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Kalecilik yalnızca 
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EKİM 2021ÖZEL RÖPORTAJ

Bülent Arslan:

Futbol bir denge ve temaşa
oyunudur; bu denge içerisinde

kalecinin rolü önemlidir.

4

RÖPORTAJ: UĞUR ÖZKAN

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan “Kaledeki Açı”
kitabıyla kaleci eğitimi için çok önemli bir esere

imza atan; Fenerbahçe ve genç milli takım 
kalecilerimizden Bülent Arslan’la biraraya 
geldik. Kaleciler için “Kaleci defansın son

adamı olabilir ama unutmayalım ki hücumu
başlatan da ilk adamdır” mottosunu ortaya bilim-
sel olarak koyan Arslan’la biraz nostalji ve bolca

günümüz futbolunu monuştuk..., 

Süper FenerS
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Cevher, Canan 
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1969 Fenerbahçe
Ayaktakiler: Abdullah Çevrim, Bülent
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mak,Cenap Genç

Sayın Arslan öncelikle bize vakit ayırdığınız için te-
şekkür ediyoruz. Siz çok genç yaşta Fener-
bahçe’de forma giydiniz. Genç takımda oynarken

A takıma da katıldınız. Fenerbahçe’nin efsaneleri ile
birlikte formayı terlettiniz. O yıllara dönersek Fener-
bahçe hikayeniz nasıl başladı?
n Öncelikle bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için sizlere
çok teşekkür ediyorum. Hikayem de futbol hayatımla bir-
likte ben daha 16 yaşımdayken başladı. Bafra Gençlik
Kulübü’nde Samsun 1. Amatör Küme’de oynadığım maç-
lar yanında, Bafra’da yazın mahalleler arası futbol müsa-
bakaları organize edilirdi,  ben de oturduğumuz
mahallenin futbol takımının kalecisi idim. 1968 yaz turnu-
vasında İstanbul’dan izine gelen Bafralı bir  abimiz beni
izlemiş ve çok beğenmiş. İstanbul’a üniversite tahsiline
geleceğimi de duyduğunda beraber olduğu akrabası ile
“Ben mutlaka bu çocuğu Fenerbahçe’ye götürürüm”
diye konuşmuşlar. Nitekim o abiyi İstanbul’a geldikten bir
müddet sonra çalıştığı iş yerinde ziyaret etmiştim. Bana
komşusu olan eski Fenerbahçeli Donanma lakaplı

Kamil Ekin’e söylediğini ve beni Fenerbahçe Kurbağalı-
dere’deki antreman sahasındaki genç takım antremanına
beklediğini ve ilk izin gününde beni götüreceğini söyledi.
Kendisi ile konuşmuş, beni anlatmış ve genç takım an-
trenörü olan Donanma Kamil’de beni mutlaka görmek is-
temiş. 

15 Ekim 1968 günü beni Kurbağalıdere antreman
tesislerine getirdiğinde bacaklarım tir tir titriyordu. Antre-
mana çıktım, normal süre içinde takımla çalıştım, so-
nunda hoca kaleye geçmemi istedi ve
başladı toplara vurmaya, bende ken-
dimi yerden yere atarak kurtarmaya
çalışıyordum. Hiç bitmeyeceğini san-
dığım bu seans sonunda “Tamam ev-
ladım, içeri git duşunu al ve beni
bekle” demesi ile soyunma odasına
uçarak gittiğimi hatırlıyorum. Beğenil-
diğimi ve hemen bana lisans çıkartıl-
ması gerektiğini söyledi. Böylece
Fenerbahçeli olmuştum. Do
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n Can BARTU, Yılmaz ŞEN gibi büyük isimlerle oy-
nadınız, size en çok etkileyen kim oldu.
n Can Abi ile fazla oynamadım. Zira 1970’de futbolu bı-
raktığında ben henüz daha genç takımda oynuyordum
ancak zaman zaman ‘A’ takımı ile antremanlara çıktığı-
mızda beni en çok etkileyen onsekiz köşelerinden frikik
atarken kalede kim varsa atacağı köşeyi söyler ve mut-
laka gol yapardı. Ayaklarına olağanüstü hakimdi. Çok
güzel falsolu vuruşları vardı. 

Fakat beni en çok etkileyen Yılmaz ŞEN oldu. Çünkü
ben futbol oynarken yüksek tahsilimi hiç aksatmadım. Bir

ben bir de eczacılıkta okuyan bir arkadaşım vardı. Yıl-
maz Abim beni çok severdi. Takımın bazı as oyuncuları
gençleri sevmezdi ve çok küfür ederlerdi. Yılmaz Abi
şahsına münhasır bir futbolcu idi. Bize İstanbulspor’dan
gelmişti ve kabadayı bir hali vardı.
Yumurta topuk ayakkabı giyer ve
herkes ondan çekinirdi. Bilhassa
Çarşamba günleri biz genç takımla
çift kale maç yapılır ve ben ‘A’ tkı-
mının kalesinde oynar, genç takı-
mın kalesinde Yavuz veya Datcu
Abi oynardı. Sol bek oynayan Yıl-
maz Abi bana kendisine top verme-
diğim bazı abiler küfretmeye
teşebbüs ettiklerinde onlara çok
kızar ve “Bu çocuğa bir daha küfür ederseniz” diye
başlardı. Beni çok korumuş ve hatta deplasmana gittiği-
mizde beni bırakmaz, aynı odada kalırdık. Allah nur
içinde yatırsın, çok sert mizaçlı ve bir o kadar da sevecen
birisi idi. 
n Futbolu çok erken bıraktınız neden? Keşke bırak-
masaydım dediğiniz oluyor mu?
n Evet 25 yaşımda üniversiteyi bitirir bitirmez bıraktım.
Bunun en önemli iki nedeni var.

Birincisi; sosyal güvenlik. Yani sakatlandığınızda
maalesef suratınıza bakan olmuyor. Bundan da önemlisi,
spor hekimliği yok denecek kadar az ve yeterli değil. 

En son sakatlığımda bir korner topuna çıktığımda
topu havada bloke ettim ama kafama yediğim bir darbe
ile sağ şakak kemiğim çökmüş ve sağ gözümde çift
görme hasıl olmuştu. Beni ilk yardıma kaldırdıklarında
gece saat 12 sularında takılan serum bitene kadar uya-
nırsam ne ala, uyanamzsam “Allah rahmet eylesin”
söylemleri arasında tüm ailem kapıda benim uyanmamı
beklemiş. Ama uyanmışım ve benim sakatlandığımı
duyan dönemin İstanbul Üniversitesi Spor Başkanı Sayın
Prof. Dr. Kaya ÇİLİNGİROĞLU beni Çapa’ya getirterek
İlk Yardım’da kesilerek yapılacak ameliyatı ağız ve bu-
rundan girerek düzeltmişler ve bıçak vurmadan hallet-
mişlerdi. Düşünebiliyor musunuz, hayatınız sanki bir
pamuk ipliğine bağlı. 

Bir diğer önemli sebep ise Fenerbahçe Ümit takımı
ile Almanya’da turnuvalara katıldım ve medeniyeti tanı-

Süper FenerS
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dım. Genç milli olduğum sene Balkan Kupası’nda Bul-
garistan’da oynadım Komünizmi tanıdım. Ülkeme bak-
tığımda hiç istikbal görmedim ve dedim ki Bülent
anarşinin diz boyu olduğu, her köşede bir adamın öldü-
rüldüğü ve ekonominin berbat olduğu bu ülkede kaç ya-
şına kadar futbol oynayacaksın, 30 bilemedin 35 sonra
elinde doğru dürüst bir mesleğin olmayacak. Sen en iyisi
yurt dışına git ve en azından bir lisan öğrende gel dedim
ve İngiltere’ye gittim. Lisandan öte yüksek lisansımı da
tamamlayarak ülkeme Bilgisayar Mühendisi olarak
dödüm. 

Hiçbir zaman keşke bırakmasaydım demedim, ancak
hala içimde futbol aşkının sönmediğini biliyorum. Sanki
sahaya çıksam aynı heyecanla oynayacağımı düşünü-
yorum!!!!
n Bu yıl içinde çok şık bir işe imza attınız ve “Kale-
deki Açı” isimli kitabınızı yayınladınız. Uzun bir ça-
lışma sonrası ortaya çıkan bir eser
olduğunu biliyoruz. Yazım aşaması nasıl
gerçekleşti. Bu kitapta genç kaleciler neler
bulacak? Gelen tepkiler nasıl?
n Evet çok önemli bir kitap olduğunu düşünü-
yorum. Çünkü daha öncede söyledim. Futbol-
dan hiç kopmadığım gibi içimdeki ateşte
sönmedi. Uzun zamandır yazmayı düşündü-
ğüm bu kitabı pandemic dönemi başlar başla-
maz hayata geçirdim. Allahtan, uzun yıllardır
bir gün mutlaka bu kitabı yazacağım diye bir
sürü materyal toplamıştım. Onları serdim ma-
saya ve başladım yazmaya. 

Başlamam için en önemli sebep, kalecilerin
korner veya frikik atışlarında hala ellerine tü-
kürüyor olmaları ve kaleciliğin temel kurallarından bi
haber olmaları. Ellerindeki eldiven 4mm kauçuk, ıslandı-
ğında zaten kaygan oluyor ve on topun dokuzunu tuta-
mıyorlar. Ayrıca neden olduğunu inceleyen yok. 

Bir diğer önemli konu kitaba ismini veren açı konusu.
Topla kale direkleri arasında bulunan açının kollarına en
yakın mesafe direk olarak öne doğru atlayarak tutabile-
ceğiniz topu arkaya doğru uçarak dokunamıyorsunuz
bile. Bunları inceleyen yok. 

kitabımız bilhaSSa Spor okulları 
tarafından çok kıymetli bulundu 
Artık kalecilik de bilimsel olarak incelenmeli ve antre-

manları ona göre düzenlenmelidir. Yan toplardaki kale-
cilerin pozisyonu, topu oyuna sokma, altıpas ve onsekiz
hakimiyeti ve hatta bu günün futbolunda yarı saha haki-
miyeti oldukça önem kazanıyor. Avrupa futbolunda kale-
ciler artık sahada sergilenen futbolda taktiklere dahil
edilen ‘11. Oyuncu’ olarak önem kazanıyor. Bu ve buna
benzer bir çok gelişmeleri anlattığımız kitabımız bilhassa
spor okulları tarafından çok kıymetli bulundu ve tebrik te-
lefonları alıyorum.

Bilhassa genç kaleciler için bulunmaz bir el kitabı ola-
cak nitelikte. Zira hangi yaşta nasıl antreman yapılması
gerektiğini grafiklerle anlatılmış olarak bulabilecekler ve

kendilerini burada anlatılan bilimsel açıklamalara göre
antrene edildiklerinde gerçekten çok başarılı olacakla-
rından hiç şüphem yok.

kaleCilik yalnızCa plonJon deĞil!
kaleCinin oyun içeriSinde takım 
taktiĞini iyi uygulamaSı gerekir

n Günümüz kalecilerini nasıl buluyorsunuz?
n Günümüz kalecilerinde hemen hemen hepsinde aynı
hataları görüyorum. Hepsi de uzak mesafeden atılan top-
larda plonjonlarını mükemmele yakın yapıyorlar. Ancak
ben başka bir şeyler arıyorum. 

Futbol oyunu içerisinde bir kalecinin başarılı olma-
sında taktiksel beceriler önemli rol oynar. Kalecinin takı-
mın oynadığı sistem içerisindeki taktik becerileri
savunmada ve hücumda kendini gösterir. Bu beceriler;

savunmada takım arkadaşlarıyla kura-
cağı iyi bir iletişim ve onlara vereceği
destek, geri pas, direkt ve endirekt vu-
ruşlarda baraj kurulumu, hücumda ise
topu güvenli bir şekilde oyuna sokarak
takım arkadaşına kazandırma ve hızlı
hücum oluşturması şeklindedir. Kaleci-
nin oyun içerisinde takım taktiğini iyi uy-
gulaması hem kendisinin, hem de
takımının başarısında önemli rol oyna-
yacaktır. Bundan dolayı diğer çalışma-
ların yanında kalecinin takım taktiği
uygulamaları da kaleci antrenmanla-
rında yer almalıdır. Bu çalışmanın
amacı, bir kalecinin savunmada ve hü-

cumda göstereceği takım taktiğine uyum sağlamasını
temin etmektir.

SWot analizi çok ama çok Önemli mutlaka 
uygulanmaSı gerekiyor

n Peki farazi bir soru olacak ama; siz şu anda kaleci
antrenörü olsaydınız “kalecilere mutlaka şunu öğre-
tirdim” diyeceğiniz şeyler nelerdir?
n Öncelikle kalecilere SWOT analizi yaptırırdım. Bunun
çok gerekli olduğuna inanıyorum. 

* S (Strength) Kalecinin sahip olduğu güçlü yanlar,
maç esnasında oyun disiplininden kopmama becerisi,
moral motivasyonunun yüksek olması, verilen taktikleri
anlaması ve uygulaması. Bütün bunların yanında plonjon
yeteneğinde güçlü olduğu taraflar, sağ ve sol ayak be-
cerisi, altı pas, onsekiz ve yarı saha hakimiyeti, yan top
hakimiyeti ve maç esnasında topu oyuna sokarken ar-
kadaşına kazandırma istatistiklerin üstünlüğü gibi detay-
ları,

* W (Weakness) Kalecinin zayıf yönleri; Güçlü yan-
larında bahsettiğimiz özeliklerden hangilerinin zayıf ol-
duğunun tesbiti. Buna göre kısa veya uzun vadede bu
zayıflıkları ortadan kaldırmak için çalışma programları
hazırlamak ve uygulamak. Hava ve zemin şartları, seyir-
cilerle ve hakemle olan ilişkilerini değerlendirerek hata-
ları varsa düzeltmek için çalışmak. Rakipten ve diğer
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çevre şartlarından dolayı ortaya çıkabilecek tehditleri be-
lirleyerek önlemler almak

* O (Opportunity) Kaleci için fırsatlar iç sahalarda
güçlü taraftar desteğini alarak güzel maçlar çıkarması ve
sürekli oynayarak motivasyonunu üst düzeyde tutarak
milli takıma kadar yükselme fırsatları,

* T (Threath) Rakipten veya diğer çevresel etkenler-
den oluşan tehditler, olumsuz hava şartları, sahanın ze-
minin bozuk olması, dış sahada oynanan maçlarda rakip
saha seyircisinin takım ve hakem üzerinde kuracağı bas-
kının demoralize olma an-
lamında bir tehdit
oluşturup oluşturmadığı,
gib analizleri elde eder-
dim.

Buna göre hazırlana-
cak program uygulardım. 

Sonuç olarak futbol bir
denge ve temaşa oyunu-
dur. Bu denge içerisinde
kalecinin rolü önemlidir.
Zira tüm takım kalecinin
önünde oynamaktadır ve
kaleci arkadan tüm oyunu
izleme şansına sahiptir.
Bu bağlamda gerek topu
oyuna sokarken teknik di-
rektörün oyunun genelinde verdiği taktiklere uyma anla-
mında en iyisini yapması buna karşılık rakip takım
hücuma kalktığında defanstaki arkadaşlarını uyarması
ve yönlendirmesi tüm bu yukarda anlatılan değerlerin ek-
siksiz uygulanmasını gerektirir. Buna göre kalecinin be-
lirlenen zayıf taraflarının kısa ve uzun vadede yapılan
çalışmalarla giderilerek üst seviyelere taşımak zorunlu-
dur.
n Fenerbahçe’de ikinci Ali KOÇ dönemi yaşıyoruz.
Oynanan futbolu değerlendirirseniz neler söylersi-
niz.?
n Çok güzel bir soru. Vitor Perreria geldikten sonra, ba-
sında da yer aldığı gibi ısrarla takımı 3-4-3 sisteminde
oynatmaya çalışıyor. Bu sistemde top oynayabilmeniz
için öncelikle arkada size maç alabilecek kabiliyette bir
kaleciye ihtiyacınız var demektir. Çünkü rakipler çok boş-
luk bularak gördükleri defans bloğuna ara paslarla gir-
meye çalışıyorlar. Bu durumda daima kaleci ile karşı
karşıya kalarak gol yapmaya çalışacaklardır. Maalesef
şu anda bizim kalecimizin onsekiz hakimiyeti zayıf. Hala
bir çok kalecimizde olduğu gibi bacak arasından gol yi-
yorlar. Onsekiz çevresinden yapılan direkt vuruşlarda
muhteşem top çıkarıyorlar refleksleri mükemmel ancak
bire bir kaldıklarında açıyı kapatacak biçimde topa ka-
panmak yerine bacaklarını açarak topa hamle yapıyorlar.
Böylece gol yiyorlar. Yahut da kale çizgisine yakın oyna-
yarak gol şansını artırıyorlar. 

Futbol anlamında da orta sahada 4 futbolcu görev al-
masına rağmen bir türlü topu ileriye taşıyacak iyi bir orta
saha oyuncumuz yok ve kendilerini markajdan kurtara-

rak topsuz oyunu maalesef bilmiyoruz. Topu hep kendi
sahamızda yan toplarla veya geri paslarla zaman öldü-
rüyoruz. Bu yüzden bu sene de endişeliyim.
n Peki şu anda kulüp size yetki verse; Fenerbahçe
kalesini dünyadan veya Türkiye’den hangi isme veya
isimlere emanet ederdiniz neden?
n 2011’den beri ülkemizde çok önemli maçlara imza
atmış, defalarca maç almış Muslera derim. Zira her şey-
den önce son derece profesyonel iyi ahlaklı bir kaleci.
Bu gün GS kulübü “Kaleci takımın yarısıdır” motto-

sunu düstur edinmiş bir
kulübümüzdür. Uzun yıllar
boyunca Simoviç’le başla-
yan Tafarel’le devam
eden, Mondragon ve şim-
dide Muslera ile bir çok
şampiyonluklar yaşamış-
lardır. Bizde ise Tony
Shumacher’den başka
istikrarlı bir kalecimiz ol-
mamıştır.

Dünyadan ise Bayern
Munich kalecisi Manuel
Neuer’e emanet ederdim.
n Siz aynı zamanda Tür-
kiye’nin yazılım konu-
sundaki ilk ve önemli

isimlerinden birisi olarak biliniyorsunuz. Şu anda şir-
ketlerinizde hangi konularda hizmet veriyorsunuz?
n ARSKOM Şirketler Grubu olarak, uydu haberleşme
sektörünün en önemli firmalarından biriyiz. Denizcilik
sektörü başta olmak üzere bir çok farklı alanda anahtar
teslim yazılım ve iletişim çözümleri sunuyoruz. 35 yılı
aşkın süredir en son teknolojiyi kullanarak sunduğumuz
kurulum ve bakım hizmetlerinin yanısıra ortaya koydu-
ğumuz başarılı projeler sayesinde sektörde güvenilirli-
ğiyle bilinen ARSKOM ayrıca Türkiye başta olmak üzere
Avrupa ve Orta Doğu'da uluslararası ticaret ve finans
faaliyetleri yürütmektedir.

Dünyanın ilk mobil uydu iletişim operatörü Inmarsat'ın
Silver Partner'i olan Arskom, bir çok uydu operatörünün
ağına doğrudan bağlanabilmekte, böylece piyasanın ih-
tiyacı olan katma değerli hizmeti müşterilerine sunabil-
mektedir. ARSKOM’un uzmanlık alanlarını şöye
sıralayabilirim:

İşletme Kaynak yönetimi, Filo ve Araç Takip Sistem-
leri, Uydu Haberleşme Çözümleri, Deniz Seyir ve Uydu
Haberleşme Sistemleri ve teknik danışmanlık, Köprüstü
ve GMDSS Malzemeleri, Sahilde Bakım Sertifikası, Yıllık
Bakımlar, olarak sıralanabilir…
n Röportaj için tekrar teşekkür ediyoruz. Ve önümüz-
deki dönemde Fenerbahçe ve özellikle de kalecilik
konularında yazılarınızla sizi Süper Fener ailesinde
görmek istediğimizi de belirtmek istiyorum...
n Ben teşekkür ederim, ayrıca naçizane bilgilerimi yazı-
larımla sizlerle paylaşmaktan ben de çok memnun olu-
rum...
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Sevgili Fenerbahçeliler.Fe-
nerbahçe geçtiğimiz 3 se-
zonda tam bir kaos yaşadı.

Bunda pandeminin etkisi de
oldu, seyircisiz oynanan maçlar
da bunun örneğidir. Gelen
giden teknik direktörler ve
oyuncular ile birlikte, harcanan
paraların da haddi hesabı
yoktu.

Ali Koç başkan Fener-
bahçe şampiyon, vizyon, ye-
nilik derken tam da tersi oldu.
Önceki yönetimin 20 yılda ger-
çekleştirdiği kazanımlar 3 yılda eridi ve yeniden başa
dönüldü.                                                                                             

Başkan nerede hata yaptı da bu 3 sezon heba oldu.
Bence en büyük hatası futbolu bilen yöneticilerle çalış-
maması. Tesellimiz başkanın sahibi olduğu tüm şirket-
lerden sponsorların gelmesiydi, böyle olmasaydı vay
halimize resmen biterdik. O nedenle Ali Başkan’a ticari
yönden kocaman bir teşekkür, sportif açıdan yeni se-
zonda başarılı olması temennimizdir.  

Vitor Pereria’nın ikinci kez takımın başında bulun-
ması bir şans mı, yoksa bir hatamı? Bence başka alter-
natif yoktu, bu konuda oldukça geç kalınmıştı. Yeniden
yapılan transferler ve Pereria’nın oyun düzeni, takım
içinde olan oyuncuların da performansını artırdı.   

Olympiakos mağlubiyeti. Futbol da Avrupa arenası
farklıdır, aslında hocanın bunu bilmesi gerekir. Ama
maalesef Süper ligde oynadığı kadrosu ile sahaya çıka-
rak karşı takımın işini kolaylaştırdı beklenmedik 2-0 lık
mağlubiyet moralleri bozdu. Önümüzde oynayacağımız
maçlar sonunda biz bu gruptan çıkarız. Hafta sonu oy-
nanan Kasımpaşa maçın da alınan 2-1 lik galibiyete rağ-
men, Fenerbahçe de işlerin daha iyi gitmediği görüldü.
Tabii bu her şeyin bittiği anlamına gelmez. Ligde de li-
derlik koltuğu bizde milli takım arasında yapılacak çalış-
malarla durum daha farklı olacaktır.

Basketbol Erkek takımımız Avrupa liginde ilk ma-
çında Kızılyıldız’ı 61-57 skorla mağlup etti çok çekişmeli
geçen maçta takımımız kazanmasını bildi. Başarılarını
devamını dilerim. Kadın ve Erkek Basketbol maçlarını
detaylı olarak JAK BENZANONA dergimizde yazıyor.
Takip etmenizi tavsiye ederim.

25 yıldır Fenerbahçe’nin içindeyim.  Bu zaman dili-
minde çok değerli abiler tanıdım. Bunlardan en önemlisi
gazeteci yazar kimliği ile tanıdığımız, yüzünden gülücük
eksilmeyen, yazdığı fıkra kitapları ile herkesi güldüren

ve gazetemizin yaşamasına
çok katkı vermiş olan Eyüp KA-
RADAYI. Allah mekânını cennet
eylesin. “Fenerbahçe’yi Fener-
bahçe ya-
panlar ve
Bunları bili-
yor musu-
nuz” köşeleri
ile sizleri bil-
g i l e n d i r e n
maziye ışık
tutan yazıla-
rını takip et-

mişsinizdir. Biz bu sayı ile birlikte bu yazıların belli
bölümlerini onun anısını yaşatmak ve ona olan saygımız
nedeni ile bundan böyle yeniden yayınlama kararı aldık.
Özellikle bu değerli çalışmaları kaçıranlar için faydalı
olacağını düşünüyorum.

Futbolu ve gazeteciliği ve bilgisiyle
hepimize önder olmuş abilerimizden
biri de Halit DERİNGÖR. Allah meka-
nını cennet eylesin, onu da anmadan
geçemeyeceğim.

Çok yeni kaybettiğimiz Gönül
ablam (Gönül Çaylı) Allah rahmet ey-

lesin. Bilge bir öğ-
retmen, Atatürkçü,
yurtsever, çevreci ve hayvan haklarını
savunan dahası çok iyi bir Fenerbah-
çeli kişiliği ile gönüllerde taht kurmuş
saygın bir hanımefendiydi. Yokluğu
her zaman hissedilecektir.

Rıdvan BİRTEK. Geçtiğimiz hafta
onu da kaybettik. Ondan bahsetme-
den geçemem. Hani “Nasıl bir Fe-
nerbahçelisiniz?” diye sorulunr ya.

İşte Rıdvan abi Fenerbahçe’yi 24 saat yaşayan ve ya-
şatan bir Fenerbahçeliydi. 10 yıl önce yakalandığı
amansız hastalığını bile kimse fark etmedi desem yeri-
dir. Çünkü o hep Fenerbahçe’yi konu-
şur tartışır ve toz kondurmazdı.
Değerli dostumuz sevgili Profesör
Doktor Süphan ERTÜRK, Rıdvan abi-
nin tedavisini bizzat kendisi yönet-
mişti. Yaptıklarınız için sağ olun
dediğimde ben bir şey yapmadım,
onu Fenerbahçe yaşattı demişti. Me-
kânın cennet olsun Rıdvan abi.  

2021 EKİM GÜNDEM
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10 KALE VE DEFANS
Sezon başlarken Türk futbol ka-

muoyunun önemli bir kısmının düşün-
cesi, Fenerbahçe’nin yeni hocasının
dayattığı güçlü savunma sistemine in-
tibak edemeyeceği ve birkaç maçta
yenilerek üçer dörder golden sonra ya
hocanın ya da sistemin de-
ğişeceği yönünde idi. 

Hatta maalesef bu tah-
mini ısrarlı olarak bir te-
menniye dönüştüren
bazı art niyetliler, bu so-
nuçlarla ciddi bir hayal
kırıklığına bile uğradı-
lar. Fenerbahçe 8 maç
sonunda Hatayspor’la bera-
ber 6 golle ligin en az gol yiyen
iki takımından biri. Kaleci Altay,
geçen yıllarda olduğu gibi bir nazar
boncuğu çalım sevdası hatası dışında
gerçekten mükemmele yakın bir per-
formans gösteriyor. Hepimiz Ber-
ke’nin şu anda Fenerbahçe kalesi için
mükemmel bir yedek olduğunu biliyo-
ruz, ne var ki henüz kendini göstere-
bilecek kupa maçları başlamadı. 

Geri üçlü sistem mükemmele
yakın bir şekilde çalışıyor. Geçen yıl-
dan beri dikkatleri üzerine çeken ve
herkesten büyük alkış alan Szalai,
çok başarılı bir performans ile yeni-
den milli takıma yükselen Serdar
Aziz, bu yılın başarılı transferi
Kim ve geçen yılki performansı-
nın çok üzerine çıkan Tisse-
rand arasında hangi üçlü
oynarsa oynasın, Pe- r e i r a
güçlü defans sis- t e -
mini dostu
düşmanı

şaşırtacak bir şekilde ba-
şardı. Novak, bu dörtlüye ekle-

nen ve giderek de form grafiği
yükselen sorunsuz bir yedek. Son oy-
nadığı maçlarda iyi işler çıkardı,
ofansa da katkı verdi. Nazım ileri geri
çalışabilen ve şu anda az dakika al-
masına rağmen takıma güven veren
garantili bir isim. Helsinki maçı perfor-
mansları hala aklımızda!  

Süper FenerS

11 MAÇTAN SONRA 
BİR FENERBAHÇE 

RÖNTGENİ
11 resmi maçın ardından Fenerbahçe hakkında küçük bir genel 

değerlendirmeyi bu milli takım arasını fırsat bilerek yapmakta yarar
var. Sarı Lacivertliler bu 11 maçın sekizini kazandılar, 

ikisini kaybettiler, birinde berabere kaldılar. 
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ORTA SAHA VE FORVET: 
TARTIŞMALI ALANLAR
Sıra orta saha ve forvete geldi-

ğinde, defanstaki süreklilik ve otur-
muşluk henüz ortada yok. 

Pereira’nın geriye kalan 7 yer ara-
sında, takımda sürekli ilk 11’e aldığı iki
isim var: Ferdi ve Gustavo. Ferdi ger-
çekten bu sene kendisini aştı. İlk 11’in
gediklisi olması dışında artık sürekli
ileri geri koşan, çalışan, güven veren
ve her an sürpriz goller ve asistlerle
oyunu takımı lehine değiştirebilen bir
yıldız adayı, hatta şimdiden genç bir
yıldız! Gustavo, taraftarın gözü
önünde hala tartışmalı bir isim. Kimine
göre takımın en önemli asma kilidi,
güvencesi, olmazsa olmazı; kimine
göre ise Fenerbahçe’yi durduran el
freni. 

Fazla yana ve geriye oyna-
dığı doğru. Geçen dönem de

böyleydi. Bunu maçta derinle-
mesine paslar ve şutlarla boz-

duğu anlar oluyor mu? Evet!
Bu yeterli mi? Hayır. Onu izli-
yoruz ve hocanın ısrarla orta

sahada oyunu ilk aşamada
onun üstüne kurarken, Brezil-

yalı’nın daha ofansif karakterini
ortaya çıkarmasına aracı olma-

sını diliyoruz.

Bu iki ismi de saydığımız da altı ki-
şiye ulaşıyoruz. İşte geri kalan beş yer
için neredeyse 20 futbolcu var! Duru-
mun dramatikliğini daha iyi ifade ede-
cek rakama rastladınız mı? 5 yer, 20
futbolcu! “YOK ARTIK” niye bağırdığı-
nızı duyar gibi oluyorum! Ama durum
bundan da daha vahim olabilir. Osayi
de Ferdi gibi diğer kanatta ilk 11’e çok
sık, neredeyse devamlı giren bir isim.
Herhalde benim onu ilk 11’de görme-
mem nedeniyle bu bilgiyi tam kayde-
demiyorum, ne diyeyim ki? Ne doğru
dürüst adam eksiltebiliyor ne de kali-
teli son vuruş yapmayı biliyor, bir asist
dehası da değil. Yani bu gerçeklere
rağmen şayet onu da kabul edersek,
kalan dört yer için en az 16 futbolcu
bekliyor. (Esas rakam 19 oluyor ama
henüz oynamayan bazı gençleri ekle-
yip kafanızı daha da karıştırmayalım)
Bunları şimdi size hatırlatmanın tam
sırası çünkü herhalde içinizden bana
inanmıyorsunuz! Başlayalım say-
maya: Mesut Özil, İrfan Kahveci, Pel-
kas, Mert Hakan, Zajc, Max Meyer,
Crespo, Sosa, Muhammed Gümüş-
kaya, Valencia, Rossi, Serdar Dursun,
Fatih Şanlıtürk, Burak Kapacak, Be-
risha, Arda Güler. Şimdi bunların ba-
zıları arada sakat veya cezalı oluyor
ve o zaman onların üzerinde nispeten
daha az baskı oluyor. Ama işin ger-
çeği dört yer için siz 16-17 futbolcusu-
nun beklediğini gördüğünüz zaman
durumun kaldırılamaz vahametini
daha iyi hissedebilirsiniz. Maça girip

çıkan 4-5 oyuncuyu da kullanarak, her
ne kadar baskı biraz azaltılsa da, ilk
11 maçtan sonra ortaya çıkan görüntü
bu.

Bu kalan dört oyuncu yeri arasında
aranan esas pozisyonlar şunlar: Gus-
tavo’nun partneri, yaratıcı oyun ku-
rucu, golcü ve bir forvet. Yani bir
takımı sürüklemesi gereken ana yıl-
dızlar. “Playmaker” derken tabii ki
saf değiliz artık yeni bir Alex veya Ho-
oijdonk veya Oğuz Çetin aramıyo-
ruz. Golcü derken… vaz geçtim
Aykut Kocaman, Tanju Çolak, Mol-
dovan, Serhat Akın gibi isimlerden,
şu anda elimizde yılda 13-15 gol atan,
veya atacak görünen biri bile yok.
Mesut Özil büyük ümitlerle transfer
edildi ama tartışılmaz kariyerinin geç-
miş izlerini karşın henüz Fener-
bahçe’de hatırı sayılır işler
gerçekleştiremedi. Benzer cümleleri
İrfan Can için de kullanabiliriz. İşin kö-
tüsü bu orta saha yıldızları ilk 11’de
yer alamadıklarına zor inanıyorlar…
Ortada sakatlıklarından hiç eser kal-
madığında Fenerbahçe onları hangi
oranda devreye sokabilecek, bu soru-
nun yanıtını şu anda kolay verebile-
cek kimse yok. Berisha ve Rossi
“potansiyel golcü” vasıfları düşünüle-
rek satın alınmış olsalar da henüz bu
alanda değerlerini işler hale getireme-
diler. Çevresinde Fenerbahçe’nin bir
golcü arayışına daha geçmesi kaçınıl-
maz görünüyor. 

Televizyon programlarında haf-
talardır Fenerbahçe’nin şu
anda teknik kadrodan daha da
önemli olarak bir psikolog ve
mentora ihtiyacı olduğunu söy-
lüyorum. Lütfen kendinizi 4-5
yer için kavuşan 18 futbolcu-
dan biri olarak görün ve onların
psikolojilerini anlamaya çalışın. 

Mesela ilk 6-7 oyuncu değil de ger-
çekten ilk 11 belli olsa, durum çok
daha kolay kabul edilir bir hale gelir.
Herkes kendisini belki maçın yarısı
veya dörtte biri oynama ihtimali olan
bir yedek olarak görür ve her şey sü-
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kûnete erişir. Ama durum tersine çok
gergin bir kapışma ortamı. 

Fenerbahçe geri üçlünün oturmuş-
luğuna rağmen mesela kendi kullan-
dığı korner atışlarından sonra bazen
çok hızlı kontrataklarda ağır defans
açıkları verebiliyor. 

Pereira, maçlara genellikle doğru
zamanda doğru oyuncularla müda-
hale etmeyi başarıyor. Bir maç hariç:
Olimpiakos maçında orta alanda ak-
sayan dört oyuncu olmasına rağmen,
Hoca bunları görmezden geldi ve
bekleye bekleye değişiklikleri ancak
maç 3-0’a geldikten, yani iş işten geç-
tikten sonra yaptı.

Fenerbahçe yıllardır golcüsü olma-
dan “efendim bizde golü atan çok
sayıda oyuncu var” diye ters bakış
açılarıyla avunarak sezonu tamamlı-
yor. Geçen hafta Beşiktaşlı Güven’in
Sivasspor’a uçarak attığı yarı vole,
yarı röveşata golünü kıskandım.
Ligde zaten buna benzer her bir gol
atıldığını gördüğümde içim yanıyor.
Çünkü Fenerbahçe de şu anda bıra-
kın o golleri atmayı, o golleri deneme
yetkisini kendisinde hisseden hiç
kimse yok. Sow, Stoch, Valbuena bu
özel kriterlere fazlasıyla sahip ama
yok ettiğimiz harcadığımız yıldızları-
mız. Onlar gitti Show bitti. 

Belki geçtiğimiz yaza kadar
kendi adıma çok safça davra-
narak, Fenerbahçe’nin hatala-

rından dönüp sattı eski
süperstarlarını  yok pahasına,

ama biraz pahalıya geri alıp
hem camiayı hem Türk futbo-

lunu bilen futbolcularla yola
devam edebileceğine inanıyor-
dum. Artık böyle bir beklentim

yok sayfayı çevirdim. 

Şimdi bu 16 oyuncu bu dört yer
için hangi kombinasyonlarda kaçar
kere maç yapıp birbirlerine alışıp nasıl
bu takımda işler hale gelecekler de,
Fenerbahçe’de işler oturacak, liderlik
bu sayede kritik maçlar kazanarak
elde kalacak? Kim oyun kurucu, kim
golcü koltuğuna kalıcı şekilde otura-

cak da, bu isimler birbirine uyum sağ-
layacak da, bu bahsettiğimiz diğer 7
kişinin yanında kendi kalıcı yerlerini
bulacaklar? Bu sorunun yanıtını ara-
dığımda kendimi şaka gibi bir kabu-
sun labirentlerinde buluyorum ve son
bir gayretle tünelde çıkış arıyorum!
İşte bu sorunun yanıtı gerçekten şap-
kadan tavşan çıkarmaya eşdeğer.
Yani bazen oyuncu bolluğu sizi
oyuncu darlığı kadar ağır zorluklara
sokabilir. Üstelik bu oyuncu bolluğu
benzer mevkiiler için. Mesela Gusta-
vo’nun Jozef tarzında bir yedek ikizi
yok.

Fenerbahçe son üç maçını zar zor
2-1 kazandı. Giresunspor, Hatay ve
Kasımpaşa maçları. Her birinin ortak
noktası sarı lacivertlerin ilk iki golü
atıp arkasından bir gol yiyip hafif
soğuk terler dökerek maçı galibiyet
üzerine kilitleme uğraşına girmeleri.
İlk iki golden sonra üçüncü ve dör-
düncü golleri bekleyen ta-
raftarlar bu
düşüncelerinin üzerine
soğuk su içip tribün deyi-
miyle kabir azabı çeke-
rek maç sonunu
beklemeye çalıştılar her
üçünde de. Fenerbahçeli
zaten maç uzadıktan
sonra ve akar oyunda ak-
samalar devreye gi-
rince, hoca doğal
olarak değişiklik-
lere yöneliyor
maçın geri kalan
kısmında da Fe-
nerbahçe kah topu kendi
arasında gezdirerek kah müda-
faaya kapanarak oynayarak
90+6 dakikayı tamamlayıp üç
puanı aktifine geçirmeye çalışı-
yor. Bir tek şey kesin: geçici bazı
15 dakikalık maç periyodları dı-
şında hiçbir futbol bilirkişisi şu
anda Fenerbahçe’nin iyi bir oyun
oynadığını ve inandırıcı bir şe-
kilde ligin favorisi haline geldi-
ğini söyleyemiyor. Problemin
daha büyüğü, Her hafta kalan
4-5 yer için sahaya sürülen
oyuncular, Çoğunlukla farklı ve
siz artık bunun nedenlerini kolay-
lıkla biliyorsunuz..

Tüm bu saydıklarımıza karşın:

İlginç bir şekilde Fenerbahçe defansı
geçtiğimiz yıllardan çok daha yere
sağlam basıyor ve ümit veriyor! Ay-
rıca ortada bir gerçek var ki Fener-
bahçe şu anda Türkiye liginin sekiz
hafta sonra lideri. Koç yönetime gel-
dikten sonra yapılan en iyi başlangıç!
Pereira, hem disiplini sağlamasıyla,
hem camiaya güven verişi ile, hem ra-
kiplerinin cidden “kafasını karıştıran”
bir oyun yapısı ile takımını sahaya
sürmesiyle, bahsettiğimiz sorunlara
rağmen alkışı hakkediyor.

İşte aradan yedi yıl geçtikten sonra
“bu ahval ve şerait içinde dahi” Fe-
nerbahçe şampiyonluğu aramaya ve
hatta şampiyon olmaya mahkûm ol-
duğu bir senede bulunuyor. Hem de
malum federasyon veya malum
hakem ve VAR odaları krizlerine rağ-
men! Rize’de yaşanan yüz kızartıcı,
dünya literatürüne geçen utanç verici
hakemlik katliamının yaşanabildiği bir

ülkede, zaten bir takımın “Şam-
piyon olacağım” diye yola çı-

kabilmesi bile büyük yürek
ister!

Tanrı başta haklı ikazları
bu konularda Federasyona
ve futbol camiasına yapan
başkan Ali Koç’a, yönetim

kuruluna, sıralarını
bekleyen futbolcu-

lara ve biz taraf-
tarlara sabır

versin!
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piyiyi oyoy n olalal cağağa ım” diye yo

kabilmesi bile büyük y
ister!

TaTaT nrı başta haklı ika
bu konularda Federasy
ve futbol camiasına ya
başkan Ali Koç’a, yön

kuruluna, sıral
bekleyen futb

lara ve biz t
tarlara s

versin!
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Alex hem lider hem yıldız
oyuncuydu… Pierre
Van Hooijdonk, Kuyt,

Roberto Carlos bu sınıf
oyunculardı…

Anelka, Robin Van Per-
sie yıldız oyunculardı ama li-
derlik yönleri zayıftı… En
azından Fenerbahçe’de…
 Yıldız ile lider oyuncuyu bir-
birinden ayırmak gerek. Yıl-
dız oyuncu takıma oyun açısından katkı yapar ama
yokluğu alternatiflerle giderilebilir…

Ama lider oyuncu olmak daha farklıdır.
Takımı ayakta tutmak, ileri taşımak
lider oyuncunun işidir, doğasıdır…
Lider oyuncunun takım içindeki
duruşu tartışılmaz. Bir kez tartı-
şıldı mı, o vasıf biter. Geriye yıldız-
lık kalır… Artık önemli olan onu
kaybetmemektir…

Mesut Özil Fenerbahçe’de lider
ve yıldız oyuncu olarak tanıtıldı,
transfer edildi. Geldiği ilk dönem sa-
katlıkla geçti… Yok, gibi bir şeydi…

Bu sezona Adana’da golle başladı
ama istikrarı yakalayamadı. Bir oy-
nadı, iki oynamadı…

İzmir’de on birde
olmadığı için sa-
katlık öne sür-
düğü iddia
edildi. Çok
m a ç
yedek

kaldı. Oynayınca takıma
katkı verdi ama öyle bir isim-
den beklenenden azdı. Şim-
dilerde grip deniyor. Yani
yıldızlığından sürekli ve ye-
terli yarar sağlanamıyor. 

Mesut Fenerbahçe’de
lider olamadı. Lider olsa, en
azından kendisi çıkıp duru-
munu izah ederdi. Susuyor,
sustukça dedikodular sürü-

yor. Arada konuştuğunda da ‘baştan savma’ hissi
veriyor.

Takıma göstermelik bazı etkiler de çaba-
ladı. Ama lider oyuncu vasfını sergileye-

miyor. 
Ve artık, bu kadar tartışıldıktan

sonra Mesut’tan Fenerbahçe’de lider-
lik beklemek çok zor…

Sarı Lacivertliler öyle ya da böyle
Mesut’un yıldız oyunculuğundan, iyi
futbolundan yararlanmanın yolunu

bulmalı…
Bulunması bir gereken de… Alex,

PVH gibi bu takıma örnek bir lider bul-
mak. Bu kadar genç oyuncu varken, on-

lara sahip çıkacak, onların da gıptayla
izleyecekleri bir isim Fener-

bahçe’yi de ileri taşı-
yacaktır…
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Deniz
DERİNSU

Mesut Özil lider Mi 
yıldız Mı?

Takımı ayakta tutmak, ileri taşımak
lider oyuncunun işidir, doğasıdır…
Lider oyuncunun takım içindeki
duruşu tartışılmaz. Bir kez tartı-
şıldı mı, o vasıf biter. Geriye yıldız-
lık kalır… Artık önemli olan onu
kaybetmemektir…

Mesut Özil Fenerbahçe’de lider
ve yıldız oyuncu olarak tanıtıldı,
transfer edildi. Geldiği ilk dönem sa-
katlıkla geçti… Yok, gibi bir şeydi…

Bu sezona Adana’da golle başladı
ama istikrarı yakalayamadı. Bir oy-
nadı, iki oynamadı…

İzmir’de on birde
olmadığı için sa-
katlık öne sür-
düğü iddia
edildi. Çok
m a ç
yedek

ladı. Ama lider oyuncu vasfını sergileye-
miyor. 

Ve artık, bu kadar tartışıldıktan
sonra Mesut’tan Fenerbahçe’de lider-
lik beklemek çok zor…

Sarı Lacivertliler öyle ya da böyle
Mesut’un yıldız oyunculuğundan, iyi
futbolundan yararlanmanın yolunu

bulmalı…
Bulunması bir gereken de… Alex,

PVH gibi bu takıma örnek bir lider bul-
mak. Bu kadar genç oyuncu varken, on-

lara sahip çıkacak, onların da gıptayla
izleyecekleri bir isim Fener-

bahçe’yi de ileri taşı-
yacaktır…

www.artigercek.com
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Fenerbahçe ikinci milli araya da lider girdi. Bir ölçüde Fe-
nerbahçe zirveyi sevdi diyebiliriz ancak sarı lacivertli
ekibi milli maçlar sonrası zorlu haftalar zinciri bekliyor.

Fenerbahçe önce şampiyonluğun iddialı takımlarından
Trabzonspor deplasmanına çıkacak ardından sahasında
Antwerp ile Alanyaspor’u konuk edecek. Konyaspor dep-
lasmanına gidecek olan Fenerbahçe sonra Belçika’da Ant-
werp rövanşını oynayacak. Kadıköy’de Kayserispor’u
konuk ettikten sonra sarı lacivertliler deplasmanda Gala-
tasaray derbisi, Olympiakos deplasmanı ve İzmir’de Göz-
tepe ile kritik haftaları noktalayacak. Vitor Pereira ve ekibi
bu virajı kazasız dönmek için her şeyi yapacaktır. Şayet bu
zorlu haftaları Fenerbahçe kayıpsız geçerse sarı lacivertli
ekibin önünde kimse duramaz. Ancak tersi bir durum ya-
şanması halinde Fenerbahçe’nin düşüş sürecine girme
olasılığı hayli yüksek.

Teknik Direktör Vitor Pereira’nın sezona iyi başla-
dığını oyuncuları iyi motive ettiğini yazmıştım. Hatta Frank-
furt’ta oynanan Avrupa Ligi maçında Fenerbahçe’nin iyi
oyun bağlamında maksimum seviyeye çıktığını söylemiş-
tim. Ancak Frankfurt sonra Fenerbahçe yoğun sakatlıklar
ve rotasyon hamleleri nedeni ile sıkıntılı 90 dakikalar ge-
çirdi. Özellikle Kadıköy’de 3-0 kaybedilen Olympiakos
maçı camia ve taraftarı bir hayli sarstı. Fenerbahçe kaza-
nıyor ama güven vermiyor havasındaydı. Puan cetvelinin
sonuna demirlemiş takımlar bile Fenerbahçe karşısında
çekinmeden oynuyorlardı. Bana göre Vitor Pereira hala ilk
on birini net olarak belirleyememiş. Ayrıca Portekizli hoca-
nın Mesut ve Pelkas gibi oyuncularla sorunlu olduğu söy-
lentileri de gün geçtikçe artıyor. Fenerbahçe böyle bir
ortamda Trabzon deplasmanı ile başlayacak olan kritik bir
viraja girecek. Sarı lacivertliler Süper Lig ve Avrupa Ligi
olmak üzere 38 günde 9 maç oynayacak. Buna göre 4
günde bir Fenerbahçe maç yapacak. Bir de Fenerbah-
çe’nin tribün sorunlarının tırmanışa geçtiği konuşuluyor. 

Evet, Fenerbahçe bugün zirvede ama kendi iç di-
namiklerinde sıkıntıları var. Bu nedenle teknik direktör Pe-
reira’nın da işi hayli zor. Bence milli maç arasını iyi
değerlendirip öncelikle teknik direktör ile oyuncular arasın-
daki soğukluğun giderilmesi konusunda yönetimin devreye
girmesi gerekir. Fenerbahçe’deki iç huzurun sağlanması
şart. Pereira’nın da artık ideal 11’i belirleyip maçlara kim-
senin tartışmayacağı bir kadro ile çıkması gerekiyor. 

KRİTİK HAFTALAR

EKİM 2021GÜNDEM Süper FenerS
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Yalçın
TÜRK

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı-
mızda kadro şekilleniyor. Yeni ku-

rulan takımımız için anlaşmaya
varılan 13 oyuncu ile imzalar atıldı.

Kulüp binasından gerçekleştiri-
len imza töreninde; İlayda Cansu
Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar,
Demet Bozkurt, Merve Nalçacı,
Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan,
Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Son-
gül Demirtürk, Setenay Sırım,
Fatma Kara Şahinbaş ve Zeynep
Ülkü Kahya kendilerini sarı laci-
vertli renklere bağlayan sözleşme-
lere imza attı.

Kadın futbolcularımızın imza tö-
reninde Kadın Futboldan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa
Kemal Danabaş da yer aldı. 

Milli takım kampına katılan
İlayda Cansu Kara'nın imza töre-
ninde Genel Sekreterimiz Burak
Çağlan Kızılhan ve Kadın Futbol
Takımımızın Menajeri Jessica
Lynne Çarmıklı da hazır bulundu.

u
car
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n
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rak
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kk

FENERBAHÇE
KADIN FUTBOL
TAKIMIMIZDA
İMZALAR ATILDI
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Ligin ilk 8. haftası geride kaldı. Fenerbahçe, topladığı
19 puanla ligde ilk 8 haftaya bakıldığında şampiyon
olduğu 2013-2014 sezonundan beri en yüksek

puanını topladı. Yeni hoca ve yeni sistemle mücadele
eden sarı lacivertliler için liderlik hem puan avantajı hem
de psikolojik açıdan çok önemli.

Fenerbahçe’nin oynadığı maçlara baktığımızda kay-
bettiği Başakşehir maçında en kötü oyununu sergilediğini
söyleyebilirim. Sivasspor’a kaybettiği puan da Altay Ba-
yındır’ın talihsiz hatası olduğunu düşünüyorum. Altay, için
de sezonun geri kalanı da nazarlık olsun.

Milli aradan sonra oynanacak Trabzonspor maçı hem
puan hem de psikolojik açıdan büyük öneme sahip. Fe-
nerbahçe, Trabzon’dan lider dönebilirse ligde çok önemli

bir virajı zirvede tamamlamış olacak. 
İlk 8 haftada Fenerbahçe’de Vitor Perei-

ra’nın takıma müdahalelerin oldukça ye-
rinde olduğunu söyleyebilirim. Takımda
sakatlıkları da düşünürsek kanatlarda oyna-
yan Ferdi ve Muhammed’le çok iyi işler çı-
kardı. Bu sezon Ferdi birkaç seviye atladı.
Kanatlar, 3-4-3 taktiğinin en kritik bölgeleri-
dir. Sağ ve sol kanatta da görev alan Ferdi
oynadığı oyunla büyük beğeni topladı. Söz-
leşmesi bu sene bitecek olan Ferdi’yle yöne-
tim bir an evvel yeni sözleşme imzalamalı.

Yeni transferlerden de Koreli Kim’in hiç
adaptasyon süreci geçirmeden Szalai ile çok
iyi bir ikili oldular. 

Fenerbahçe bu sezon şampiyon ola-
caksa bu ikili sayesinde olacaktır. İkisi de
ligin çok üzerinde stoperler. Fenerbahçe onları

çok iyi fiyata satacaktır.
Tisserand’ın da sakatlanana kadar 3’lü savun-

manın sağında kendini bulduğunu söyleyebilirim. Mesut
Özil milli aradan sonra fiziğinin daha da güçlenmesiyle
takımın en önemli yıldızı olduğunu gösterecektir. 

Fenerbahçe Beko Euroleague’e ve lige galibiyetle
başladı. Yeni bir yapılanmayla sezona başlayan erkek
basketbol takımı, oynadığı basketbolla taraftarı heyecan-
landırdı. Ligin geri kalanında onlara gönülden başarılar
diliyorum.

LİdeRLİK YAKışTı                                                                                                

EKİM 2021 GÜNDEMSüper FenerS

LİdeRLİK YAYAY KışTı

Cemil
TURAN

Kalecimiz Altay Bayındır ve oyuncumuz
Miha Zajc, FBTV'deki canlı yayına yavru

köpeklerle katılarak, Kulübümüzün deste-
ğiyle sponsorlarımız-
dan Getir'in 4 Ekim
Hayvanları Koruma
Günü için başlattığı
kampanyaya destek
verdi.

Getir ve HAYTAP
işbirliği ile düzenle-
nen Mama Gönder
kampanyası ile 1
milyon kap mama
bağışlanması he-
defleniyor. Getir'in
tüm servislerinden
(Getir Büyük, Getir
Çarşı, Getir Su,
Getir Yemek’ten) bağış yapılabili-
yor. Kampanya kapsamında Getir uygula-
masından sipariş verilecek her “Yardım
Maması” ürünü karşılığında 10 kap mama
bağışlanıyor. Aynı zamanda diğer servisler-
den verilen siparişler karşılığında da 2 kap
mama kullanıcılar adına patili dostlarımıza
bağışlanıyor. Siparişler karşılığındaki bağış-
lar, HAYTAP aracılığı ile barınaktaki hayvan-
lara ulaştırılıyor.

Sokak 
hayvanlarına 
mama desteği 

YALÇIN-CEMİL-EKİM.qxp_Layout 1  7.10.2021  14:43  Page 2



EKİM 2021BASKETBOL Süper FenerS

JAK
BENZONANA

YENİ SEZON HAYIRLI OLSUN...

2021-2022 Basketbol Sezonu’nun tüm takımlar için 

sağlıklı, kazasız ve belasız geçmesi dileklerimle yazıma

başlarken, Fenerbahçe için artı bir dileğimde, bu sezo-

nun tüm kupalarını ve şampiyonluklarını Fenerbah-

çe’nin kazanmasını istemek olacaktır.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol takımımız

sezonun ilk resmi maçında Euroleague arena-

sında ezeli rakibi G.Saray’ı  rakip sahada 89-69

yenerek 2021-2022 sezonuna çok güzel bir giriş

yaptı.                                   
Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar

önde götüren Fenerbahçe bir ara maç içinde farkı

21 sayıya kadar çıkarsa da sahadan 20 sayılık fark

ile ayrılmayı bildi. Müthiş bir hırs, müthiş bir  müca-

dele ile oynayan takımımız maça 10-0 bir seri ile

başladı.2. çeyrekte rakip maçı dengeye getirmeye

çalıştıysa da 3. Çeyrek ile birlikte farkı açan takımı-

mız hem savunmada, hem hücumda rakip takımı

adeta dağıttı diyebiliriz. Bunun yanında Fener-

bahçe 4 oyuncusunun Wnba de olması nedeni ile

sahada eksik bir kadro ile oynamak durumunda

kaldı. Geçtiğimiz senelerde rib ve asistlerde yaşa-

dığımız sorun bu maçla birlikte tersine dödü. Yeni

transferlerden, Williams, Amanda, Manolya, Alperi

(6sayı-4rib-7as) çok faydalı oynayarak takıma

büyük katkı verdiler. Alina (29sayı-11as), Kayla (21

sayı-3as) ile maçın yıldızları oldular. Önemli nokta-

lar, Fenerbahçe’nin şut isabet oranı %52.5/%40.8,

asistlerde 25/15 farkın en büyük nedenleri olarak

sayabiliriz. 13/7 hücum rib üstünlüğü de işin bir

başka boyutu oldu. Özetle istatistiklerde takımımız

rakibe göre büyük üstünlük sağladı. Tüm takımı bu

başarısından dolayı kutluyorum.

16

JAK-TEMMUZ 2021.qxp_Layout 1  7.10.2021  14:10  Page 1



2021 EKİM BASKETBOLSüper FenerS

Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Liginde iki maç yaptı ikisindende galibiyet ile ayrıldı. Gözüme çarpan önemli noktalardan bah-setmek istiyorum; Asist ve rib larda önemli bir gelişme görüyorum.Boyalı alanda çok farklı bir Fenerbahçe var. Tabi ki unutmamak gere-kir, 7 yeni transfer, giden koç’un listesine göre alınmış oyuncular. Yenigelen koç  Djordjevıc önüne gelen bu oyuncularla takım yaratmayaçalışıyor. Marko ve Danilo’nun bu maçlarda sakatlıklarından dolayıoynamadıklarını belirteyim. Takım iyi savunma yaparken, hızlı hücum-larda da başarılı bir çizgi yakaladı. Ancak ilk oynadığımız Euroleague,  Kızılyıldız maçında 14-0 bir seri ile oyuna giren takımımız, dahasonra rakibin geri dönüşü ile maç dengeye geldi. Bu aşamada Fener-bahçe de hücumda bir kitlenme oldu, rakip hücumlardan sayı ile dö-nerken biz sayı atamadık zaten aradaki fark o şekilde bir miktar erididiyebiliriz. Ancak rakibi 21 top kaybına mecbur etmek yapılacak iyi birbaskılı savunma ile mümkün olabileceğini unutmamak lazım. Yenitransferlerden, Shayok, Henry, Booker, Polonara iyi katkı veren oyun-cular oldu. Maçlar ilerledikçe diğerlerinden de iyi anlamda katkı alı-nacak diye düşünüyorum. İlk Euroleague maçından da galibiyet ileayrılmamız önemliydi. Şimdi önümüzde Panathinaikos maçı var, bumaç çok önemli bir maç, tam takım sahaya çıkacağız, galibiyet çokönemli olacaktır. Takıma başarılar diliyorum.Sarı Lacivert Sevgi İle Kalın.
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Min-jae Kim
‘Canavar’Min-jae Kim, 15 Kasım 1996'da

Güney Kore'nin Tongyeong şeh-
rinde dünyaya geldi. Futbol haya-
tına Suwon'da başlayan Min-jae
Kim, 2016'da Yonsei'ye transfer
oldu. Yonsei'nin ardından ülkesi-
nin takımlarından olan Gyeong-
ju'ya imza atan stoper oyuncusu,
1 sezon sonra Jeonbuk Hyundai
Motors'un yolunu tuttu ve burada
büyük bir çıkış yakaladı.

Min-
Gün
rind
tına
Kim
oldu
nin t

s
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2 sezonda 60 maça çıkan ve
Güney Kore A Milli Takım forması
giymeye başlayan 24 yaşındaki
stoper, Avrupa ekiplerinin de dik-
katini çekti. Beklediği teklifleri ala-
mayan Koreli, Ocak 2019'da 5.25
milyon Euro bonservis bedeliyle
Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer
oldu. Çin'de toplam 59 maça
çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol
ve asist katkı sağlayamadı.

31 Aralık 2021'e kadar Beijing Gu-
oan'la sözleşmesi bulunan Min-jae
Kim'in ismi Galatasaray ve Porto
ile de anılıyordu. Tottenham'da
görev yaptığı sürede Jose Mourin-
ho'nun Kim Jae Min'i takımda gör-
mek istediği fakat o dönem Beijing
Guoan'ın satmak istemediği 1.90
boyundaki Min-jae Kim, 2020 yı-
lında Juventus scout ekibinin de
dikkatini çekmişti.

2016 yılında profesyonel olan
Kim, 2019 yılının Ocak ayından
bu yana BJ Guoan forması giyi-
yor. 2017 yılında Güney Kore ligi-
nin en iyi genç oyuncusu seçilen
24 yaşındaki stoper, 2018 yılında
ise sezonun ilk 11’inde kendisine
yer buldu. Profesyonel kariye-
rinde 119 maça çıkan Koreli
oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist
yaptı.
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“Türkiye’nin ve Avrupa’nın bilinenkulüplerinden olan Fenerbah-çe’ye katılmaktan dolayı kendimi
çok mutlu hissediyorum. Geldiğimzamandan beri iyi karşılandım.Kısa bir hazırlık sürecinin ardın-dan şanslıyım ki takıma katıldım.

Bu takımda forma giydiğim için,maça çıkabildiğim için kendimionurlu hissediyorum.Avrupa’dan bazı kulüplerin debeni istediği bir sır değildi. Neti-cede Fenerbahçe’nin projesibenim açımdan çok daha iyiydi,en iyi seçenekti. Dolayısıyla bu-rada olduğum için mutluyum.”

“Burada olduğumiçin mutlu ve onurluyum”
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100.yılını şampiyon tamamlayan
Fenerbahçe’de yeni hedef
şampiyonluğun yanı sıra Av-

rupa Kupalarında da kayda değer bir ba-
şarı elde etmekti. Bu düşünceyle
başkanlığının neredeyse tamamında ku-
lübe önemli yıldız futbolcular kazandıran
başkan Aziz Yıldırım belki de en kariyerli
transferine imza attı. Roberto Carlos…
Yaklaşık iki yıl süren uğ-
raşların sonucunda Bre-
zilyalı efsane sol bek
2+1 yıllık kontratla
sarı lacivertli renk-
lere bağlandı. Fe-
nerbahçe’yi tercih
etmesinde teknik
direktör Zi-
co’nun etkin
rol oynadı-
ğını söy-
l e y e n
C a r -

los’a, bir ilk gerçekleştirilerek Şükrü Sara-
coğlu Stadyumu’nda imza töreni organize
edildi.

TUNCAY ŞANLI İNGİLTERE’YE 
GİDERKEN ALEX TAKIMIN 
YENİ KAPTANI OLUYORDU
Bu flaş transferin yanı sıra Ankaras-

por’dan Gökçek Vederson, Gençlerbir-
liği Oftaş’tan Gökhan Gönül,

Rizespor’dan Yasin Çakmak, An-
talyaspor’dan Ali Bilgin, Kayse-
rispor’dan İlhan Parlak ve
Sheffield United’tan  Colin
Kazım Richards kadroya ka-
tıldı. Sezon sonunda takımdan
ayrılacağı kesinleşen Kaptan
Ümit Özat dışında takımın diğer
önemli isimlerliyle de yollar ayrıldı.

Sakatlıklardan dolayı çok fazla
forma şansı bulamayan, Zico tara-

fından üçüncü kaleci
olarak düşünülen ku-
lübün efsanelerin-
den Rüştü Reçber,
ikinci kez Fenerbah-

çe’den ayrılarak, uzun
zamandır kadroda yer

alan Mehmet Yozgat-
lı’yla birlikte Beşiktaş’ın

yolunu tuttu. Eskisi kadar
forma şansı bulamayan Ser-

kan Balcı’da Trabzons-
por’la anlaştı.
Beklenmeyen ayrılık ise
Tuncay Şanlı’yla yaşandı.
Başkan Aziz Yıldırım tara-

fından ‘Roberto Carlos’a
kaptanlık yapacaksın’ telkin-

lerine rağmen taraftarın sevgilisi
kariyerini İngiltere de sürdürmek istedi

ve Middlesbrough’la söz kesti. İki kapta-
nın vedası sonrası Alex De Souza kap-
tanlığa, Semih Şentürk ise ikinci
kaptanlığa getirildi. Tuncay’dan boşalan
10 numaralı formayı ise Alex bir yıl gecik-
meli olarak giyme kararı aldı ve 20 numa-
ralı formasıyla sezona devam etti. 

SÜPER KUPA’YI BEŞİKTAŞ’I 
KÖLN’DE YENEREK ALIYORDUK
1999/2000 sezonunda son kez oyna-

nan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın yerine
Avrupa’nın önemli liglerinde oynanan
Süper Kupa uygulaması 2006/2007 se-
zonu öncesi Türkiye’de de yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda olduğu gibi
Süper Kupa’da da lig şampiyonuyla, Tür-
kiye Kupası şampiyonu karşılaşıyordu
ama tek bir farkla; o da Cumhurbaşkanlığı
Kupası sezon bitince oynanıyor, Süper
Kupa ise yeni sezon başlamadan önce
oynanıyordu. İlk Süper Kupa’da müca-
dele edemeyen Fenerbahçe lig şampi-
yonu unvanıyla Almanya’nın Köln kentinin
ev sahipliği yaptığı ikinci Süper Kupa’da
boy gösterdi ve Türkiye Kupası şampi-
yonu Beşiktaş’ı Deivid ve Kezman’ın gol-
leriyle 2-1 yenerek yeni sezona bir kupa
kazanarak merhaba dedi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön ele-
mesinde Anderlecht karşısında alınan 1-
0 ve 2-0’lık galibiyetlerle Avrupa
arenasının en üst kulvarında bir kez daha
mücadele etme hakkı kazandı. Lige ise iyi
bir başlangıç yapılamadı, İstanbul B.B’ye
2-0 yenilen sarı lacivertliler, ardından oy-
nadıkları yedi müsabakanın dördünde sa-
hadan beraberlikle ayrıldı. 

Bu neticelerden sonra sekizinci hafta
sonunda lider Galatasaray’ın yedi puan
gerisinde beşinci sırada kaldı. Şampiyon-
lar Ligi’nde ise harika işlere imza atan Fe-

100.yılını şampiyon tamamlayan
Fenerbahçe’de yeni hedef
şampiyonluğun yanı sıra AvAvA -

los’a, bir ilk gerçekleştirilerek Şükrü Sara-
coğlu Stadyumu’nda imza töreni organize
edildi

ve MiMiM didi dddd ldld elel sbroror ugugu h’la söz kesti. İki kapta-
nın vedası sonrası Alelel xexe De Souzuzu azaz kap-
tanlığa Semihihi Şentürkrkr ise ikinci

2007/2008 SEZONU

Özgün
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Ligde vuçlarımızın içindeki şampiyonluğu elimizin tersiyle ittiğimiz,
Avrupa’da unutulmaz maçlara imza attığımız...
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nerbahçe ilk maçta Kadıköy’de İnter’i Dei-
vid’in şık golüyle 1-0 yeniyor, Kaleci Julio
Cesar yaptığı kurtarışlarla farkın açılma-
sını önlüyordu. Ardından üst üste oy-
nanan iki deplasmanda önce
CSKA Moskova’yla 2-2, ardın-
dan PSV Eindhoven’la 0-0 be-
rabere kalıyor, grup maçlarının
yarısı tamamlandığında beş
puan toplayarak üst tura göz
kırpıyordu. Ligdeki kötü gi-
dişat dört golle kazanı-
lan Konyaspor
maçıyla rayına otu-
ruyor ve ilk yarının
sonuna kadar oy-
nanan dokuz
maçta sadece bir
yenilgi alınıyordu. 

Şampiyonluktaki iddialı
rakipleri Beşiktaş’ı2-1, Galatasaray’ı
2-0, Trabzonspor’u 3-2 mağlup edi-
yordu. İlk devre noktalandığında 37
puanla lider Sivasspor’un ardın-
dan averajla ikinci sıraya oturul-
muştu. Şampiyonlar Ligi’nde
başlayan meltem, önce fırtı-
naya ardından da kasırgaya
dönüştü, gruptaki dördüncü
maçta PSV Eindhoven 2-0’la
geçilirken, Milano deplasma-
nında İnter karşısında alı-
nan 3-0’lık mağlubiyete
rağmen son maçta CSKA
Moskova’yı 3-1 mağlup
eden Fenerbahçe, tari-
hinde ilk kez 11 puan
toplayarak grup ikincisi
olarak Şampiyonlar Li-
gi’nde son 16 turuna
yükseldi. 

TÜMER METİN VE MALDONADO’LU 
İKİNCİ YARI
Fenerbahçe takımı ikinci yarı hazırlık-

larını sürdürürken, yönetimde transfer ça-
lışmalarını yürütüyordu. Devre arasında
kendisine yurt dışında bir kulüp bulama-
ması durumunda 33 yaşında askere git-
mek zorunda olan Tümer Metin,
Yunanistan’ın Larissa takımına kiralandı.
Damarlarındaki problem nedeniyle
sezon sonuna kadar futbol oynayama-
yacak olan Stephen Appiah’ın sözleş-
mesi donduruldu, yabancı
kontenjanında bir oyuncu hakkı kazanı-
lınca da Şili milli takımının kaptanı Mal-
donado transfer edildi. Türkiye Kupası
grup maçlarını 8 puanla lider tamamlayan
sarı lacivertliler, son grup maçında alt lig
temsilcisi Alanyaspor’u 10-3 yenmeyi ba-
şarıyor ve bu skor bir resmi maçta Fener-
bahçe’nin en çok gol attığı müsabaka
olarak kayıtlara geçiyordu. Çeyrek finalde
rakip Galatasaray’dı. İlk maç 0-0 tamam-
lanmış, rövanşta ise sekiz kişi kalan Fe-
nerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak
Türkiye Kupası’na havlu atmıştı. Ligin
ikinci periyodunda da golcü kimliğini gös-
teren Fenerbahçe, İstanbul B.B beraber-
liğinden sonra oynadığı on bir maçta beş
puan kaybetti. Asıl göz kamaştıran yer ise
Avrupa sahnesiydi. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 
UNUTULMAZ BİR SEZON
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda rakip

İspanyol temsilcisi Sevilla’ydı. Kadı-
köy’deki ilk maçta Kezman, Lugano ve
Semih’in golleriyle 3-2 galip gelen sarı la-
civertliler, sakatlanan Roberto Carlos’u
kaybediyor ama İspanyaya umutlu gidi-
yordu. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyu-
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mu’nda maçın daha ilk on dakikası dolma-
mıştı ki, kaleci Volkan’ın yediği hatalı gol-
lerle skor 2-0 oluverdi. Fakat sarı lacivertli
futbolcuların teslim olmaya hiç niyetleri
yoktu. Deivid’in 20. Dakikadaki golü tüne-
lin sonundaki ışığı göstermişti. Devre 3-1
Sevilla üstünlüğüyle tamamlandı. Fener-
bahçe’nin bulacağı bir gol maçı uzatma-
lara taşıyacaktı. Zico’nun öğrencileri
terlerinin son damlasına kadar mücadele
ediyorlardı.  Dünya-
nın en iyi sağ bekle-
rinden Dani Alves’i,
Uğur Boral tek ba-
şına madara ediyor
ve Fenerbahçe’nin
beklediği gol 79. Da-
kikada yine Dei-
vid’den geliyordu.
Skor artık 3-2’ydi,
uzatma bölümlerinde
başka gol olmayınca
çeyrek finale çıkacak
ekibi seri penaltı vu-
ruşları belirleyecekti.
Karşılaşmanın ba-
şında hatalı goller
yiyen Volkan Demirel
maçın penaltılara kal-
ması için dua etmiş,
penaltılarda yapacağı
kurtarışlarla kendisini
affettirmeyi hayal et-
mişti. Tanrı, Volkan’ın
yüzüne güldü, başa-
rılı file bekçisi Ma-
resca ve Dani
Alves’in penaltılarını
kurtardı. Sevilla
adına Escude de bir
atıştan yararlanama-
mıştı. Fenerbahçe
cephesinde ise Ve-
derson, Aurello ve
Kezman topu ağlarla
buluşturmuş sadece
kupa boyunca kendi
kalesine iki gol atan
Edu penaltıdan da
yararlanamamıştı.
Seri penaltı atışları
sonucunda Fener-
bahçe bir ilki daha
başarmış ve Şampi-
yonlar Ligi’nde çey-
rek finale yükselmişti.
Çeyrek finaldeki rakip Chelsea’ydi. Maçın
başında Deivid’in kendi kalesine attığı
golle İngiliz ekibi 1-0 öne geçmişti fakat
Fenerbahçeli futbolcular zafere inanıyor-
lardı, büyük bir mücadele ortaya koyarak
önce Kazım’la skoru eşitlediler, dakikalar
80’i gösterirken de Deivid yaklaşık 35
metreden kaleci Cudicini’yi avladı ve Lon-
dra’ya büyük bir avantajla gidildi. Rö-

vanşta Ballack’ın golüyle öne geçen Chel-
sea uzun süre bu sonucu korudu, Fener-
bahçe’nin bulacağı bir gol onları yarı
finalist yapacaktı fakat tüm uğraşlar so-
nuçsuz kaldı ve son dakikalarda Lam-
pard’ın attığı gol fişi çekti. Tarihinin Avrupa
Kupaları’ndaki en başarılı sezonunu geçi-
ren Fenerbahçe, finalde kupayı penaltı-
larla Manchester United’a kaptıracak olan
Chelsea’ye elenerek Türkiye’ye döndü.

VE LİG ŞAMPİYONLUĞUNU 
HEDİYE EDİYORUZ
Chelsea mağlubiyeti sonrası ligde son

dönemece girilmiş, bitime sadece beş
maç kalmıştı. Fenerbahçe Ankaraspor
deplasmanında 2-1 öndeydi. Kazanılan
penaltıyı kaptan Alex kullanacaktı fakat

Kezman penaltı atışını kendisi kullanmak
istedi, kaptanda topu arkadaşına bıraktı,
Sırp yıldızın şutu üstten auta gitti, son da-
kikada da Ankaraspor bir gol daha bularak
beraberliği yakaladı. Şampiyonluk yarı-
şında böylesi bir puan kaybını hiç kimse
beklemiyordu. Aynı hafta Trabzonspor’u
mağlup eden Galatasaray Fenerbahçe’yle
puanları eşitledi. Kaptan Alex yıllar sonra
yaptığı açıklamada o gün penaltıda topu

Kezman’a vermesi-
nin büyük hata oldu-
ğunu kabul ediyor,
hatta 15.05.2011’de
oynanan Ankara-
gücü maçında Fe-
nerbahçe 4-0 önde
olmasına rağmen
frikiği kullanmak is-
teyen Mehmet To-
puz’a topu vermiyor
ve o an, Ankaraspor
maçını hatırladığını
söylüyordu. 

Ligin bitimine üç
hafta kalmıştı Fe-
nerbahçe Ali Sami
Yen’de Galatasa-
ray’ın konuğuydu,
her iki ekipte 70’er
puanla haftaya gir-
mişlerdi. Dakikalar
37’yi gösterirken ka-
leci Volkan’la Edu
çarpışıyor, boşta
kalan topuda Nonda
ağlara gönderi-
yordu. Sarı kırmızılı-
lar 1-0 öne
geçiyordu. İlerleyen
dakikalarda başka
gol olmayınca Fe-
nerbahçe harika
geçen sezonda
avantajı Galatasa-
ray’a kaptırıyordu.
Son iki hafta bir ga-
libiyet bir mağlubi-
yet alan sarı
lacivertliler, şampi-
yon Galatasaray’ın
altı puan gerisinde
ikinci sırada ligi nok-
talıyordu. Beşiktaş
ve Sivasspor’la aynı
puanda olan Fener-

bahçe, üçlü averajla Şampiyonlar Ligi’nde
ön eleme oynama hakkı kazanıyordu.

Avuçlarının içindeki şampiyonluğu elini
tersiyle iten Fenerbahçe’de kulübeden ge-
lerek attığı gollerle nöbetçi golcü lakabına
sahip olan Semih Şentürk,  17 gol kayde-
derek, gol krallığı tacını taktı. Şampiyonlar
Ligi’nde asist kralı olan Alex De Souza da
sezonu 14 golle tamamladı.                  
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Suçu TFF’de Amatörleri temsil eden-
lere atmayalım arkadaşlar. Amatör-
ler ağlamak istiyorsa bırakın

ağlasınlar. İki sezondur amatörleri yok
sayan, sorunları ile ilgilenmeyenler bu
sezonda “Biz oynatıyoruz işinize ge-
liyorsa oynayın” dediler. 

Evet  baylar bayanlar onlar gerçek-
lerle mutlu edemedikleri amatörleri, ya-
lanlarla kandırdılar. 

Ne yapıp edip yine seçildiler. Yine
amatörleri yönetiyorlar. Bir oy için ne
diller döktüler. Yapmadıklarını yapmış
gibi gösterdiler. Kendilerine oy verme-
yeceğini bilenlere oy kullandırtmadılar.
Kongrelerde muhalefet edenlere ko-
nuşma hakkı tanımadılar. Konuşmala-
rını alkışlasınlar diye dışarıdan adam
tutup getirdiler. Delege olmadıkları
halde oy kullananları söylemeye gerek
bile görmüyorum. Tüm kuralların ihla-
line göz yumdunuz. Bugünde ne yapı-
lıyorsa hak ettiğinizi düşünüyorum.
Hiçbir ruh, kendisi olmayı başaran bir
ruh kadar özgür olamaz.

"Omurganız var diye dik du-
rabildiğinizi sanıyorlar ama kal-

biniz eğilip bükülmüş,
görmüyorlar."

Gözlerin ve sözlerin yalancıları ne
yaptılar biliyor musunuz? Yerel ligleri
yaş gruplarında birkaç değişiklikle baş-
lattılar. Katılacak kulüpler müracaatla-
rını yaptıktan sonra da “Covid 19
tedbirleri ile ilgili yerel liglerde uygula-
nacak tedbirleri’ yayınladılar. 

Diyorlar ki; Bölgesel Amatör Lig,
yerel büyükler kategorileri (Süper, 1. ve

2. Amatör Ligler), U18 ve U16 katego-
rilerinde Aşı Sertifikası olan futbol-
cular oynayabilir. Saha içine giren,
saha içi giriş kartı olan yönetici ve tek-
nik ekip de aynı şekilde Aşı Sertifikası
çıkartmış olmalıdır. Müsabaka isim
listesine yazılı tüm futbolcu, yönetici
ve teknik ekipten Aşı Sertifikası ol-
mayanlar il sınırları içinde oynana-
cak her müsabakadan en fazla 48
saat önce, il dışında müsabaka oyna-

yacak takımlar ise en fazla 72 saat
önce Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuru-
luşlar ile Sağlık Bakanlığı tarafından
akredite olan labaratuvarlarda
Covid-19 PCR testi yaptırılması zo-
runludur. 

Müsabaka İsim Listesine ismi yazı-
lacak kişilerden, test sonucu pozitif
olanların, Covid-19 nedeniyle karanti-
nada olanların, veya test sonucu mü-

sabakadan önce çıkmamış olanların
müsabaka isim listesine isimleri yazıl-
maz. 

Sahalarda müsabaka öncesinde,
esnasında ve sonrasında sağlık ve hij-
yen uygulamalarının düzenlenmesi ve
uygulanmasında ki sorumluluk Tertip
Komitesi ve Ev sahibi takıma aittir. 

Amatör Kulübün bütçesi nedir ki
tüm bu önlemleri alabilsin, bu testlerin
yapılması ve ya aşı programının uygu-

lanması Ülke genelinde ciddi bir prob-
lemken sporculara uygulanacak olması
ve bunun son dakika da kulüplere bil-
dirilmesi ne kadar doğrudur. Kulüpler
hazırlıksız yakalandı ve müsabakaların
başlaması ertelendi. Peki bu testlerin
faturası kime çıkacak. Düşün artık
amatörün yakasından, futbol da alt ya-
pıyı bitirdiniz. Su verilmeyen bir saksı-
nın içinde çiçek gibiler, Ölüyorlar.

Suçu TFF’de Amatörleri temsil eden-
lere atmayalım arkadaşlar Amatör

2. Amatör Ligler), U18 ve U16 katego-
rilerinde Aşı Sertifikası olan futbol

sabakadan önce çıkmamış olanların
müsabaka isim listesine isimleri yazıl

AMATÖR’ ÜN SESİNİ 
DUYAN VAR MI?
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Adı sık sık Türk kulüple-
riyle de geçen, ünlü fut-
bolcu Diego Costa'nın

adı bahis skandalına ka-
rıştı. Brezilya ekiplerinden
Atletico Mineiro forması
giyen tecrübeli yıldız,
"spor bahisleri içeren
kumar, kara para aklama,
para kaçakçılığı ve suç ör-
gütü" iddilarını içeren so-

r u ş t u r m a n ı n
sorumlularından

biri olarak

gösteriliyor.
Federal Polis'e göre Brezilya

asıllı İspanyol oyuncu, birçok suç
işleyen Esportenet'in sahibi ve fi-
nansal operatörlerinden biri.

Brezilya'daki haber sitesi GE'ye
göre Sergipe'de oturan Diego Cos-
ta'nın evi polis tarafından arandı ve
el koyuldu. Polis tarafından aranan
evde bir şey bulunamadı. Federal
polis arama hakkında yorum yap-
mazken, operasyonun ikinci aşa-
masında akıllı telefonlar, cihazlar,
belgeler, araçlar ve 628 bin Bre-

zilya Reali ele geçirildi.
Aynı kaynak, 32 yaşındaki

golcünün İspanya'dayken
legal bahis yapmasının onu

Brezilya'da hedef haline getir-
diğini yazdı.
Atletico Mineiro, Diego Cos-

ta'ya hukuki destek sağlayacağını
açıkladı.

Avrupa kupalarına son 39 yılın en
kötü başlangıcını yapan Katalan
devi, yeni teknik direktörü için

arayışlara başladı. 
El Mundo Deportivo gazetesi,

Ronald Koeman ile yolları ayırmaya
hazırlanan başkan Laporta'nın
hedefindeki 5 ismi açıkladı.

Laporta'nın hayalindeki isim
Chelsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi
yaşayan Thomas Tuchel.

Kulübünden ayrılma ihtimali zor
görünen Alman teknik direk-
törün alternatifleri ise
Roberto Martinez,
Andrea Pirlo, Xavi
ve Marcelo Gal-
lardo.

Koltuğu sallantıda olan Ronald Koeman ise
yöneticilerle arasındaki gerilimi gizlemiyor. 

"Ayrılık haberlerine verecek cevabım yok.
Henüz kulüpten kimse bana bir şey söylemedi.
Başkanın bu sabah kulübe geldiğini duydum
ama onu görmedim. Benim de gözlerim ve ku-
laklarım var. Dedikoduların nereden çıktığını
biliyorum. Kendimi daha fazla savunmaya-
cağım. Burada kulübün istediği değişimi yap-

maya çalışıyorum. Bir gün açıkça ne
düşündüğünü söyleyeceğim." 

Son beş maçında bir galibiyet alabilen
Barcelona, La Liga'nın 8. haftasında

son şampiyon Atletico Madrid
ile karşılaşacak.

DÜNYAYAY ’DAN SPOR Süper FenerS

Adı sık sık Türk kulüple-
riyle de geçen, ünlü fut-
bolcu Diego Costa'nın

adı bahis skandalına ka-
rıştı. Brezilya ekiplerinden
Atletico Mineiro forması
giyen tecrübeli yıldız,
"spor bahisleri içeren
kumar, kara para aklama,
para kaçakçılığı ve suç ör-
gütü" iddilarını içeren so-

r u ş t u r m a n ı n
sorumlularından

biri olarak
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Diego Costa'nın adı  
BAHİS skandala karıştı

24 Barcelona teknik direktörünü arıyor

Avrupa kupalarına son 39 yılın en
kötü başlangıcını yapan Katalan
devi, yeni teknik direktörü için
yışlara başladı.
El Mundo Deportivo gazetesi,
nald Koeman ile yolları ayırmaya
ırlanan başkan Laporta'nın
efindeki 5 ismi açıkladı.
Laporta'nın hayalindeki isim
elsea ile Şampiyonlar Ligi zaferi
ayan Thomas Tuchel.
Kulübünden ayrılma ihtimali zor
ünen Alman teknik direk-

ün alternatifleri ise
berto Martinez,
drea Pirlo, Xavi
Marcelo Gal-
o.

Koltuğu sallantıda olan Ronald Koem
yöneticilerle arasındaki gerilimi gizlemiy

"Ayrılık haberlerine verecek cevab
Henüz kulüpten kimse bana bir şey söy
Başkanın bu sabah kulübe geldiğini d
ama onu görmedim. Benim de gözlerim
laklarım var. Dedikoduların nereden
biliyorum. Kendimi daha fazla savu
cağım. Burada kulübün istediği değiş

maya çalışıyorum. Bir gün açık
düşündüğünü söyleyeceğim."

Son beş maçında bir galibiyet
Barcelona, La Liga'nın 8. haf

son şampiyon Atletico
ile karşılaşacak.

Ronald Koeman yönetime ateş püskürdü
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Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının corona
virüs kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde
yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni ver-

memesini farklı bir boyuta taşıdı.
BBC'de yer alan habere göre, ulusal federasyonun talep et-

mesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için
FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun
10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer
almasının önüne geçti.

Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Fir-
mino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chel-
sea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester
United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı
günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.

Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edil-
mesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentin-
deki Albert Einstein Hastanesinde operasyon

geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık duru-
muna ilişkin bilgi verdi.

Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 ya-
şındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok
iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve
her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifade-
lerini kullandı.

Pele'nin kızı Kely Nascimento da
sosyal medya hesabından baba-
sıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı
ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyileri ara-
sında gösterilen Pele, FIFA
Dünya Kupası'nı 3 kez (1958,
1962, 1970) kazanan tek fut-
bolcu olma özelliğini taşıyor.

Benden kötü bir 
James Bond olur

Brezilya’dan Premier Lig’e misilleme

Pele'nin sağlık durumu
iyiye gidiyor

    
  

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, yeni James Bond
olmak istemiyor. Sinemanın kült karakteri Ajan 007'yi canlan-
dıran Daniel Craig'in teklifini değerlendiren Alman teknik

adam, "Benden kötü bir James Bond olur" dedi.
"James Bond olmak istemiyorum. Çocukken Ajan 007 olmak
hayalimdi, ancak bunun üzerinden uzun zaman geçti. Daniel
Craig'den sonra yeni James Bond'un kim olacağını ben de

merak ediyorum. Gençlik yıllarımda Sean Connery ve Roger
Moore'u hayranlıkla izledim. Fakat bunu ben

yapamam. James Bond olarak sudan ma-
yoyla çıktığımı hayal edince, bu rüyam-
dan vazgeçtim."

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen
Klopp, yeni James Bond olmak istemi-
yor. Sinemanın kült karakteri Ajan
007'yi canlandıran Daniel Craig'in tek-
lifini değerlendiren Alman teknik adam,
"Benden kötü bir James Bond olur"
dedi

KLOPP: RÜYAMDAN VAZGEÇTİM

lezyon tespit edil-
Sao Paulo kentin-

nesinde operasyon
ından sağlık duru-

ekkür eden 80 ya-
eşme sürecim çok
ziyaretime geldi ve

ediyorum." ifade-

nto da
aba-
aştı

-
A

Moore u hayranlıkla izledim. Fakat bun
yapamam. James Bond olarak suda

yoyla çıktığımı hayal edince, bu r
dan vazgeçtim."

Liverpool TeTeT knik Direktörü J
Klopp, yeni James Bond olmak
yor. Sinemanın kült karakter
007'yi canlandıran Daniel Craig
lifini değerlendiren Alman teknik
"Benden kötü bir James Bond
dedi
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Uğur Orel Oral
Amerika’da son 100
yılın en iyi 100
yüzücüsü listesine
aday oldu
Amerika Kolej Yüzme ve Atlama
Antrenörleri Derneği (CSCAA),
geride kalan 100 yılın ‘En İyi Yü-
zücüleri ve Atlayıcıları’ listesinin
adaylarını açıkladı.
2 bin 805 adaydan 973’e indirilen
adaylar arasında Yüzme Şubemi-
zin Sorumlusu Uğur Orel Oral da
yer aldı.
973 sporcu, 739 yüzücü ve 234
atlayıcıdan oluşuyor.
İlerleyen günlerde liste 100 erkek
ve 100 kadın sporcuya indirile-
cek.

Zonguldak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nuri Eroğlu Büyük Erkekler
ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda ringe çıkan bok-
sörlerimiz başarılı sonuçlara imza attı. Sporcularımız 10 altın, 5 gümüş
ve 9 bronz madalya ile toplamda 24 madalya kazanarak, takım halinde
şampiyon oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu 2021 Faaliyet
Programı’nda yer alan TYF Optimist Milli Takım
aday kampına Fenerbahçe Doğuş Yelken Şube-
mizden Yağız Efe Üze, Sinan Çaçur, Sinan
Üçok, Asrın Hepbayraktar, Devin Özsöz, Fikret
Tacar, Defne Koç ve Zeynep Çaçur çağrıldı.
TYF Optimist Junior kampına ise şubemizden
Alp Can Külekçioğlu davet edildi.

Atletizmde sezonun en önemli yarışmalarından biri olan Turkcell Atletizm Süper
Lig’in ikinci kademesi İzmir’de tamamlandı. Atletlerimiz, iki gün süren yarışların
ardından sezonu hem erkeklerde hem de kadınlarda ikinci sırada
tamamladı.İzmir Atatürk Stadı’nda yapılan ikinci kademe müsabakalarının son
gününde erkeklerde 9 birincilik, 8 ikincilik ve 1 üçüncülük elde eden Fenerbah-
çemiz, 287 puanla ikinci oldu. Kadınlarda ise Atletizm Şubemiz 4 birincilik, 5
ikincilik ve 10 üçüncülük sonucu topladığı 269,5 puanla ikinci sırada yer aldı.

Atletlerimiz 
Süper Lig’i 
ikinci sırada 
tamamladı

Boksörlerimiz 24 madalyayla 
takım halinde şampiyon oldu

Yelken Şubemizden Milli
takıma 9 sporcu
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EKİM 2021 GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ...Süper FenerSüper Fener
EYÜP KARADAYI’NIN ANISINA SAYGIYLA 

NİSAN 2012
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MAYIN TARLASI

Cengiz
TOKGÖZ
Mayın Tarlası

Fenerbahçe Olimpiyakos rezaleti ile Avrupa'da hayal kırıklığı
yarattı. Herhalde "Avrupa'da işimiz ne" diyorlar. Öyle ya,

Türkiye'de lig cadı kazanı.
Geç yapılan ve iyi olmayan transferler, sarı-lacivertli takı-

mın ayağında pranga. Buna bir de Pereira'nın "3-5-2" gibi bu
oyuncular ile asla uygulanamayacak sistem var. Sokaktaki si-
mitçi bile, boyacı bile "4-4-2" der. Çühkü bu sistemde çok iyi
orta alanın yanındaki oyuncuların olacak. Ve ileri gittiğinde,
geri gelecek. Gelen olmayınca da savunmadaki üçlü perişan.

Hasta Fenerbahçeli meslekdaşım Ali Bektan'ın şu sözleri
ilginç: " Bu transferleri Galatasaraylılar mı yaptırıyor."

Uzun yıllar takip ettiği Trabzonspor'a geçen sezon Şörlot,
bu sezon Cornalus attıkları goller ile göz dolduruyor. Norveç
ve Danimarkalılar. Merak ediyorum, Fenerbahçeliler hiç bu
kuzey ülkelerine baktılar mı?

Adım gibi eminim bakmamışlardır.
Son Kasımpaşa maçında durum 2-0 iken Facebook'a "Sı-

kıntılı skor" diye yazdım. Önce 2-1 oldu, sonra vakit geçir-
meye başlayan Fenerbahçe yediği baskıdan bunaldı. 

Galibiyete sevinen seyirci takımı tribüne çağırdı. Giresun
maçında da çağırmıştı. En büyük kötülük bu zaten.  Şımarı-
yorlar "Nasıl olsa bizi seviyorlar" diyorlar..

Seyirci "Biz müşteri değil, Fenerbahçe'nin sahibiyiz"
derken, camianın ünlü ismi Yakov Taylan da "Bir maçı rahat
izlesek, canım yanmayacak" görüşünde..

Kış çok zor geçecek!

Örnek Olsun
Fenerbahçeli eski voleybolcu, Sainth Josep’i

dünya şampiyonu yapan antrenör ve file dün-
yasının ünlü ismi Şaban Bülent Meriç, başkanı
olduğu VOLYAF'tan (Voleybol Antrenörleri Fe-
derasyonu) kendi isteği ile ayrıldı.

Göreve gelirken "1 dönem" demişti ve sö-
zünde durdu.

Darısı oturdukları koltuktan kalkmamakta
ısrar edenlere.

Tebrikler Şaban Bülent Meriç.

Yasakçı Başkan
Voleybol Federasyonu Başkanı Meh-

met Akif Üstündağ, eleştiri yapan
basına yasak koymaya başladı.

Voleybol Federasyonu'nun yanlışla-
rını yazan spor basınını toplantı daveti-
yesi ve haber yollamayan Üstündağ'ın
bu tutumu camiada huzursuzluk da ya-
rattı.

Basın ile arası iyi olmayan siyasi ikti-
dar ile aynı kafada olan Üstündağ'ın bir
an önce yanlıştan dönmesini bekliyoruz.

Çünkü şu söz her yer için geçerli:
"Mahkeme kadıya mülk değildir."

Tribünden Ben Çektim

Komedi görüntü: Birbirlerini tutuyorlar

Nihayet birini
buldular tutacak.
Peki 6 Fenerli bir
rakibi mi
tuttmalı? Yoksa
herkes 
adamını mı?

Rıdvan Dilmen doğru söylüyor:
Fenerbahçe, bu oyuncularla

3-5-2 oynayamaz. 
Sistem 4-4-2 olmalı.
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Nedim Özbey yönetiminde Avrupa Şampiyonası'na Rusya galibiyeti ile sürpriz bir
giriş yapan Erkek Voleybol milli takımı turnuvayı onuncu sırada bitirdi.
Sakatların olmadığı milli takımımız gelecek için umut verdi. Avrupa onunculuğu

use Filenin Efeleri'ne dünyanın kapısını açtı. Şimdi Efeler dünyaya açılacak. Teb-
rikler ve başarılar.

Erkek ve kadın voleybol milli takımlarımız bu yazı
yoğun geçirdi.
Filenin Sultanları, Tokyo'da 5, Avrupa'da ise

üçüncü oldu. Tebrikler.Tokyo'da kürsüye çıka-
bilirdik. Türk teknik adamlarımız Giovanni
Guidetti'yi Güney kore maçındaki hataları
nedeni ile suçluyor.

Evet, önemli bir hata idi son sette.
Ancak "Bu kadar hata kadı kızında da

olur" deyip geçelim.
Esas konumuz, yıllardır böyle turnuva-

lara gidilip geliniyor. Hiçbir zaman orada de-
ğişiklik ne idi, ne oldu konuları bizim teknik
adamlarımıza aktarılmıyor.  Gidenler gidiyor
ve gördükleri ile kalıyor.

Bu da federasyonun tembelliğinden meydana
geliyor tabii.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki maçlardan sonra
Fenerbahçeli taraftarların çektiği ızdırabı Kadı-

köy Belediyesi görmezden geliyor.
Stat ile Söğütlüçeşme arasında dar ve karan-

lık bir yol var.
Geçen yıl bir kadının ayağı kırıldı karanlıkta.

Kestirme bir yol burası. Yoksa otoparkın etrafını
dolaşacaksın.

Yolun yarısı aydınlık ve güzel. Ancak 100-
150 metresi karanlık ve yol çukurlar ile dolu. Bir
de yabani bitkiler yolu kapamış.

Her maç sonrası bu ızdırabı ya-
şıyor sarı-lacivertli taraftarlar.

Yapılan onca şikayete rağmen,
Kadıköy Belediyesi buraya bir neş-
ter atamadı. Kadıköy'e hayli iyi hiz-
metler veren Belediye Başkanı
Şerdil Dara Odabaşı'nın bu işken-
ceye son vermesini bekliyoruz.

Avrupa Onunculuğu "Dünya" kapısını açtı

Gittiler ne oldu?

 

bu yazı

a ise
ka-
ni

-
k

yor

eydana

Halkın parası ilesiyasi iktidara yandaşlıkyapan TRT'ye teşekkür edeceğimhiç aklıma gelmezdi.TRT spor, TRTMüzik ve TRT Belgesel dışındakiler objek-tif davranmıyordu. Hep iktidar var, muhalefetise yok.Ancak, TRT Spor gerek Tokyo Olimpiyat-ları'nda, gerekse Avrupa şampiyonalarındaerkek ve kadın milli takımlarımız ile diğerkarşılaşmaları da yayınladı.Sunucuların ufak-tefek hatalarıoldu.Olsun.Teşekkür etmek boynu-muzun borcu.
Teşekkürler.

TRT Spor'a
Teşekkürler

Fenerli'ye işkenci
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KATKIDA BULUNANLAR
Bedri Baykam, Cemil Turhan, 
Jak Benzonana, Numan Atay, 

Barış Özkan, Özgün Mert, Harun Ata.
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Genel Yayın Yönetmeni
Uğur ÖZKAN

Yazı İşleri Müdürü
Yalçın TÜRK

Gillette-Milliyet ortaklığında 6. kez
düzenlenen “67. Gillette-Milliyet

Yılın Sporcusu” ödül töreni muhteşem
bir geceyle Volkswagen Arena’da ya-

pıldı.
Yılın Sporcusu: Başarılı milli cim-

nastikçimiz İbrahim Çolak kazandı. 
Yılın Takımı: A Milli Kadın
Voleybol Takımı

Yılın Kadın Sporcusu:
Yılın Kadın Sporcusu ödü-
lünü Eda Erdem kazandı.
Milli voleybolcumuza
ödülünü P&G Türkiye,
Kafkasya ve Orta Asya
Yönetim Kurulu Başkanı
Tankut Turnaoğlu takdim
etti.

Altınyıldız Classics
Özel Ödülü: Eda Erdem

67. Gillette-Milliyet Al-
tınyıldız Classics Özel

Ödülü'nü milli voleybolcu
Eda Erdem kazandı. Başa-

rılı milli voleybolcuya ödülünü
BR Mağazacılık Yönetim Ku-

rulu Üyesi Enis Habif takdim
etti. 

Jüri Özel Ödülü: Ferhat
Arıcan (JİMNASTİK

Yılın Antrenörü: Ergin
Ataman

Milka Yılın Kayak Spor-
cusu Özel Ödülü: Ceren
Reyhan Yıldırım

Yılın Futbolcusu: İrfan
Can Kahveci

Törende Gillette Yılın Futbolcusu ödülünü başarılı milli fut-
bolcu İrfan Can Kahveci kazandı. Ödülünü İrfan Can Kahve-
ci'ye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay
takdim etti.

EDA ERDEM: İLK GÜNKÜ HEYECANI HİSSEDİYORUM
Milli voleybolcu Eda Erdem aldığı ödül sonrası şu açıkla-

maları yaptı; 
“İlk günkü heyecanı hissediyorum. Sportif başarılarının ya-

nında ülkeyi voleybol ile birleştirme mesajını gördük. Bu bize
sportif başarının yanında önemli bir sorumluluk yüklüyor. Kız
çocuklarına ben yapabiliryorsam siz de yapabilirsiniz dedirt-
mek istiyorum”

Namık Sevik Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi
Haslet Soyöz

Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı:
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı

İslam Çupi Özel Ödülü: Türkiye Tenis Fe-
derasyonu

OYLAR çOCUKLARA SpOR 
MALzEMESİNE DöNÜştÜ
Son 2 yıldır, verilen oylar arkasında

Gillette ve Milliyet’in ortaklığı, T.C.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tür-
kiye Milli Olimpiyat Komitesi
(TMOK) destek ve iş birliğiyle;
Türkiye’de gençlerin sporla bü-
yümesini destekleyen sosyal
sorumluluk projelerine imza
atılıyor. Bu yıl da verilen her
bir oy, çocukların spor mal-
zemesi ihtiyacını karşılamak
için bir desteğe dönüştürüldü.

k Özel Ödülü: Milliyet Gazetesi Karikatüristi

pik - Engelli Sporcusu/T/T/ aTaT kımı:
dalye Basketbol Milli TaTaT kımı
Özel Ödülü: Türkiye TeTeT nis Fe-

UKLARA SpOR
NE DöNÜştÜ

verilen oylar arkasında
yet’in ortaklığı, T.T.T C.
r Bakanlığı ve Tür-
mpiyat Komitesi

ve iş birliğiyle;
lerin sporla bü-
kleyen sosyal
elerine imza

a verilen her
n spor mal-
ı karşılamak
dönüştürüldü.
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Yılın Sporcusu” ö
bir geceyle VoVoV lk

pıldı.
Yılın Sporcus

nastikçimiz İbra
Yılın TaTaT
VoVoV leyb
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Milli
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etti.
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Yılın
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Reyhan

Yılın
Can Kah

Yılın futbolcusu İrfan Can Kahveci
Yılın Kadın Sporcusu Eda Erdem
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