Niye gelişmiyoruz buna 
da anlam veremiyorum. Uğraş vermeden sahip olmak 
istiyoruz. Fakat uğraş vermeden kazanılan hiç bir şey insanı 
mutlu etmez. Profesyonel anlamda bir antrenörün yabancı 
dilleri iyi ise, yabancı oyuncusuyla saha içinde ve dışında 
iletişim kurabiliyorsa, başarı kaçınılmazdır. Bu misyonun 
kazandırılması açısından TFF'nin şart koşması gereken 
bir husus olduğuna inanıyorum. Türkiye'de maalesef bazı 
şeyler baskı olmadan olmuyor.      

Milli Takım performansı açısından konuşursak, Türk 
oyuncuların potansiyelini nasıl buluyorsunuz?

Milli takım adına dış arenada  bulunduğumuz yer neyse 
potansiyelimizde odur. Cevabım “Eh fena değil” 

olacak. En büyük eksiğimizi bence tamamen giderdik.  
Çokça internasyonal müsabaka oynuyoruz artık ve 

bu mükemmel. Mental olarakta futbol kültürümüzü 
geliştirip profosyonelliği tam olarak algılarsak konu 
hallolur. Milli takımlarda, yaş gruplarında ve nispeten 
de kendi takımlarında ciddi anlamda iyi antrene 
olunuyor ve bilgilendiriliyor. Her şeye sahipler psikolog, 
diyetisyen, doktor, sağlık ekibi vs.  alet edavat derdimiz 
de yok. Gençlere ve kardeşlerime ricam bolca kitap 
okumaları ve eğitime gelişime açık  olmaları. Tabii ki bu 
çocukların bunları okuması içinde başında durup, "Oku, 
oku" diyemezsin. Yetiştiği ailede ve çevrede çocuğun 
bu pratiği kazanması gerekiyor. O çocuk babası kitap 
okumuyorsa nasıl okusun? Alışkanlıklar çok önemli. Her 
evde neredeyse her babanın elinde sigara var. Çocuk ufak 
yaşlarda bu yüzden sigaraya başlıyor. Rol-model aldığı 
ebeveynleri yüzünden yanlış yönlendirilmiş oluyor. İşin 
kısacası milli takım hocalarına yükleneceğimize kendimize 
şöyle bir uğrayıp, ülke olarak sosyo - ekonomik yapımızı 
geliştirmeliyiz ve bu doğrultuda futbolumuz da istenilen 
seviyelere gelebilir. Bu iş komplike bir olgu.

Yabancı kontenjanı hakkında fikirleriniz neler?

Yabancı sınırı serbest oldu diyelim, o yabancıyı zorlayan 
Türk oyuncu varsa oynamaz ki zaten ya da boşuna transfer 
edilmez. Biz hep baskı ile var oluyoruz. “Bu böyle olacak” 
denildiği zaman oynamaya başlarız. Bu konuda fazlaca 
tecrübem oldu. Yabancı kontenjanı serbest olunca ülkede 
şöyle bir baskı var mı; "Hocam yabancılar hep oynayacak". 
Elbette hayır. Bu hocanın kendi tercihine kalmış bir şey. 
O tercihi yaptıracak kişide senin Türk oyuncun. Fatih 
Terim'in dile getirdiği gibi, "Yabancı oyuncunun fazlalığı, 
yerli oyuncunun önünü kapatmıyor ki". Diğer türlüsü daha 
kötü. Yabancı oyuncu yok, yalnızca yerli oyuncu var. Türk 
oyuncular gelişmiyor, ancak onları zorlamanız gerekiyor. 
Bu zorlukta rekabet ortamında oluyor. Yabancının iyisi 
başımızın tacı.

Eğer bir şansınız olsaydı hangi takımın başında 
olmayı isterdiniz?

Takım ayırt edemem, ülkemin her takımı benim 
takımımdır. Mesleğim ruhumda kutsaldır.

...Hiçbir takımda profesyonel olarak 
oynadığımı düşünmüyorum.  Sadece 
disiplin adına ayak uyduruyordum  ve 
lisansım profesyoneldi. Profesyonel 
takımlarda amatörce oynadım...

ülkemin her takımı 
benim takımımdır. 
Mesleğim ruhumda 
kutsaldır.

Röportaj: Fatma Yüksel
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Futbol kuşkusuz taraftarsız düşünülemez. 

Hatta 12. Adam olarak adlandırdığımız taraftarlar sahada 
“Herşey Bitti” dediğimiz anlarda takımlarına itici güç olup 
maçın kaderini değiştirmişlerdir. Onlar sadece takımlarına gönül 
vermekle kalmayıp, futbolun içine tribün şovları ile güzellik 
katmaya ve futbol atmosferini gerçekçi kılmaya 
devam etmektedirler. 

Özel Haber Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

Yazımızda yansıtacağımız istatistiklerde Avrupa’da bulunan büyük 
takımların ortalama seyirci kapasiteleri sizlere sunulmuştur. Futbolun 
özellikle tesis ve alt yapı odaklı sistemleşen büyümesine katkı sağlayan 
Almanya’da taraftarın maçlara katılımı oldukça yüksektir. 
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13. Eintracht Frankfurt 

Commerzbank-Arena 
Ortalama seyirci sayısı: 48,126 
Stadyum kapasitesi: 51,500 
Doluluk oranı: 93%

14. Manchester City 

Stadium Etihad 
Ortalama seyirci sayısı: 46,974 
Stadyum kapasitesi: 47,805 
Doluluk oranı: 98%

15. Celtic  

Celtic Park  
Ortalama seyirci sayısı: 46,715 
Stadyum kapasitesi: 60,832 
Doluluk oranı: 77%

4. Bayern Munich 

Allianz Arena 
Ortama seyirci sayısı: 71,000 
Stadyum kapasitesi: 71,137 
Doluluk oranı: 100%

5. Real Madrid  

Santiago Bernabeu 
Ortalama seyirci sayısı: 69,262 
Stadyum kapasitesi: 85,454  
Doluluk oranı: 81%

6. Schalke 04 

Veltins-Arena  
Ortalama seyirci sayısı: 61,171 
Stadyum kapasitesi: 61,673 
Doluluk oranı: 99%

7. Arsenal  

Emirates Stadium  
Ortalama seyirci sayısı: 60,079  
Stadyum kapasitesi: 60,355  
Doluluk oranı: 100%

8. Hamburg SV  

Imtech Arena 
Ortalama seyirci sayısı: 52,931 
Stadyum kapasitesi: 53,000 
Doluluk oranı: 100%

9. Newcastle 

St James’ Park  
Ortalama seyirci sayısı: 50,517  
Stadyum kapasitesi: 52,387  
Doluluk oranı: 96%

10. Ajax Amsterdam  

Amsterdam ArenA  
Ortalama seyirci sayısı: 50,490  
Stadyum kapasitesi: 53,052  
Doluluk oranı: 95%

11. VfB Stuttgart 

Mercedes-Benz Arena 
Ortalama seyirci sayısı: 50,106 
Stadyum kapasitesi: 60,449  
Doluluk oranı: 83%

12. Borussia Mönchengladbach 

Stadion im Borussia-Park 
Ortalama seyirci sayısı: 49,557 
Stadyum kapasitesi: 50,000 
Doluluk oranı: 99%

1. Borussia Dortmund  

Westfalenstadion  
Ortalama seyirci sayısı: 80,558  
Stadyum kapasitesi: 81,000

2. Manchester United  

Old Trafford  
Ortalama seyirci sayısı: 75,530  
Stadyum kapasitesi: 75,811  
Doluluk oranı: 100%

3. FC Barcelona  

Camp Nou 
Ortalama seyirci sayısı: 71,681 
Stadyum kapasitesi: 99,354 
Doluluk oranı: 72%
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Röportaj

Genç yaşta Almanya’da elde 
ettiği başarılar ve Azerbaycan 
Milli Takımı’n da şans bulması 
ile tanınan Serkan Baloğlu 
bu sayımızın konuğu oldu. 
Futbola dair hedefleri ve 
görüşlerini bizlerle paylaşan 
Serkan Baloğlu’na       
Tribune Sport Magazine 
ailesi olarak teşekkür eder, 
başarılı bir futbol geleceği 
dileriz.
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Hangi pozisyonlarda oynuyorsun 
ve kendini en rahat hissettiğin mevkii 
hangisi?

5-13 yaşları arası ortasaha, 13-19 yaşları 
arası defans ve stoper olarak forma giydim.

Fakat kendi tercihim stoper olarak 
forma giymekten yana. Zaten Almaya Milli 
Takımı’nda ve Azerbaycan Milli Takımı’nda 
da bu pozisyonda oynadım ve oynuyorum. 

Almanya’da altyapı Milli 
Takımları’nda da oynadın. Bu süreci 
bize anlatır mısın? Üstelik bir Türk 

olarak Alman Milli Takımı’nda da kaptan olarak sahaya 
çıkmayı başardın. 

İlk kez çağırıldığımda çok duygulandım. O formayı ilk 
giydiğimde heyecan doruktaydı. Bir de bana kaptanlık 
verdiler. Şunu itiraf etmeliyim ki, size kaptanlık verilmesi 
size daha fazla değer verildiğini, güvenildiğini hissettirir. 
Bir Türk olarak Almanya Milli Takımı’nda kaptanlık bandını 
taşımak size kat kat sorumluluk yüklüyor. Bu durumda 
muhakkak sizi motive eder. Kısacası benim için çok güzel ve 
özel günlerdi.

Türkiye Milli Takımları için davet aldın mı?

U15 de seçmelerine çağrıldım fakat zamanım olmadığı 
için gidemedim. Sonraki süreçte beni izlemeye geldiler 
birkaç kez… “Çağıracağız” dediler. Ama çağırmadılar. O 
sırada Almanya Milli Takımı’ndan da davet aldım. Sanırım 
bir kopukluk oldu. O yüzden biraz kırgınlığım var, ama yine 

Bize kendinden ve ailenden kısaca bahseder misin?

1997 Stuttgart doğumluyum.1.86 cm boyundayım, 
sakin bir yaşantı sürmeyi seven, genelde ailemle vakit 
geçiren birisiyim. Okul hayatımı istediğim 
şekilde yönlendirebildiğim için mutluyum. 
Şu an Almanya’da liseyi bitirdim, o yüzden 
rahatım. Hedefim futbolda istediğim seviyelere  
gelebilmek. Kız kardeşim Aleyna en büyük 
destekçim ve şu an o da  benim gibi lise eğitimi 
alıyor. Karadenizin incisi Sinop’lu olduğum için 
çok mutluyum. Benim de hayalim çoğu yaşıtlarım 
gibi profesyonel futbolcu olarak gelebileceğim 
en üst seviyeye gelebilmek. Babam da futbol 
tutkusu olan birisi. Kısacası tüm ailem her zaman 
arkamda oldu ve olmaya devam ediyorlar. Onları 
çok seviyorum.

Futbola başlaman nasıl oldu? Ailende 
başka futbolcu var mı?

Ailemde başka futbolcu yok. Sadece babam 
amatör olarak Stuttgart’da top oynamıştı. 
Babam beni 5 yaşında futbol okuluna gönderdi 
ve devamında gelişen süreçte hep bana 
destek oldu. Yeri geldi antrenörlük yaptı, yeri 
geldi malzemecilik yaptı. Antrenörüm Edgar 
Zimmermann benim çok yetenekli olduğumu hep 
söylerdi. Babamın zamanı olmadığı vakitlerde 
hep o alıp götürürdü idmanlara. Belki size komik 

gelecek ama 5 yaşımdan 18 yaşıma kadar 4 değerli kulüpte 
oynadım ve yeni olmama rağmen güvenilip kaptanlık 
vasfına eriştim. Tabii ki takım içinde ön planda olmak, 
daha fazla çalışmak ve azim gerektiriyor. Bu da benim 
ilerlememde büyük etkenlerden biri…

Şu anda çok büyük bir kulüpte oynuyorsun ve 
altyapını da burada alma fırsatın oldu. Kulübünü ve 
organizasyonu nasıl tanımlarsın?

VFB Stuttgart Almanya’nın ve hatta Avrupa’nın en iyi 
futbol altyapısına sahip diyebilirim. Altyapılarda en çok 
şampiyonluğu almış, hatta Bayern München, Dortmund gibi 
dev kulüpleri arkasında bırakmayı başarmıştır.

VFB Stuttgart, çok profesyonel futbol tesislerine ve 
ekipmanlarına sahip, altyapıya çok önem veren ve bu 
konuda kendini geliştirmiş bir kulüp.

Her gencin gitmek istedigi, en iyi eğitimi alabileceği bir 
kulüp… Altyapıda isim yapmış, Bundesliga’ya ve Almanya 
Milli Takımı’na en çok futbolcu kazandırmış altyapıdır. 
Böyle bir kulüpte  U15, U16, U17, U19 oynadım ve kaptanlık 
yaptım. Çok güzel günlerdi ve güzel başarılar yaşadım. Tabii 
ki en önemlisi kaliteli bir altyapı eğitimi aldım. Şu anda 
da genç yaşımda Stuttgart II takımında gururla formamı 
taşıyorum. 
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de Türkiye Milli Takımı en çok oynamak istediğim takım. Ne 
de olsa Türkiye’nin incisi Sinoplu’yuz.

Azerbaycan Milli Takımı’nda oynama sürecini bize 
anlatır mısın?

Eski U21 Azerbaycan antrenörü ve şu anki Almanya 
scoutu beni aradı; Azerbaycan Milli Takımı’nda defans 
ihtiyacı olduğunu ve beni senelerdir takip ettiklerini, 
istersem U21 takımı ile Antalya Belek’te, iki hafta 
kampa katılabileceğimi söyledi. Ben de katıldım. Ortam 
güzeldi, çok iyi karşıladırlar beni. Projelerini anlattılar.  
Değer verdiklerini, bana güvendiklerini söylediler.
Çok sıcakkanlılardı. Bende bana bu şansı veren kardeş 
Azerbaycan için oynamaya başladım.

Azerbaycan Milli Takımı’nı ve oradaki futbola olan 
bakış açısını Almanya ile kıyaslar mısın?

Tabii ki arada fark var. Almanya futbolda bir ekol ve en 
kaliteli sisteme sahip diyebiliriz. Ama Azerbaycan’da da, son 
yıllarda futbola olan ilginin arttığını söylemek mümkün.
Bazı kulüpler Avrupa’da ve Avrupa kupalarında başarılı 
sonuçlara imza atıyorlar. Bu doğrultuda futbola yatırım 
gelişti. Toplumun futbola bakış açısıda daha istekli ve 
arzulu hale geldi. Son yıllarda yakaladıkları başarı da bunun 
doğrudan bir göstergesidir.

Oynadığın her takımda kısa süre de kaptanlığa 
yükseldiğini görüyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsun?

Futbolda duruş ve karakter çok önemlidir. Dürüst 
olacaksın, kendine güvenin tam olacak. Bu duruşunu ve 
sağlamlığını da çevrene hissettireceksin.

Herkes futbolcu olabilir, ama kaptan olamaz. Büyük 
kulüpler buna çok önem verir. Ben her gittiğim kulüpte 
kaptanlık yapma imkanı bulduğum için çok mutlu ve 
gururluyum.

Azerbaycan formasıyla Türkiye Milli Takımı’na karşı  
forma giymek nasıl bir duyguydu senin için?

İlk duyduğumda çok sevinmiştim. Türkiyeme karşı 
da olsa İstanbul’da yani Türkiye’de oynayacaktım. Aylar 
öncesinden heyecanlı bekleyiş başlamıştı benim için. O 
günü iple çektim diyebilirim. Tarif edilemez bir anıydı ve 
duygusal anlar yaşamıştım.

Kariyerin ile ilgili planlarından bize bahseder misin?

Tabii ki benim de hayalim futbolda bir yerlere gelmek.
Harcadığım yoğun emeğin, futbolla geçirdiğim zamanın 
karşılığını hak ettiğim şekilde almak istiyorum.

Her şey nasip kısmet… Ben mücadelemi yaptım 
ve yılmadan yapmaya devam edeceğim. Tribune Sport 
Magazine Ailesi’nin bizim gibi gençlere yön çizmede, 
planlamada çok büyük faydası oluyor. Sizlere de ayrıca çok 
teşekkür ederim.

Dergimiz ile ilgili fikirlerini bizimle paylaşır mısın?

Tribune Sport Magazine, çok kaliteli bir dergi. Faydalı 
ve önemli haberleri okuma firsatı buluyoruz. Gençleri ve 
aileleri bilgilendiriyor. Zaten böyle bir derginin eksikliği 
vardı, çok güzel bir çalışma oldu. İyi ki varsınız. Türkiye’ye 
selamlar!       
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Yazar

Anıl Budak
anilbudak@tribunesportmagazine.de

Yeri geldiğinde baba, yeri 
geldiğinde hoca, yeri geldiğinde ise 
bir filozof… Yaptıkları, yaşattıkları 
ve yaşatacakları ile 
Şenol Güneş…

Doğum yeri: Trabzon

Doğum tarihi: 1952

Teknik Direktörlük Kariyeri

1988-89  Trabzonspor  

1990-92  Boluspor 

1992-93  İstanbulspor  

1993-97  Trabzonspor 

1997-98  Antalyaspor 

1998-99  Sakaryaspor      

2000-04  Türkiye 

2005  Trabzonspor      

2007-09  FC Seul 

2009-13  Trabzonspor

2014-15  Bursaspor

2015-...   Beşiktaş

Şenol Güneş… Türk futbolunun Fatih Terim ve 
Mustafa Denizli ile birlikte yetiştirdiği en önemli üç teknik 
adamdan biri…

Onu gülerken çok fazla göremezsiniz, ciddidir, disiplini 
sever, öğreticidir, eğitmeyi sever, babacandır, liderliği ise 
doğuştandır…

Her zaman yedek kulübesinin önünde, kendine ayrılan 
çizginin en sınırında… Takım atağa da kalksa, atak da 
yese heyecanlıdır çünkü futbola her şeyiyle aşıktır…

Aşk demişken, bu aşkın nasıl başladığını biraz 
anlatalım madem…. Her birimizin çocukluk yıllarındaki 
ilk aşklarından değil midir futbol zaten? Aşk neydi peki! 
Emekti, sabırdı, inattı... Şenol hocada da bunların hepsi 
vardı... Delisiye aşıktı futbola… Sabrı da vardı, inadı 
da…
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Şenol hocayı tanıyan iyi bilir 
hoca inatçıdır… Meydan okumayı 
sever… Futbola başlaması da, kariyeri 
de aslında bir meydan okumayı 
barındırıyor…

Oturduğu semtteki ağabeylerinin 
baskısı nedeniyle futbola kaleci 
olarak başlayan Şenol Güneş, kendi 
ifadesiyle; ''24 yıl boyunca sevmeyerek 
kalecilik yaptım’’ demesine rağmen 
ülkemizin en iyi kalecilerinden biri 
oldu… Bir de sevseydin kim bilir ne 
olacaktı be hocam… 

Aşık olduğu renklerde büyük 
başarılar kazandı. Trabzonspor’un 
yaşadığı şampiyonluklarda hep en 
öne çıkan isim Şenol Güneş oldu… 
Futbolu bırakalı uzun yıllar olsada 
onun gol yememe rekoru halen 
kırılabilmiş değil...Dile kolay 12 maç 
1112 dakika… kalesini gole kapadı… 

2002 yılında Milliler’in başında tarih yazmıştı...

Aktif futbolculuk kariyerinden sonra yine sevdalı 
olduğu renklerde başladı hocalığa... Sonrasında birçok 
takımı da dolaştı ama 2002 yılındaki kadar konuşulmadı… 
Yanlış anlamayın sakın, konuşulduğu nokta Dünya 3.lüğü 
elde etmemiz, yarattığı takım, oynattığı sistem falan 
değildi… Takım elbisesi, saç modeliydi gazete manşetlerini 
süsleyen… Hatta hoca bir gün konuyla ilgili şu anısını 
paylaşmıştı: ''Dünya Kupası’nın sona ermesinin ardından 
kuaföre gittim. Gazete manşetlerini o dönem saçımı yapan 
arkadaşa göstererek bak seni eleştiriyorlar dedim.’’ 

Genellikle futbol dışı eleştirilerin merkezinde kaldığı 
o dönemde her zaman mizahi zekasını ortaya koyarak 
kamuoyunu yönlendirenlerle kendi diliyle mücadele 
veriyordu… 

Milli takım bazında en büyük zaferimizi yaşadığımız 
2002 yılından sonra bir süre daha millilerin başında kaldı, 
sonrasında Trabzonspor, Güney Kore derken, yeniden 
Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş maceralarına yelken 
açtı… Gittiği her kulüpte çalışkanlığı, sabrı, oyun bilgisi 
ve yönetim becerisinin yanında kazandırdığı futbolcuları 
da ardında bıraktı… Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Fernandao, 
Volkan Şen, Ozan Tufan, Cenk Tosun ve hatta yeniden doğan 
Quaresma, ilk akla gelen isimler…

Yarışmak kadar yetiştirmenin ne demek olduğunu da 
belki ondan daha iyi kimse bilemezdi… Aynı zamanda 
öğretmen de olan Şenol Güneş, insan psikolojisindeki 
uzmanlığını göstererek, önce oyuncularını analiz etmiş, 
kapasitelerine göre istekler yöneltmiş ve de karşılığını 
almıştır…

Bir büyük camiadan başka büyük camiaya geçmek 
her zaman çok zordur.  Ama bu zorluğu Şenol hoca ne 
Bursaspor’da ne de Beşiktaş’ta hiç yaşamadı… Kendisini 
kabul ettirmeyi bildi… Çünkü doğruların yalanı yoktur… 
Hoca, doğru uygulamaları, kadro mühendisliklerini çok iyi 
yaparak iki camiada da farkını ortaya koydu…

Geçen sezon Beşiktaş’a yaşattığı şampiyonluk, bu sezon 
UEFA’dan penaltılar sonucu elden uçup giden yarı final ve 
dur durak bilmeden koşulan 3. yıldız…

Biz futbol adamları, doğru işleri gördükçe heyecanlanır 
daha da bir sarılırız aşkımız futbola… Bizi son yıllarda en 
çok heyecanlandıran futbolu oynattığın ve ülke bayrağımızı 
en yukarılara çıkarttığın için teşekkür ederiz Şenol hocam… 
Güneş’in hiç sönmesin ki biz karanlıkta kalmayalım….

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde elense de tüm ülkeden alkış aldı...Geçen sezon kazanılan şampiyonluk büyük çoşkuyla Vodafone Arena'da kutlanmıştı.

Şenol Güneş, çalıştırdığı tüm takımlarda disiplini elden bırakmadı.
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Tribun Fatma Yüksel
fatmayuksel@tribunesportmagazine.de

Bu ayın Tribün konukları, 
İzmir’de kurulan “İlk Spor Kulübü” 
ünvanını da elinde bulunduran 
Karşıyaka Taraftarlar Derneği 
başkanı Okan Kırmacı ve 
Karşıyaka Tribün Lideri Taner 
Ütüklerli oldu. Sergiledikleri 
misafirperverliğin içtenliğine 
ve tarafsız futbol sohbetleri 
için şahsım ve dergim adına 
teşekkürü borç bilirim. Umarız 
ki, kısa zamanda İzmir’in asırlık 
çınarı olan bu nadide kulübümüz, 
taraftarı ile hak ettiği başarılara 
erişir. 

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Okan Kırmacı: 1966 İzmir Karşıyaka doğumluyum. 

Emekliyim. Karşıyaka Taraftarlar Derneği başkanıyım. 
Ailemden de çok eski Karşıyaka’lıyım. 2005 senesinde 
bu tribüne gerçekten emek veren bir grup kardeşimizin 
anısına hep beraber Karşıyaka Taraftarlar Derneği’ni kurduk. 
Geçmişte tribünde yaşadığımız o maceramızı, tribün 
birikimimizi Karşıyaka taraftarlarına hizmet anlamında bu 
derneği kurduk. Taraftar derneği başkanı olarak benim 
olmam yahut başka arkadaşlarımın olmasının hiçbir 
önemi yok. Burada bizler 25 senedir 7-8 kişiyiz “Tribünün 
Abileri – Emekçileri” olarak… Derneğimizin özelliği tek 
taraftar derneği olmasıdır. Türkiye’de bir çok takım var, her 
birinin bir çok derneği ve grupları var. Karşıyaka gibi 105 
senelik bir çınarın tek bir taraftar derneği olması, tek grubu 
olması, bizim açımızdan gurur verici bir şey… Burada 
bütün taraftarlarımızın benimsediği bir oluşum ile hareket 
ediyoruz. 

Taner Ütüklerli: 1970 doğumluyum. 2 tane çocuğum 
var. Yaklaşık 36 senedir Karşıyaka’nın içeride-dışarıda her 
maçına gidiyorum. 1987 yılından bu yana tribünde aktifim. 
Cesur ve agresif bir yapım vardı, takımım için tribünde her 
zaman savaşırdım, zamanla insanların saygısını ve sevgisini 
kazanıp tribünde lider bir vasfa sahip oldum. Tribüne ilk 
girdiğimde 11 yaşımdaydım. En büyük hayalim Tribün Lideri 

 “Biz KSK için doğduk, onun kucağında ölmek isteriz. Yeşil-Kırmızı’dan başka aşkımız olamaz. Benim doğduğum, 
büyüdüğüm, okuduğum, ecdadımın gömülü olduğu yerdir Karşıyaka... Babamın vatanıdır. Bu yüzden KSK’lıyız. Herkes 
KSK’lı olamaz, KSK’lı olmak çok zordur, kalbinin güm güm atması gerek KSK için... İster futbol, ister basketbol, ister su topu 
veya voleybol, her KSK maçı bizim için yeni zafer beklediğimiz bir düğündür. Bu böyle biline…”

Arap Osman (Ateş)
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olmaktı. Bu anlamda hayalimi gerçekleştirdim diyebilirim. 
Keşke başka bir şey hayal etseymişiz… Bir lider olarak 
insanları birleştirici/barıştırıcı bir misyonum var. Tribünde 
gençlerin kavga etmesini önlüyorum. Tribünde sevildiğimi 
düşünüyorum, sözüm dinleniyor. 

Maçlara gitme organizasyonunuzdan bahseder 
misiniz?

Taner Ütüklerli: Takımımızın burada oynadığı maçlara 
taraftarımız kendi isteği doğrultusunda katılım gösteriyor. 
Bunun dışında derbi şeklinde büyük maçlara toplanarak 
gidiyoruz. Belirli bir saat ve mekanda buluşup, birlikte 
hareket ediyoruz. 

Tribünde takım için kareografi çalışmalarınız ne 
şekilde oluyor?

Taner Ütüklerli: Kareografi çalışmalarını bizim “Hayal 
Et” grubumuz gerçekleştiriyor. Bu gruptaki arkadaşlarımız 
üniversiteli gençlerden oluşuyor. Bu iş onların işi, biz 
o işe karışmıyoruz. Sadece danışıyorlar bize, nasıl bir 
şey yapacaklarını… Bizlerde gençleri maddi olarak 
destekliyoruz. Dediğim gibi o tip işlere biz bakmıyoruz ama 
haberdar oluyoruz. 

Karşıyaka Spor Kulübü’nün derneğinize, 
taraftarınıza maddi bir ayrıcalığı oluyor mu?

Okan Kırmacı - Taner Ütüklerli: Hayır, kesinlikle. 
Zaten kulüp şu an çok kötü bir durumda. Yaklaşık 40-50 
trilyon civarı bir borcumuz var. Şu an ki yönetimde maddi 
anlamda güçlü bir yönetim değil. Biz taraftarlar olarak 
yardım etmeye çalışıyoruz. En son bir kampanya yaptık. 
Menemen maçının biletini tek seferliğine 100 tl olarak aldık. 
Bu organizasyon sayesinde 400 milyarlık bir para elde ettik. 
Bu şekilde de futbolcuların paralarını ödeyerek, devre arası 
serbest kalmaları önlendi. 

Neden Karşıyakalı’sınız?
Taner Ütüklerli: Ben Karşıyaka’da doğdum, büyüdüm. 

İlk maçıma babam götürmüştü. Ben zaten maçı 
izlemezdim, tribünü izlerdim. Tribüne hasta olmuştum. Beni 

cezbeden oynanan futboldan ziyade, 
tribünün atmosferiydi. Zaten insanlar 
genelde tribüne aşık olurlar. Farklı 
tribünlerin ileri gelenleri ile genelde 
arkadaşım bu yüzden semt dışına 
çıkınca da hiç bir problem yaşamam. 

Okan Kırmacı: Bu semtte doğmuşuz 
ama bunun ötesinde de, Allah rahmet 
eylesin halamın oğlu 7 yaşında beni 
Balıkesir maçına götürdü. Maçta 
mağlup olduk. Mağlup olmamıza 

rağmen, bizi tribünde taşlamışlardı. Yenilmemize rağmen 
bizi taşlamaları ufak bir çocuk olmama rağmen bana çok 
ilginç gelmişti. Çocukken Taner arkadaşımızın dediği gibi, 
maçı izlemektense o atmosferin ve tribün havasının içinde 
bulunmak, taraftarlarla omuz omuza beraber olmak, benim 
çok hoşuma gitmişti. Daha olgunluk yaşlarımızda ise bu 
durum bizim semt kültürümüze döndü. Aslında Karşıyaka’lı 
olma durumu bu semtte doğmakla ilgili bir şey değil, bizim 
farklı semtlerde oturup Karşıyaka’lı olan arkadaşlarımızda 
var. Semt kültürünü yaşayabilmek çok güzel bir şey. Burada 
önemli olan semtimizin bize vermiş olduğu, Karşıyaka Spor 
Kulübü’nün sportif anlamda çok büyük başarıları olmadı, 
105 yıllık bir çınar olarak, özellikle futbolda elle tutulur 
net bir başarısı yok. Buna rağmen yaklaşık 40 senedir bu 
tribüne ve maçlara gidiyorum. 

Belirli bir yaştan sonra bu bizlerin bir hayat biçimi oldu. 
Karşıyaka’lıyım derken, 35,5 derken, kendimizi beğenmişlik 
olarak değil, gerçekten bağlı bulunduğumuz kulübümüzün 
şanlı şerefli geçmişinden esinleniyoruz. Kurucumuzdan, 
eski futbolcu abilerimizden, semtimizin her daim aydın 
düşünen insanlardan oluşması, her zaman birlikte hareket 
etmemiz ve özellikle siyasetin hiçbir tarafında olmayaşımız, 
yalnızca Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı bireyler 
olarak taraftarlığımızın farklı bir anlamı var. Belki çok fazla 
şampiyonluklarımız yok fakat Atatürk’ün kulübümüzü 3 
kez ziyaret etmesi, annesini sevdiği kadını Karşıyaka’lılara 
emanet etmesi bizim için büyük bir övünç meselesidir. 

Herkes kulübünün renklerine mutlaka aşıktır, bizim 
renklerimizde Kurtuluş Savaşı’nda yoktan var edilmiş bir 
vatanı ve şehitlerimizi temsilen, bir tarafında kırmızı bir 
tarafında yeşil olan bayrağa sahip olmamız ve göğsümüze 
koyduğumuz Ay-Yıldızlı armanın bize layık görülmesi gibi 
etmenler bu taraftarlığımızı daha anlamlı ve derin kılıyor. 

Bütün bunlar bizim için bin tane şampiyonluktan 
daha anlamlı ve değerli bizlerde bu değerleri genç 
kardeşlerimize aktarmaya devam ediyoruz. Aramızda 
çatlak ses olmadan, takıma gönül veren, ben veya benim 
arkadaşlarım Karşıyaka’lı olmaktan şeref duyuyoruz. 

Neden 3 büyükler yerine semt takımını tercih 
ettiniz?

Taner Ütüklerli: Avrupa’da herkes kendi semtini 
destekliyor. Bu durum Türkiye’de böyle, dünyanın hiçbir 

yerinde yok. Bu zaten yanlış olan, bu yanlışta Türkiye’de var. 
Herkes kendi semtinin takımını desteklemelidir. 

35,5 terimi kendinizi İzmir’den ayrı olarak farklı bir 
yerde tutmak değil mi?

Okan Kırmacı - Taner Ütüklerli: Çocukluğumuzdan 
bu yana biz hep İzmir’liyiz demedik. Hep Karşıyaka’lıyız 
dedik. Mesela Karşıyaka dışına çıkacağım zaman “İzmir’e 
gidiyorum” diyorum. Bu bizde istem dışı bir şey… Bir de 
35,5 derken bazı kesimler yanlış anlıyor, işgal zamanında 
İzmir’de gayrimüslimler İzmir (Alsancak, Kordon, Güzelyalı) 
tarafında yaşardı –Rumlar, İtalyanlar, Fransızlar-… 

Bizlerin büyük dedeleri Karşıyaka’da evden çıkarken; 
“Hanım ben İzmir tarafına geçeceğim, bir arzun, isteğin var 
mı” derlermiş. Bunun dışında bizim için gurur kaynağı olan 
bir şey var, biz İzmir’den kendimizi soyutlamadık, fakat 
Karşıyaka bizim semtimizdir, bu yüzden destekçisiyiz. 
Mesela Mardin’li Mardinspor’u desteklemelidir, Erzurum’lu 
Erzurumspor’u tutmalıdır. Fenerbahçe’li, Beşiktaş’lı, 
Galatasaray’lı olmak çok kolay… 35,5 bizim bir ayrıcalığımız 
var. Soyutlama terimi değil, büyüklerden de bu şekilde 
alıştığımız için, İzmir yerine Karşıyaka’lıyız diyoruz. 

Şunu da belirtmekte fayda var, İzmir’deki takımlar bizi 
sevebilir ya da sevmeyebilir, tarihin sayfalarına baktığınızda 
burada yanlış yapan, ayıp yapan İzmir kulüpleridir. Biz 
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 tam 5 sene, yaklaşık 35 
maç yapıyoruz ve şampiyonluğu sadece -4 golle, sadece 1 
puanla, sadece 2-3 puanla kaybettik. Yani İzmir takımları o 
dönemde bize karşı ellerinden geleni yaptılar. 

Tribünde olup izlediğiniz ve en çok etkilendiğiniz 
maç hangisidir?

Taner Ütüklerli: Ben Antalya maçını unutamam. 1983 
– 1984 sezonu olması gerekiyor. 2-0 gerideyken maç 2-2 
bitmişti. Son dakikalarda inanılmaz bir top oynadık. Maç 
bitmese öne de geçerdik. İçeriye giren bir top olmuştu, 
hakem vermedi. Herkes hüngür hüngür ağladı. Bende 
ağlayanlardan birisiydim. Çok enteresan bir maç olmuştu. 
Hakemin kesinlikle şike yaptığını iddia ediyorum. 

Okan Kırmacı: Benim unutmadığım maçta röportajın 
başında bahsettiğim maçtı. Bandırma’da son maçımızı 
oynuyorduk. Bandırma ile Karşıyaka maçı vardı. İzmir’de 
de, Göztepe ile Balıkesir’in maçı vardı. Maçlar aynı saatlerde 
başlamıştı. Biz Bandırma’da 0-0 berabere kaldık. O gün biz 
trenle gitmiştik Bandırma’ya… 

Arabalarla, otobüslerle, trenlerle hatta trenin üzerine 
de çıkıp maça gelen taraftarlar olmuştu. Yaşım çok büyük 
olmamasına rağmen bütün o sahneleri hala hatırlıyorum. 
Bandırma o gün gerçekten iyi top oynadı bize karşı, 1-0 
yensek Göztepe maçının skoruna bakmadan şampiyon 
olacaktık. Göztepe maçı da 88. dakika da 2-2 idi. Balıkesir’in 
o dönem ki kalecisi Alparslan, 89. dakikada iki elinin 
arasından golü yedi ve Göztepe o şekilde şampiyon oldu. 
Tabii ki hakkımızı asla helal etmiyoruz, özellikle Balıkesir’in 
kalecisine… Taner arkadaşımızın dediği gibi kafamıza 
saksılar yedik ve o 0-0’lık maçta yine gözyaşı dökmüştük. 

Passolig hakkında düşünceleriniz nedir?
Okan Kırmacı - Taner Ütüklerli: Passolig’i kabul 

etmenin mantıklı bir yanı yok. Passolig uygulamasının 
zorunluluğu tamamen yanlıştır. Bu uygulama ilk çıktığında 
birçok kulüp protesto etti. Biz Karşıyaka Spor Kulübü 
taraftarları olarak, bu uygulama ilk çıktığında protesto 
ettik ve o sezon maçlarımız sezon sonuna dek ortalama 
235 kişilik bir seyirciye oynandı. Daha önceki sezon bu 
ortalama 8.000 civarıydı. Taraftar olarak haklı bir duruş 
sergiledik. Passolig’in amacı tribünlerin sesini kısmaktır. 
Bazı taraftar gruplarının maçlara girmesini engellemektir. 
Bunun dışında en doğal hakkımız olan dilediğimiz maçı 
izleme hakkını da elimizden aldılar. Futbolun doğasından 
uzak ve futbol bilgisi olmayan insanların çıkardığı başarısız 
bir uygulamadır. Uygulamada büyük bir maddi rant da söz 
konusudur.

Takımınızda performansına bağlı olarak 
futbolcular ve teknik çalıştırıcı hakkında fikirleriniz 
nedir?

Okan Kırmacı - Taner Ütüklerli: Kalecimizi 
beğeniyorum, Arif ve Metin’i beğeniyorum. Hepsini 
seviyoruz, hepsi bizim kardeşimiz fakat bu üçünü 
performans olarak daha çok beğeniyorum. Şu anki 
çalıştırıcımız Atilla, bizim eski futbolcumuzdur. Atilla’nın 
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