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Muğla sporunda yeni bir başlangıç: PAZUBANT

Muğla’nın ilk spor dergisi Pazubant, geçtiğimiz ay yayın hayatına başladı. 48spor.
com’un imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni olarak benim öncülüğümde yayına 
başlayan dergi, internet üzerinden sizlere ulaşıyor.

Derginin nasıl yayın hayatına geçtiği hakkında açıklama yapmam gerekirse Muğla’da 
spor haberciliği anlamında birçok ilke imza atan 48spor.com 2016 yılının Şubat ayında 
yayına başladı. Aslında 48spor.com ile doğru orantılı bir web dergi çıkarma planım 
o yıllarda da vardı. Hatta taslağı hazır halde bekliyordu. Derginin gecikme nedenine 
gelecek olursak; hem maç takibi hem de siteye haber yazma ve haber girmenin yanı 
sıra grafik tasarımlara ağırlık verdiğim için dergiye ayıracak zaman bulamıyordum. Bu 
korona virüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi ve genellikle evde vakit geçirmem 
sonrasında, dergiye yoğunlaşmaya karar verdim. Geçtiğimiz ay demo, yani deneme 
diyebileceğim bir sayı çıkarıp yayınladım. Beklediğimden fazla okunma ve indirme 
alınca dergiyi daha kapsamlı bir hale getirip, ikinci sayıyı yapmaya karar verdim. 
Şuan ikinci sayı yayında, umarım ilk sayının üstünde bir okunma oranına ulaşır. Eğer 
bu dergi gerçekten beğenilirse, bunun web dergi olmanın ötesine geçerek insanların 
kitaplıklarında yer edinir bir hale gelebileceğini düşünüyorum. Muğla’da bugüne kadar 
yapılmış dergiler, ne yazık ki pek olumlu bir geri dönüş alamadı. Muğla’da ilk kez spor 
üzerine bir dergi çıkarmak yine 48spor aracılığıyla bana nasip oldu. Bakalım, belki 
ilerleyen aylarda dergi baskıya dönüşür ve satışa çıkarak daha fazla sporsevere ulaşır. 
Bu dergiye içerik anlamında katkı sunan değerli dostum Hüseyin Kılavuz ve gazeteci 
Cihat Cura’ya da teşekkür ederim.

Dergi isminin Pazubant olarak tercih edilmesi üzerine de kısa bir açıklama yapayım. 
Takım kaptanları; takım arkadaşları, taraftarlar ve yöneticiler arasında köprü görevi 
görür. Takım içi dengeler her daim kaptanlardan sorulur. Sorunları yönetime iletmek 
ve takım arkadaşlarının sözcülüğünü yaparak orta yolu bulmak kaptanların en önemli 
sorumluluklarından biridir. Hal böyle olunca 48spor’da Muğla’da spor haberciliğinde 
fark yaratmak için önemli bir sorumluluk üstlenince ve yeniliklere liderlik etme 
arzusunda olunca kaptanların en önemli sembolü olan pazubantı isim olarak tercih 
ettik.

                                                                                                                                Berkay Göcekli
Genel Yayın Yönetmeni
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Bölgesel Amatör Lig ekibi Ortaca 
Belediyespor'un altyapısında yetişen 
ve uzun zamandır takımın kaptanlığnı 
yapan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu 
Semihcan Aslan ile samimi bir röportaj 
gerçekleştirdik. Başarılı futbolcu 
kendisi hakkında bilinmeyenleri ve 
merak edilenleri Pazubant'a anlattı.

1999 yılında kapısından girdiğin Ortaca 
Belediyespor'da takım kaptanlığı gibi önemli 
bir sorumluluğu üstleniyorsun. Futbola nasıl 
başladın, siyah-beyazlı kulüple seni ilk tanıştıran 
kimdi?

Spor hayatıma ilk olarak voleybol ile başladım, 
fakat neredeyse her gün okuldan sonra mahalle 
maçları ve sokak futboluyla zaman geçiriyordum.
Futbola da o yıllarda Ortaca Belediyespor hocaları 
olan Salih Aybey ve Okşan Yılmaz sayesinde 
başladım.

Ortaca Belediyespor'a adım attığın günden bu 
yana 20 yıl oldu, Ortaca Belediyespor senin için 
ne ifade ediyor?

Ortaca Belediyespor ile büyüdüm ben... 
Çocukluğumdan, çocuklarım olana kadar 
hayatımda hep futbol ve Ortaca Belediyespor oldu. 
Kısacası futbola adanmış bir hayatı ifade ediyor 
benim için.

Seni çok farklı mevkiilerde izledik, futbolculuk 
hayatın boyunca kaç farklı mevkiide oynadın? 
Kendini en rahat ve özgür hissettiğin mevkii 
hangisi?

Benim tarzımda futbolcular okey oyunundaki okey 
taşı gibidir. Hangi seride bir sıkıntı var, nerede bir 
boşluk var, koyarsın oraya sıkıntı çözülür. Bir nevi 
joker... Günümüz futbolunda da en çok aranan 
oyuncu tipi çok yönlü oyunculardır. Kale ve stoper 
hariç diğer tüm mevkiilerde oynadım, net olarak 
şurada rahat ve özgür hissediyorum diyebileceğim 
bir mevki yok sanırım.

Ortaca'dan ayrıldıktan sonra ilimizin lokomotif 
kulüplerinden Muğlaspor'a transfer oldun. 
Muğlaspor günlerin nasıldı? İlimizin önemli 
futbolcularıyla bir arada oynama fırsatın oldu, 
Muğlaspor senin kariyerine neler kattı? 

Muğlaspor ile rahmetli Ali hocam(Ahmet Ali 
Göz) sayesinde tanıştım.  Tuttu elimden götürdü. 
Futboldan ekmek yedim ve hala daha yiyorsam 
Ali hocam sayesindedir. Muğlaspor'da çok 
değerli hocalarla ve futbolcularla tanışma, çalışma 
fırsatım oldu. O zamanlar Muğlaspor 2. Lig'deydi 
profesyonel düzeyde futbol ile orada tanıştım. 
Futbolu öğrendiğim yerdir Muğlaspor... Bana 
kattıkları her şey için teşekkür ederim.

''Muğlaspor’dur gençler ocağı, Şan, şeref doludur 
O’nun kucağı.  Biriz birliğiz, Muğla’lıyız biz, yeşil 
beyaz renklere aşık hepimiz" 

Muğlaspor'dan sonra her şeyin başladığı Ortaca 
Belediyespor'a geri döndün. Bugüne kadar 
Muğlaspor ve Ortaca Belediyespor dışında, 
kısa süreli bir Kuşadasıspor maceran oldu. 
Seni kariyerinde ilk kez İl dışında bir kulübe 
yönlendiren sebep neydi?

Bu konu çok derin, yazamayacağım şeyler var. 
Kırgınlıklar var, gözyaşı var, nankörlük var... Onun 
için fazla bir şey söylemek istemiyorum, sadece 
hayatım boyunca unutmayacağım kişiler oldu. Bu 
sayede Ortaca'da, onları tanımış oldum. Bunun 
dışında bana güvenen ve inanan çok değerli Göksel 
Özdemir hocamın beni takımında görmek istemesi 
üzerine Kuşadasıspor ile anlaştım. Benim için çok 
zor bir karar oldu. Çünkü eşim hamileydi, fakat 
futbolun cilvesi bu işte. Ne zaman, nerede olacağın 
belli olmuyor. Her şeye rağmen Kuşadası'nda 
da çok güzel dostluklar edindim, güzel insanlar 
tanıdım.

Kuşadasıspor ile yarım sezon geçirdikten sonra 
yeniden Ortaca Belediyespor'a imza attın. 
Ortaca Belediyespor'a karşı bir aidiyet duygusu 
mu hissediyorsun?

Benim evim burası, bana ne zaman gel deseler 
düşünmeden gelirim ve geldim, her şeye rağmen...

Kariyerin boyunca hem saha içi hem de saha 
dışında en iyi anlaştığın takım arkadaşlarını 
saymanı istesek kimleri eklersin?

Bunu sayamam çünkü çok var.

Kariyerinde unutamadığın, aklından hiç 
çıkmayan bir maç var mı?

Ortaca Belediyespor - Muğla Üniversitesispor 
maçı... 2014-2015 sezonu Bölgesel Amatör Lig'e 
çıktığımız maç...

Unutamadığın bir golün ya da asistin var mı? 
Hangi gol ya da asist?

Yeni Milasspor deplasmanında yaklaşık 30 
metreden çok güzel bir gol atmıştım, golden sonra 
Milasspor taraftarları alkışlamıştı o golü unutamam. 
Asist yine Yeni Milasspor maçıydı. Şampiyonluk 
maçımızdı, Yusuf Asa'ya yapmıştım asisti, o da çok 
güzel bir gol atıp şampiyon olmuştuk

Futbol kariyerinde kaç şampiyonluk yaşadın?

2008-2009 Muğlaspor,  2012-2013 Ortaca Belediyespor, 
2013-2014 Ortaca Belediyespor, 2014-2015 Ortaca 
Belediyespor... Toplam 4 şampiyonluk yaşadım

Sporculuk kariyerin boyunca en duygulandığın 
ve en çok sevindiği anlar hangileriydi?

En çok duygulandığım an Ortaca Belediyespor'un 
eski yöneticisi çok sevdiğim abim Uğur Çöllü'yü 
kaybettiğimiz gün çıktığım maçta attığım golü ona 
armağan etmemdi.

En çok sevindiğim an ise çocuğum olacağını 
öğrendiğim gün çıktığım maçta attığım goldü.

Frikikten attığın çok iyi golleri de biliyoruz, 
son zamanlarda duran toplarda pek fazla seni 
topun başında göremiyoruz. Bunun nedeni ne?

Frikikleri kimin kullanacağına hoca karar veriyor 
onun için bir şey diyemem. Attığım frikik gollerinde 
bana güveniyorlar ve atacağımı biliyorlardı 
atıyordum.

Futbolculuk kariyerinde oynadığın kadrolar 
arasında en iyi 11'i kurmanı istesek nasıl bir 
kadro kurarsın?

Kaleci - Ozan Öztürk
Sağ bek - Emre Kuncak 
Sol bek - Erhan Şahin 
Stoper - Rasim İnce
Stoper - Fatih Arslan 
Orta saha - Deniz Kibar 
Orta saha - Güneşcan Görgülü 
Orta saha - Ozan Sol 
Orta saha - Hayati Şenkaya 
Forvet - Murat Deniz 
Forvet - Nedim Burak Yıldırım
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Bu sene ligde oldukça iyi bir şekilde gidiyordunuz 
ancak son haftalardaki kayıplar zirvenin 
uzağına itti. Ortaca'nın ilerleyen yıllarda 
profesyonel liglerde yer alacağını düşünüyor 
musun? 

Keşke futbol sadece sahada oynanan bir oyun 
olsaydı,herkes emeğinin, mücadelesinin mükafatını 
alsaydı. En dibinden en üst ligine kadar... Ortacamız 
elbet bir gün profesyonel liglerde olacaktır.  Bundan 
kimsenin şüphesi olmasın. Biz futbolcu olarak 
göremesek bile... Alt yapıda çok yetenekli ve 
pırlanta gibi çocuklarımız var, onlara güveniyoruz. 
Onlar sayesinde göreceğiz, ben buna inanıyorum.

Futbol yeteneklerinin yanında iyi resimler ve 
çizimler yaptığını da biliyoruz. Çizim yeteneğin 
nasıl gelişti? Yanılmıyorsam evinin duvarlarını 
da çizimlerinle süslüyorsun.

''Futbol ve resim arasında seçim 
yapmak zorunda kaldım''
İlkokul yıllarında resim yarışmalarında birçok 
birincilik ve ödül aldım. Ortaokul biterken de 
hocalarımın tavsiyesi ve aileminde desteği ile 
Muğla Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim 
Bölümü'nü kazandım. Bir senelik eğitimimin 
ardından, Muğlaspor'a transfer oldum. Futbol ve 
resim arasında seçim yapmak zorunda kalınca 
doğal olarak futbolu seçtim. Muğla Turgutreis 
Lisesi Spor Bölümü'ne geçiş yaptım. Fakat resim 
yapmayı hiç bırakmadım,fırsat buldukça çizimler 
yapmaya çalışıyorum.

Dünyalar tatlısı iki evladın var. İleride sporcu 
olmalarını ister misin? Özellikle oğlunun 
babasının izinden giderek bir futbolcu olmasını...

Tabiki de isterim. Her insan sağlıklı bir yaşam 
sürdürebilmek için spor yapmalı. Oğlumun futbolcu 
olmasını isterim evet... Fakat yolumdan değil kendi 
yolundan gitsin(gülerek). Bana göre daha şanslı, 
çünkü ona yol gösterebilecek, tecrübelerini 
aktarabilecek bir babası var. Futbola 
yeteneği olursa desteklerim, 
olmazsa da zorlamamak en 
doğrusu.

Kendini nasıl bir futbolcu olarak tanımlarsın? 

Yusuf Şimşek'in bir sözü var, sanırım ben tam öyle 
bir futbolcu oldum. "Yusuf Şimşek: Beşiktaş'a 
(Ortaca' ya) gel dediler, geldik. Bu takıma abilik 
yapacaksın dediler yaptık. Bu takım şampiyon 
olacak dediler olduk. Sonra bir gün birileri geldi ve 
artık gidebilirsin dediler bizde gittik."

''Fedakarlık etmeden hedefinize 
ulaşamazsınız''
Futbolu bıraktıktan sonra da futbolun içinde 
kalmayı düşünüyor musun?

Evet düşünüyorum, şuan zaten TFF Grassroots C 
antrenör lisansım var. Futbol hayatımı noktaladıktan 
sonra da kendimi Antrenörlük alanında geliştirmeyi 
hedefliyorum.

Tecrübeli bir futbolcu olarak genç futbolculara 
ne gibi tavsiyelerde bulunursun?

İyi bir futbolcu olmak için, öncelikle iyi bir insan 
olmak gerekir ve  çalışmadan, yorulmadan, 
ağlamadan, acı çekmeden, fedakarlık etmeden 
hedefinize ulaşamazsınız.

Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.  
Son olarak eklemek istediğin birşeyler var mı?

48 spor olarak çok güzel işlere imzanı attın ve 
atmaya devam ediyorsun, işini profesyonel ve 
kaliteli yapıyorsun. 

Başarılarının devamını diliyorum ve bu güzel 
röportaj için teşekkürler ediyorum.
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THF Erkekler 1. Lig'de lider olan ve 
şampiyonluğunu ilan edeceği günü 
bekleyen Köyceğiz Belediyespor'un 
istikrarlı ve başarılı kaptanı Behçet 
Çimen, kendisi hakkında merak 
edilenlerin yanı sıra Köyceğiz ekibinin 
bu sezonki şampiyonluk yürüyüşü 
hakkında bilinmeyenleri Pazubant 
Dergisi'ine anlattı.

Oldukça tecrübeli bir sporcusun biraz bize 
kendinden bahsedebilir misin? Nasıl bir çocukluk 
geçirdin?

25.05.1987 Muğla merkez doğumluyum. 5 senelik 
evli ve güzeller güzeli 4 yaşında bir kız babasıyım. 7 
senedir Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji'nde beden 
eğitimi öğretmenliği yapmanın yanı sıra profesyonel 
spor yaşantımı devam ettirmekteyim. Nasıl bir çocuk 
geçirdim kısmını top beşinde diyebilirim.

Hentbolla tanışman nasıl oldu? Nasıl başladın?

İlkokul 2'nci sınıfta beden eğitimi öğretmenim olan 
Mehmet Atıl'ın keşfiyle bu spor dalına yöneldim.

Profesyonel olarak kaç yıldır hentbol 
oynuyorsun?

12 senedir profesyonel olarak hentbol 
oynuyorum.

Yıllardır Köyceğiz Belediyespor 
formasını başarıyla terletiyorsun. 
Takım kaptanlığı gibi önemli bir 
görevi yıllardır yürütüyorsun, 
şampiyonluklar yaşadın ve 
Köyceğiz ekibiyle bir 
şampiyon luğa 
daha yakınsın. 
K ö y c e ğ i z 
Belediyespor 
senin için ne 
ifade ediyor?

Köyceğiz Belediyespor ile 
iki kez şampiyonluk kupası kaldırdım. Şimdi ise 
1. Lig şampiyonluk kupasını kaldırmamıza bir 
galibiyetlik mesafedeyiz. Köyceğiz Belediyespor 
benim ikinci bir ailem olmuştur. İyi ve kötü 
günde her daim yanımda olan, aile ortamı yaratan 
başta spor kulübü başkanımız Nadi Pirci ve sayın 
Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a bu vesileyle 

teşekkürlerimi iletirim.

Muğla'da özel bir kolejde Beden Eğitimi 
Öğretmeni olarak çalışıyorsun. Yeni nesilin 
henbola bakışı nasıl? Hentbola yönlenirdiğin ve 
senin gibi başarılı bir sporcu olmak isteyenler 
oluyor mu?

Okulumuzda hentbol branşının gelişimi için yeni 
hentbolcular yetiştirmekteyim. Yetiştirdiğim 
sporcular, okul sporlarında 2018-2019 il 
birinciliği, 2019-2020 il ikinciliği elde etti. Bana 
ve sporcularıma her daim destekte bulunan sayın 
yönetim kurulu başkanımız Hamdi Yücel Gürsoy'a 
ve genel koordinatörümüz Celaleddin Demirel'e 
minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

Hentbol kariyerinde parke üstünde en iyi 
anlaştığın isimler kimlerdi?

Diğer kaptanımız Burak Dağcı, Köyceğiz 
Belediyesporumuzun demirbaş oyuncusudur. 
Saha içinde ve dışında uyum içinde olduğum bir 
arkadaşımdır.

Yalıkavakspor bu sene Süper Lig'de başarılı işlere 
imza attı, keza siz şampiyonluğunuzu ilan etmeyi 

bekliyorsunuz. Muğla'da 
hentbol konusunda 
gelişim nasıl? 

Muğla hentbolu 20-
25 yıldır devam edip, bu 
sene altın çağını yaşıyor. 

Bu cümleyi küçükler, 
yıldızlar, gençler 
kategorilerinde 
y a ş a n a n 

şampiyonluklarla 
doldurabiliriz.

Orta oyun kurucu 
m e v k i i n d e 
oynuyorsun, 

attığın gollerle 
galibiyetlerde 

önemli pay 
sahibi oluyorsun. 

Neredeyse 
her sezon 
takımın en 

golcü ismi olmayı 
başarıyorsun. Bu 

istikrarlı oyununu 
neye borçlusun?

Eşim ve çocuğuma...
Aynı zamanda takım 

arkadaşlarıma...Takım 
arkadaşlarım topun beni 

sevdiğini söyler.

Mehmet Deniz'in antrenörlüğe gelmesiyle 
yenilgisiz olmakla beraber, önemli bir seri 
yakalayıp liderlik koltuğunun sahibi oldunuz. 
Böyle bir başarı nasıl geldi? Antrenör ve sporcu 
uyumunu nasıl yakaladınız?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde arkadaşım 
olan Mehmet Deniz, şimdi ise antrenörüm. Böyle 
bir başarı ancak ciddiyet, disiplin, samimiyet ve 
istikrar ile gerçekleşir. Saymış olduğum bu faktörler 
beraberinde antrenör ve sporcunun birlikte yol 
almasını sağlar. Yalıkavakspor'u 1. Lig'den Süper 
Lig'e çıkaran Mehmet Hoca şimdi de Köyceğiz 
Belediyespor'u Süper Lig'e taşıdı. Başarısı tartışılmaz.

Dünyanın yaşadığı bu koronavirüs salgınıyla 
birlikte hayat neredeyse durma noktasına geldi. 
Bundan en çokta spor camiası etkilendi. Sen 
ve takım arkadaşların karantina günlerinde 
antrenmanlarınızı evlerinizde mi yapıyorsunuz? 
Evde ne gibi çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz?

Mehmet hocamızın vermiş olduğu antrenman 
programını bireysel olarak takıma uyguluyoruz.

Köyceğiz Belediyespor'un Süper Lig'e yükselecek 
olması Beşiktaş, Antalyaspor ve Göztepe gibi 
tanınmış ekiplerin Köyceğiz'e geleceği anlamı 
taşıyor. Bunun bölge ekonomisi ve tanıtımına ne 
gibi etkileri olur?

Köyceğiz gerek doğası gerek içinde barındırdığı 
birçok turistik yer ve yapısıyla ülkemizde bilinen 
bir ilçemiz... Elbette adımızın saymış olduğunuz 
kulüpler arasında anılmasıbu durumu sosyal, 
ekonomik ve kültürel anlamda arttıracaktır.

Henbolla ilgili gelecek planların neler? 

Hentbolla ilgili son hedefim Milli Takım antrenörlüğü 
yapmak...



Hentbola yönelmek isteyen sporcu adaylarına ve 
genç sporculara neler söylemek istersin? Ne gibi 
tavsiyelerde bulunursun?

Tavsiyem en başta hentbolu sevip benimseyip, 
istikrar ve disiplin içerisinde devam ettirmektir.

Röportaj için teşekkür ederim, son olarak 
eklemek istediğin bir şeyler var mı?

Hentbol takımımız çoğunuğu Köyceğiz ve 
MUğla doğumlu arkadaşlarımızdan kurulu, Bizler 
çocukluğumuzdan bu yana hentbola gönül vermiş 
arkadaşlarız. 

Tek galibiyet Süper Lig'e ulaştıracak!
 
Köyceğiz Belediyespor kalan dört haftada, iki puan 
alırsa averaj hesabı bile yapmadan 34 puanla ilk 
iki içinde olacak ve adını Süper Lig'e yazdırmayı 
garantileyecek. İkinci sırada yer alan İstanbul ekibi 
de hanesine 3 puan yazdırması durumunda bir üst lige 
yükselecek. Büyük bir hentbol sürprizi yaşanmazsa, 
bu iki takım gelecek sezon Erkekler Süper Lig'de 
mücadele edecek.
 
Köyceğiz Belediyespor'un Süper Lig'e yükselmesiyle 
Hentbol Süper Lig temsilcimiz Yalıkavakspor ile 
birlikte ikiye yükselecek ve Muğla hentbolu altın 
sezonunu geçirecek. 
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Muğla'nın profesyonel liglerde mücadele eden salon spoları temsilcilerinden Yalıkavakspor, Köyceğiz Belediyespor, 
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor ve Milas Belediyespor tarihlerinin en başarılı sezonlarını geride bıraktı. 

Hentbolda tarihi başarı

Hentbol Süper Lig temsilcimiz Yalıkavakspor,  son haftalara kadar liderlik yarışında yer alırken normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayarak 
play-off'lara kaldı. Yalıkavakspor aynı zamanda Türkiye Kupası'nda da yarı final oynamayı başardı. 

Bir diğer hentbol temsilcimiz olan Erkekler 1. Lig'de mücadele eden Köyceğiz Belediyepsor ise ligde liderlik koltuğunda otururken, liglerin 
tescil edilmesi durumunda doğrudan, liglerin devamı sonrasında ise alacağı bir galibiyetle Süper Lig'in yolunu tutacak. Ayrıca okul sporlarında 
hentbol branşında ilimizi temsil eden okullar çeşitli derecelerle dönmeyi başardı.

Fethiye ekibi doğrudan Süper Lig peşinde

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon sergilediği oyunla Fethiyeli basketbol severleri sevince boğan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, 
ligde ikinci sırada yer alıyor. Yönetim ve teknik heyet ara verilen liglerin mevcut haliyle tescil edilmesini istiyor. Liglerin tescil edilmesi 
durumunda lider Petkimspor ile ikinci sırada yer alan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un doğrudan Süper Lig'e çıkacağı belirtiliyor. 
Liglerin devam etmesi durumunda ise liderliği kovalayacak olan temsilcimiz, en kötü ihtimalle play-off sonrasında Süper Lig'e yükselme 
mücadelesi verecek. 

Muhteşem mücadele sonuçsuz kaldı

TVF Erkekler 1. Lig temsilcimiz Milas Belediyespor, normal sezonu lider bitirerek yarı final mücadelelerine çıktı. İlk maçında Afyon 
Belediye Yüntaş'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup eden Milas Belediyespor, son iki karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı ve geçtiğimiz sezon 
olduğu gibi Efeler Ligi'nin kapısından döndü.

Salon sporlarında
Muğla'da ALTIN SEZON
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Ata sporumuz olan yağlı güreş bedeni zeytinyağı ile 
yağlayarak yapılan serbest bir güreş turudur. M.Ö. 4. 
yüzyıldan beri Türklerin güreş yaptığı bilinmektedir. 
İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak 
amacıyla yapılan kutlamalarda, evlenme törenlerinde, 
zafer şölenlerinde hep güreş karşılaşmaları yapılırdı. 
Günümüzde ise ülkemizde çok rağbet görmese de 
hastalık derecesinde takipçileri olan, izleyicisinin 
tutkusunun hiç son bulmayacağı bir spordur.

Türkler tarafından çok sevilen yağlı güreş 
karşılaşmalarının temeli, dengedir. Yağlı güreşin, 
minder güreşine nazaran çok daha yorucu olduğu 
bilinmektedir. Yağ faktöründen dolayı güçten 
çok teknik ve güreş becerisi ön plana çıkar. Bu da 
izleyenlere ayrıca bir zevk veren, seyir zevki yüksek 
oyunların yapılmasına sebebiyet verir. Yağlı güreşte 
kullanılan bilinen teknikler, minder güreşindekinden 
3 katı daha fazladır.

Pehlivanlar, İslâmî kurallara göre bedenlerini 
örten (göbeğin altından diz kapağının altına kadar) 
deriden yapılma “kısbet” giyer, yağlanır ve daha 
sonra birbirlerini yenene kadar güreşirler. Son 
yıllarda yağlı güreşe de bazı kurallar getirilmiş, 
zaman tahdidi konmuş ve puanlama getirilmiştir. Bu 
da son dönemde oldukça eleştirilen bir durumdur. 
Bu kuralın yağlı güreşin özüne aykırı olduğunu 
savunanlar vardır. Geçmişte günlerce süren güreşler 
yapılırken, bu durum bunu gölgelemektedir.

Yağlı güreş kapışmaları sırasında davul-zurna savaş 
havaları çalar. Bu güreşçileri hırslandırmak amacı 
ile yapılır. Bu da geçmişten kalan bir mirastır. 
Ayrıca yağlı güreşte pehlivanları cazgır adı verilen 
kişiler güzel sözlerle, kafiyeli cümlelerle anons 
ederler. Pehlivanlar kadar cazgırların naraları da ilgi 
görmektedir.

Yağlı güreşte son yıllarda ülkemizde öne çıkan, en çok 
pehlivanın yetiştiği üç merkez vardır. Bunlar Antalya, 
Ladik( Samsun) ve Karamürsel(Kocaeli)’dir. Bu 
bölgeler son yıllarda yağlı güreşe yetiştirdiği pehlivan 
sayısı nedeni ile pehlivan yatağı olarak anılır.

Bizde Karamürsel’de güreşçiler ile görüşüp yağlı 
güreşi birde onların ağzından dinledik.

 Gökhan Arıcı: “Yağlı güreş bizim için bir tutku ”

Başpehlivan Gökhan Arıcı dualı çayırda 
isminden sıkça söz ettiren son yılların formda 
pehlivananlarından. Arıcı, güreşe 10 yaşında 
başladığını söyledi. 42 yaşına gelmesine rağmen var 
olan güreş aşkını yetirmediğini belirtti. Arıcı ‘’Yağlı 
güreş bizim için bir tutku. Sağlığım müsaade ettikçe 
bu sporla uğraşmaktan vazgeçmeyeceğim’’ diyerek 
içindeki güreş sevdasını dile getirdi.
   Önümüzdeki sene için iddialı olduğunu söyleyen 
Arıcı, Karamürsel’de yetişen ve kendisinin de 
antrenörlüklerini yaptığı genç pehlivanlarla 
Karamürsel ekolunun akın akın geldiğini belirtti. 
Arıcı, yağlı güreşe gelecekte çok pehlivan 
kazandıracaklarına olan inancını son olarak sözlerine 
ekledi.

Murat Aydoğdu: “Pehlivanlık peygamber 
sünnetidir”

Murat Aydoğdu, Bursa’nın tek başpehlivanı olma 
unvanı ile yıllarca gurur duyduğunu belirterek söze 
girdi. 2019 yılında Yalçın Üncül de başpehlivanlığa 
çıkmış ve Bursa’nın ikinci başpehlivanı olmuştu. 
İlerleyen yaşına rağmen yaptığı güreşlerle göz 
dolduran pehlivan, aynı zamanda antrenörlük görevi 
de yürüttüğünü söyledi.

Başpehlivan, artık amacının genç sporculara yol 
göstermek ve insanların yağlı güreşe bir nebze daha 
olsun ilgi duymasını sağlamak olduğunu ifade etti. 
Güreş sporunun bizim geçmişimizin ve kültürümüz 
bir mirası olduğunu belirten Aydoğdu ‘’Pehlivanlık 
peygamber sünnetidir.’’ diyerek güreşe değer 
verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yağlı güreşteki usta çırak ilişkisine dikkat çeken 
Aydoğdu, bu kültürün devam ettirilmesini 
güreşin geleceği açısından önemli bulduğunu 
söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

Okan yavaş: “Hayaller gerçekleştirilmek 
içindir”

Okan Yavaş, 2015 senesinde 2 boy birden geçip 
büyük orta boyunda güreşmeye başladığını 
söyleyerek seneyi iyi değerlendirdiğini vurguladı. 

2019 yılında da Kırkpınar’da gösterdiği başarıyla 
başaltı boyuna yükselmişti. Bu başarısını başta 
ustalarına borçlu olduğunu belirten Yavaş, bu 
başarıyı elde etmek için çok çalıştığını ve karşılığını 
aldığını ifade etti. Günde çift idmanla çalışarak çok 
yorucu programlar uyguladıklarını belirten Yavaş, 
başarıya ulaşmak için çok emek harcadığını açıkladı.

Genç pehlivan tek hayalinin Kırkpınar Er 
Meydanı’nda altın kemeri almak olduğunu 
söyledi. Bu hayaline olan inancını ise ‘’Hayaller 
gerçekleştirilmek içindir’’ sözleri ile ifade etti. 
Yavaş, kendisini ustaları gibi başpehlivan olarak 
hayal ettiğini ve rüyalarında bile bu günleri görecek 
kadar istekli olduğunu söyledi. Bursa’dan ailesinin 
yanından sadece güreşi daha iyi öğrenebilmek için 
ayrıldığını ifade eden Yavaş, Karamürsel’in bu 
noktada Türkiye’de en üst noktalardan biri olduğunu 
sözlerine ekledi.

Kırkpınar’da 2019 yılında aldığı madalya ardından 
kendisi Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi’nde 
antrenör olarak göreve de başladığını belirtti 
Antrenör olarak da güreşe katkı vermek istediğini 
ve çıraklar yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi. 
Gelecekte buradan çıkacak gençlerin yağlı güreşte 
üst kademelerde yer alacağına inandığını söyleyerek 
sözlerine son verdi.
   
       

Allah, Allah illallah 
Hayırlar gele inşallah

İki yiğit çıkmış meydana
Birbirinden merdane

Pirimiz Hamza Pehlivan 
Aslımız, neslimiz pehlivan!

ATA SPORUMUZ
YAĞLI GÜREŞ
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Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 
Başantrenörü Alkım Ay, basketfaul.com'un canlı yayınına konuk olarak 
açıklamalarda bulundu.

Alkım Ay,, liglerin mevcut haliyle tescil edilmesini istediğini vurguladu.

Sezon başında maddi olarak sıkıntılı sbir üreç yaşadıklarına değinen Başantrenör 
Ay, yakaladıkları başarıda Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yönetim 
kurulu, teknik heyette ve oyunculara teşekkürlerini iletti.  

''Enkaz edebiyatı yapmadık''
Başantrenör Ay açıklamasının başında, Korona virüs salgını nedeniyle dünyanın 
zor bir süreçten geçtiğini belirterek, bir an önce bu sıkıntının atlatılması dileğinde 
bulundu.

Kulübün sırtında geçen sezondan kalan ciddi bir borç yükü olduğunu dile getiren 
Alkım Ay; ''Buna rağmen enkaz edebiyatı yapmadık. Kulübün hiç kimse, hatta 
Belediye Başkanı için taviz verilmemesi gereken ilkeleri olmalıydı. Bunu da 
birlikte başardık. Ödemelerin zamanında yapılmasıyla birlikte görev tanımları 
yapıldı ve buna uyuldu. Ben de bana tanınan çemberin dışına çıkmadım. En büyük 
şansım vizyonu yüksek yöneticilerle birlikte çalışmam oldu'' açıklamasında 
bulundu.

Alkım Ay açıklamasının devamında; ''Sezon başında Federasyon Kupası’nda 
üçte sıfır yaptıktan sonra yöneticimiz Miraç Efe Doğan’ın diğer yöneticilere 
‘İçiniz rahat olsun, taş gibi takımımız var’ dediğini duymamız belki de kırılma 
anıydı. Zamanla oyuncularımız da buna inandı. Oyunculara ne istediğimizi 
ve ne yapmaları gerektiğini net biçimde anlattığımızı düşünüyorum. Kafamda 
kurguladığım takımı çok iyi anladılar. Zaman zaman hatalarımız ve eksiklerimiz 
de oldu. Oyunculara sezon başında egolarınızı kapının dışında bırakın. 
Sonrasında air ball da atsanız arkanızdayım demiştim. Sonuna kadar da bu 
hava içinde geldik. Son oynadığımız Merkezefendi Belediyespor maçında 
da söyledim. Kazandığınız her maç sizin, kaybedilen her maç benim… Bunu 
yürekten söylediğiniz zaman oyuncular zaten her şeyini ortaya koyuyor. Bizim 
için önemli olan mutluluk. Yaptığımız işten önce biz keyif alırsak taraftarın daha 
da coşkulu olacağı kanaatindeyim'' dedi.

Başantrenör Ay
''Lig tescil edilmeli''
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''Dünya ekonomik bir darboğaza girecek''
Alkım Ay, ''Yönetimimizin sporculara mağdur olmayacaklarını söylemesi 
hepimizin çok hoşuna gitti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Salgın atlatılsa 
bile ülkemiz ve dünya ekonomik bir darboğaza girecek. Ben takım sayısının 
arttırılması ya da düşmenin kaldırılıp Basketbol Süper Ligi’nin 18-20 takımla 
oynanması taraftarıyım. Liglerin tescil edilmesini isterim. Her şeye rağmen 
eğer maç oynanabilecekse lig tabi ki devam etsin. Her takım bir şekilde lige 
devam edebilir. Ama bizim yabancılarımız ülkelerine gittiler. Ona göre 
protokol yaptık, şartlar düzelince Fethiye’ye dönmek istediklerini söylediler. 
Türkiye’ye döndükleri zaman sadece bizde oynayabilecekler. Fakat mesela 
bizim yabancılarımız olsa, rakiplerin yabancıları dönmese yine haksız rekabet 
olacak. Ligler durdurulduğunda averajla ikinci sıradaydık. Şampiyonluk 
şansımız çok yüksekti. Tabii averajla lider olan Petkimspor ile üçüncü 
sıradaki Merkezefendi Belediyespor’un da şampiyonluk ihtimali vardı. 
Ama lider Petkimspor ile Merkezefendi Belediyespor’un aralarındaki maç 
henüz oynanmamıştı. Adil olunması şartıyla federasyonun alacağı her karara 
saygılıyız'' açıklamasında bulundu.

''Takım gerçekten taraftarı da inandırdı''
Ertelenme sağlık açısından çok önemli bir karar olduğuna değinen Alkım 
Ay, ''Bizi üzen olaylardan birisi şehrin basketbolsuz kalması. Fethiye’de 
basketbola ilgi inanılmaz arttı. Takım gerçekten taraftarı da inandırdı. 
Sürdürülebilirlik açısından bir problem olacağını düşünmüyorum. Fakat adil 
olmayan veya şehrin direncini kıracak kararlar alınırsa şehirdeki insanların 
morali bozulabilir. Çünkü şu anda Fethiye’deki herkes Süper Ligi bekliyor. 
İlçedeki basketbolseverler bir an önce ligin tescil edilmesini umuyorlar'' 
şeklinde konuştu.

''Hizmet vermelerini sağlamalıyız''
Muğla'nın basketbol ortamı ve altyapısına da değinen Başantrenör Alkım Ay, 
bu mevcut şartlarda Muğla'da oyuncu yetiştirme şansının olmadığına değindi.

Alkım Ay altyapı hakkında yaptığı açıklamada; ''Muğla bölgesinde çok fazla 
takım yok. Altyapı olarak 5-6 maç yaparak bölge gruplarına gidiyorsunuz. 

Bunun hiç kimseye bir faydası yok. Altyapı ligleri 3-4 ay sürüyor. Spor okulu 
açtığım zamanlarda dönemin il temsilcisine Muğla, Denizli, Aydın altyapı 
liglerinin birleştirilmesi gibi bir teklifim olmuştu. Fethiye’den altyapı takımı 
otobüse binip 250 kilometre mesafedeki Bodrum’a maça gidiyor. Halbuki Denizli 
bize daha yakın. Bu sürecin devamı gelmedi. Gerçeği söylemek gerekirse, biz 
burada oyuncu yetiştirmek için tabii ki yine çabalarız. Ama bu mevcut şartlarda 
oyuncu yetiştirme şansımız yok. 12-13 yaş grubuna biraz ilgi gösterip, bu 
oyuncuları Efes, Fenerbahçe ve Bandırma gibi yerlere gönderip, uzun vadede 
bize dönüp A takımda hizmet vermelerini sağlamalıyız. Genç takım seviyesinde 
yılda 6-8 maç yaptırarak, oyuncuları büyük kulüpler ile yarıştıramayız. Genç 
oyunculara senede 30-40 maç yaptırabilirsek, ancak o zaman altyapı anlamında 
diğer kulüplerle mücadele edebiliriz'' dedi.





Tabi ki ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 
Vatandaşlar olarak evde kalmaya çalışıyoruz. 
Bizde bu röportajı online olarak gerçekleştiriyoruz. 
Sizde futbolcular olarak çalışmalarınızı evden 
sürdürüyorsunuz. Ligler malum ertelendi. 
Öncelikle şunu sormak istiyorum, Bu süreçte 
neler yapıyorsun, nasıl çalıyorsun, günlerin nasıl 
geçiyor?

Bende herkes gibi klasik olarak evdeyim. Kurallara 
uymaya çalışıyorum. Herkesin de uymasını buradan 
rica ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ben ne 
yapıyorum: evde dizi izliyorum, film izliyorum. İki 
tane arkadaşım var yanımda. Sağ olsunlar beni burada 
yalnız bırakmadılar. Çünkü tek başına daha da zor 
olabilirdi. Ailem Marmaris’te. Annem babamın yaşı 
biraz yüksek olduğu için onların yanına gitmedim. 
Bildiğiniz gibi taşıyıcı olma riskimiz var. Bu yüzden 
Alanya’da kaldım. 
   
Kulübümüz Alanyaspor çalışmak için ekipmanlar 
yolladılar. Bisiklet olsun, lastik olsun, ağırlık olsun… 
Evde onlarla çalışıyorum. Bu süreci bu şekilde 
geçirmeye çalışıyorum. 

Aslında onu da soracaktım. Siz futbolcular 
için en iyi antrenman şekli sahada olmak. Erol 
Bulut bu konuda futbolcuların evde çalışması 
ile sahada olması arasında fark var; bizim şu an 
yapmaya çalıştığımız oyuncuları lig başlayana 
kadar sıcak tutmak şeklinde konuşmuştu. Bu 
noktada evde çalışmanın ne gibi etkileri olacağını 
düşünüyorsun?

Tabi ki şu anda bir maça çıksak 90 dakikayı 
bitirebileceğimi ben düşünmüyorum. 2-3 hafta bir 
süre oldu. Bu futbol için gerçekten çok uzun bir süre. 
Eğer bu süreçte hiçbir çalışma yapmazsan; bütün 
sene yaptığın kuvvet, güç, kondisyon hepsi gider. Bu 
süreçte tempo kaybı ilah ki olacaktır. Ama biz evde 
çalışarak kas kaybetmemeye çalışıyoruz. Evde karın 
kası çalışıyoruz, mekik çekiyoruz, şınav çekiyoruz… 

Sahada olmadığımız sürece çok hazır olmak zordur. 
İlah ki kas kaybı yaşanacaktır. Kilo almalar olabilir 
veya kilo kaybı olacaktır, yağlanma olacaktır. Bunu 
da dengeli beslenerek önlemeliyiz. Çünkü bu bende 
de herkeste olduğu gibi evde televizyon karşısında 
koltukta, 4 duvar arasında dizi izliyorsun. O arada 
canın sıkılıyor ve bir şeyler yeme ihtiyacı duyuyorsun. 
Bunu da ben can sıkıntısına bağlıyorum. O yüzden 
bu durumun en çabuk şekilde geçmesini istiyorum. 
Daha fazla kas kaybetmeden, tempo kaybetmeden 
sahaya dönelim diye diliyorum.

İnşallah bizde aynı şeyleri temenni ediyoruz. 
Bu doğrultuda TFF’nin bir açıklaması oldu. 
En erken haziran ayında liglerin başlayacağına 
dair, bu noktada hazirana da epey bir süre var. 
Ara bayağı uzayacak gibi görünüyor.  Sanki yeni 
bir sezona başlıyormuş gibi olacak sizin için. Bu 
durumda sence lig başlamadan önce bir kamp 
süreci gerekecek mi? Bir kamp sürecinden sonra 
mı ligler başlayacak bunu sana soralım?

Zaten ligler mayıs ayında bitiyordu. Haziran ayını 
izinli geçiriyoruz. Hatta bazı kulüplerde Haziran 20 
den sonra kamplar başlıyor. Yani genelde temmuzda 
kamplar başlardı. 1 ay izin olurdu dinlenmek için. Şu 
anda TFF açıklamasına göre 60 günlük bir ara var.

Alanyaspor olarak bizde şöyle bir karar alındı; 
10 gün bir izin var. Sonrasında tekrar çalışmalara 
başlayacağız. Bu 10 gün de ciddi bir süre. Bu 10 gün 
içinde de biz tabii ki kendi idmanlarımızı yapacağız. 
Ama 2 aylık süreç için benim fikrim kesinlikle bir 
kamp dönemi gerekiyor. Daha önce arkadaşlarımla 
olsun, röportajlarda olsun en az 1 ay bir sürenin 
gerektiğini söylemiştim. Çünkü dediğim gibi bu işin 
bir kuvvet kısmı var, tempo var, fiziksel çalışmalar 
var, hazırlık kampı var. Şöyle de bir durum var;  
kamp içinde de sürekli antrenman yapamıyorsunuz. 
Aralarda izin yapmanız gerekiyor. Çünkü tekrar 
bir yorgunluk olacak. Hazırlık maçları olacak. Bu 
yüzden en az 1 aylık bir kamp dönemi gerektiğini 
düşünüyorum ben.

Peki siz kulüp olarak saha çalışmalarına ne zaman 
başlayacağınız yönünde bir görüşme yaptınız mı, 
böyle bir karar alındı mı?

Biz TFF’nin açıklamasını bekledik. Çünkü bize 
zaten program geliyordu ve biz program dâhilinde 
çalışmalarımızı sürdürüyorduk.

TFF haziran açıklamasını yaptı. Bizim 10 günlük 
bir aramız oldu. Sonra kulübümüzün yolladığı 
programda şöyle yazıyordu; yağ testi olacak. O 
yüzden yeme-içmenize dikkat edin ve sürece göre 
tekrar bir karar alınacak. Şu anda programımız bu 
bizim. 

Bu can sıkıcı gelişmelerden biraz futbola dönmek 
istiyorum. Şöyle bir sorum olacak sana sen şu an 
26 yaşındasın. Biz seni çok genç yaşta tanıdık.
O yaşlardan bu zamana kadar geçen süreçte sen 
kendini hala genç Salih olarak mı görüyorsun, 
yoksa geliştiğini bir olgunluk sürecine girdiğini mi 
düşünüyorsun?  Sen kendini nasıl tanımlarsın?

Yani 26 yaş tam ara bir yaş. Bende zaten genç 
gösteriyorum. Ama tabi ki oynadığım kulüplere bakarsak 
bende bir olgunluğa ulaştım. Bunu da oynadığım kulüpte 
genç arkadaşlarımız sürekli ‘ağabey’ diye 
hitap edince daha iyi anladım. 

Salih artık olgun bir Salih. Çünkü gerçekten 
çok genç yaşta başladım. 2010 yılında 10 sene önce 
Bucaspor’da ilk profesyonel maçıma çıkmıştım. 
Fenerbahçe’ye gittim. Oradan Roma’ya gittim, 
oradan tekrar Fenerbahçe. Sonra Sion, Empoli ve artık 
Alanya’dayım. Birçok hocayla çalıştım. Birçok takım 
arkadaşım oldu, önemli isimler. Bu yüzden artık olgun 
Salih var ve bu sene performansıma da bunun yansıdığını 
düşünüyorum. 

Peki, oynadığın kulüpleri saydın. Bu kulüplerin 
sayısının fazla olması 26 yaşında bir oyuncu 
için bir avantaj mı dezavantaj mı? Sen nasıl 
değerlendiriyorsun?

Yani avantajı da var dezavantajı da var. Her sezon 
dolu dolu 30 maç oynasaydım, bu tabii ki avantajdı. 
Fenerbahçe’ de ilk senemde 27 maç oynadım. 
Sonraki sene 17 maç ve sonra maç sayım düştü. 
Roma’ya gittim. Orda maç sayım iyice düştü. Tekrar 
Fenerbahçe’ye döndüm ve 25 maç oynadım. Sonra 
tekrar gittim. Kısacası maç sayım yüksek olsaydı 
avantaj diyebilirdim ama maç sayım düşük olduğu 
için bu kadar kulüp gezmek dezavantaj olabilir. 

İnsan bu süreçte evde kaldıkça aklı geçmişe 
gidiyor. Senin çok hızlı giriş yaptığın bir 
Fenerbahçe kariyerin var. Çok genç yaşta, çok 
iyi bir giriş yapmıştın. Ondan sonra forma 
giymediğin süreçler de oldu ve 2 yıllık bir İtalya 
macerası. Fenerbahçe’den İtalya’ya uzanan bu 
süreci sen nasıl özetlersin?

Çok genç yaşta Fenerbahçe’ye geldim. Gelecek vaat 
eden oyuncu olarak gelmiştim. Hatta sezonun ilk 
yarısı 2 maç oynadım, ikinci yarısı 25 maç oynadım 
yani çok maçta forma bekledim. Sonrasında Aykut 
Kocaman bana güvendi ve formayı verdi. Bende 
oynayarak formayı hak ettim. Sonraki sene maç 
sayım azaldı. 

2012-2013 senesinde UEFA Kupası’nda bir Lazio 
maçımız vardı. Roma sportif direktörü o maçı izliyor. 
Beni öyle görüyor. O sene bir transfer olmadı. İkinci 
senemde az forma şansı bulunca onlar bunu bir 
şans olarak değerlendiriyor. Salih’i alabiliriz diye 
düşünüyorlar. O senede Fenerbahçe’nin şampiyon 
olduğu sene. Bende az oynuyordum. Ama oyuna 
girip katkıda bulunuyordum. Devre arasında Roma 
transfer teklifiyle geldi. 
 

Muğla’yı genç yaşına rağmen yıllardır üst düzeyde temsil eden; yüz akımız Salih Uçan ile gazeteci 
Caner Bakır çok samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Bugünü, geçmişi ve geleceği konuştu. Evde kaldığımız 
bugünlerde bu sohbete sizleri de dâhil etmek için Hüseyin Kılavuz'un aktarımıyla bu samimi röportajı 
sizlere sunuyoruz.
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Hatta o zaman Roma için yabancı statüsündeydim. 
Başka bir kulüpte 6 ay kiralık oynayıp Roma’ya 
dönmem yönünde bir teklif geldi. Ama Aziz Başkan 
‘’Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu süreçte her 
oyuncu bizim için değerli. Salih’i de bırakmak 
istemiyoruz.’’ demişti ve o yüzden transfer sezon 
sonuna kalmıştı. Sezon sonuna kadar da çok fazla 
oynamadım. 

Sezon sonunda da ben, menajerim, Roma ve 
Fenerbahçe bir araya geldik. Başkanımız bana ne 
düşündüğümü sorduğunda bende az forma şansı 
bulduğumu ve Roma gibi dev bir kulüpten gelen 
teklifin benim için bir şans olduğunu söyledim. 
Takımda zaten şampiyon olmuştu. Önümüzdeki 
senede muhtemelen az forma şansı bulacağımı ve 
bu fırsatı değerlendirmek istediğimi dile getirdim.

Aziz Başkan sürekli şunu söyledi: ‘’Salih ben 
seni bırakmayacağım. Roma’yı unut. Her zaman 
Fenerbahçe’de oynayacaksın. Hatta kaptan da 
olacaksın. Gitmeni istemiyorum.’’ demişti. Bende 
menajerim Ömer Uzun ile konuşup bir karar aldım. 
İkimizde o anda gitmekten yanaydık. Çünkü Ersun 
Hoca beni çok tercih etmiyordu. Bende oynamak 
istiyordum. Bu da sonuçta büyük bir fırsattı. O 
yüzden gitmek istedim ve tekrar Başkanla konuştuk. 

Roma’da çok ciddi bir rakam sunmuştu. İlk devre 
arasında olan teklifte 6 milyon Euro, daha sonra 
8 milyon Euro ve en son Başkanla konuşmamdan 
sonra 10 milyon Euro’ya kadar çıktılar. Başkan 
tekrar beni bırakmak istemediğini söyledi, bizde 
gitme istediğimizi dile getirdik. Bunun üzerine 
başkan ben seni yine bırakmayacağım ama madem 
çok istiyorsun, kiralık git bir dene dedi. 

Bonservisle gitmekle, kiralık gitmek arasında fark 
var. Çünkü Roma’da elinde çok değerli oyuncuları 
olan bir kulüp. Çok yoğun, çok iyi oyunculardan 
kurulu bir kadroya gittim. 

Hatta sen gittiğinde biz Roma kadrosuna 
baktığımızda, bir kurtlar sofrasına düştün orta 
saha rotasyonunda diye düşündük.

Gerçekten bir şampiyon olan kadroları var. 
Bide benim gittiğim sene ki kadroları var. Hatta 
şampiyonluk için kuruldu diyorlardı. Zaten 
ikinciydik. Juventus ile şampiyonluk yarışındaydık. 
Transfer olayına dönersek beni kiralık olarak 
göndermek istediler. Roma’da 5 milyon Euro bir 
para verdi. Bu kiralık olarak çok ciddi bir rakamdı 
ve transfer bu şekilde gerçekleşti. 

Roma’da iki yılın geçti. Oynadığın süreçte oldu 
ve bir sakatlık geçirdin. O süreç seni geri itti. 
Ondan sonrasında Rudi Garcia’nın da seni 
çok tercih etmediğini gördük. Tabi bu belki 
kadro kalitesindendi. Belki de seninle olan 
iletişimden. Biz bunları bilemiyoruz. Bu 
Roma’daki macera sana ne kattı veya 
senden ne aldı?

 Katkıları çok, ama en önemli durum 
maç eksiğine neden oldu. Çok fazla 
maç oynayamadığım için gelişimim 
etkilendi. Her futbolcu için önemli bir 
durum, özellikle genç arkadaşların 
takım seçimlerinde çok dikkat 
etmeleri gerek. Maç oynamaları 
gerek. Bende herkese söylüyorum 
en önemli durum maç oynamak. Bir 
futbolcunun kendini en iyi geliştireceği 
yer sahadır. Bende Roma’da genelde saha 
dışında kaldım. İnanılmaz yoğun bir kadro vardı 

ve yanlış hatırlamıyorsam Roma benim gittiğim 
sene tarihinin en iyi başlangıcını yaptı. 10 maçta 9 
galibiyet gibi bir oran vardı hatırladığım kadarıyla. 
 
Bu süreçte bende talihsiz bir sakatlık yaşadım. Ayak 
parmağım kırıldı. Yaklaşık 45-50 gün takımdan 
ayrı kaldım. Zaten kazananda bir takım vardı. 
45-50 günde gerçekten ciddi bir süre. Zaten Rudi 
Garcia’nın da bir açıklaması vardı. ''Salih nerden 
oynamıyor?''sorusu üzerine : ''Salih zaten ilk yarının 
yarısını revirde geçirdi.'' Demişti ve haklıydı. 

Onun dışında söyleyebileceğim Roma’da az maç 
oynadım, ama oynadığım maçların çoğunda da 
iyiydim. Sonradan girip asist yaptığım oldu. 11 
çıktığım maçlar oldu. Hatta maçın adamı seçildiğim 
maçlar da var. Süre aldığımda iyi oynadım diye 
düşünüyorum. 
 
Peki, sen o iki yıllık Roma döneminde başka bir 
takıma kiralanmış olsaydın, biz şu anda farklı 
bir Salih izliyor olabilir miydik? 

İkinci senemde öyle bir durum vardı. Hatta Leandro 
Paredes şu anda PSG’de oynayan oyuncuyla biz 
aynı seviyedeydik. O Boca juniors’dan bende 
Fenerbahçe’den gelmiştim. İkimizde yatırım amaçlı 
alınmış oyunculardık. Oynatıp satma gibi bir planları 
vardı. Leandro Paredes benim ikinci senemde 
Empoli’ye gitti. Orda maç oynadı. Yaklaşık 25-
30 maç arası bir maç oynadı. Ben zaten Roma’da 
kiralıktım. Bende kiralık başka bir kulübe gitmek 
istedim. Roma gözümüzün önünde olman lazım 
Seri A’da bir takıma kiraya gidebilirsin derken; 
Fenerbahçe’de bonservisli olduğum için onlara 
danışmak gerekiyordu. Fenerbahçe’ye danışıldı. 
Aziz Başkan’da o zaman biz şampiyonluğa 
oynuyoruz, bize geri dönsün dedi. O dönem hoca 
da Victor Pereira’ydı.

Roma’da biz yatırım yaptık size geri gönderemeyiz 
deyince Aziz Bey’de o zaman kiralık gitmesin 
Roma’da kalsın dedi. Ben bu şekilde Roma’da kaldım 
ve az maç oynadım. Sonra Fenerbahçe’ye döndüm. 

Paredes kiralıktan oynamış olarak Roma’ya döndü. 
Geldiğinde Roma’da da oynadı ve sonra transfer 
yaptı. Şu an PSG’de. Yani Roma’da ikinci senemde 
kiralık gidebilseydim, benim için gerçekten çok çok 
iyi olacaktı. Hatta Alanya’da geçen sene Gürcü bir 
arkadaşımız vardı. Paredes’le o dönemde Empoli’de 
olan. Ona Paredes: ''Çok iyi bir Türk oyuncu aldılar. 
Beni o yüzden kiralık yolladılar'' demiş. Maç 
oynamayınca durum böyle oldu.

''O günleri özlüyorum''
Roma’dan sonra tekrar Fenerbahçe, Sion ve 
Empoli… Fenerbahçe veya Roma’daki Salih 
Uçan’ı şu anda karşına alsan; yani ‘genç Salih’, 
ona neler söylemek istersin?

Fenerbahçe’deki Salih olsa ona şu an için 
Fenerbahçe’de kal derdim. Roma’daki Salih olsa da 
hemen kiralık gidip oynaman gerekiyor derdim. 

Peki o günleri özlüyor musun?

Tabi ki özlüyorum. Fenerbahçe’de Türkiye 
Kupası’nı kazandım, Avrupa Ligi yarı finali 
oynadım ve bu süreçte oynadım da. Gol attım ve 
birçok başarı elde ettim. İkinci senemde şampiyon 
olduk. Üçüncü senemde Advocaat vardı. Bir başarı 
sağlayamadık. 

Yani o günleri özlüyorum. Çok gençtim ve bir 
başarı elde etmek çok mutlu ediyordu. Roma’da da 
aynı şekilde. 20 yaşında Roma’ya gittim. Çok genç 
bir yaşta. Kadroda birlikte olduğum oyuncular belli, 
gerçekten güzel zamanlardı. Özlüyorum. 

''Biz bir aile olduk''
O zamanlardan günümüze dönersek, şu an 
Alanyaspor’un sözleşmeli futbolcususun ve 2021 
yılına kadar da bir sözleşmen var. 

Bu sene Erol Bulutile birlikte forma şansı bulmaya 
da başladın. Hoca seni ilk 11 de değerlendiriyor. 
Performansında her maç artıyor. Alanyaspor’da 
ligde yukarıları hedefleyen, kupada da finale 
yürüyen bir takım. Hem bireysel olarak, hem 
takım bazında bu başarıyı neye bağlıyorsun?  

Performansımda takımın etkisi gerçekten çok 
fazladır. Türkiye’de bildiğiniz gibi genel olarak 
bir para sıkıntısı var. En büyük kulüplerin bile 
para sıkıntısı çektiği bir dönem var. Ama ben 
Alanyaspor’da şunu gördüm; oyuncu maaşları 
zamanında yatıyor. Bütün ek ödeme ve primler 
dahil zamanında yatıyor.

 
Bu bir takım oyunu. Herkes bu işin içinde 
ve yönetici ağabeylerimiz görevini çok iyi 
yapıyor. Hocalarımız gerçekten bizi çok 
iyi çalıştırıyorlar. Oyuncu grubu isyan 

etmiyor. Hocalarının dediklerini yapıyor. 
Yani biz bir aile olduk. Ben bunu çok az 
takımda gördüm. Gerçekten herkes işini 
profesyonel anlamda çok iyi yaptığı 
için takım bu seviyelere oynuyor. 
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Lig başladığında ilk 10 hafta takımımız lider 
durumdaydı. Sonrasında zor bir periyota girdik. Kupa 
maçlarıyla beraber mağlup olduğumuz, berabere 
kaldığımız maçlar oldu. Ama bu bir dönemdi. 
Alanyaspor ligin ilk 10 haftası lider olabiliyorsa 
bence kendini kanıtlamış bir takım demektir. 

Kupada da yarı finalde Antalyaspor’u deplasmanda 
yendik. Finale çıkabiliriz. Ligde iyi gidiyoruz, kupada 
da iyi gidiyoruz. Bu kulüpteki herkesin bir başarısıdır. 
Bende bu başarının içinde asist ve gollerle,  iyi 
oyunla katkı sağladım ve performansımı arttırdım. 
Bununda en önemli sebebi oynuyor olmam, sahanın 
içinde olmamdır. Sahada olunca özgüven geliyor. Bu 
özgüvenle de zaten daha iyi bir oyun oluyor. 

Bu performansla beraber senin kariyer 
planlamanda tekrar bir Avrupa veya 
Fenerbahçe’ye tekrar dönmek gibi bir hedef var 
mı? 

İnşallah, dediğim gibi 6 tane takımda oynadım. 
Öncelikli hedefim oynayabildiğim kadar maç 
oynamak. Gol atabilmek, asist yapabilmek. Çünkü 
söyle bir algı oluştu; Salih çalışmıyor, Salih 
oynamıyor. Bende bu sene 25 maç oynadım ve 
oynuyorum. Bu algıyı kırmak istiyorum. Sezon 
başında Erol Hocamızla da konuştum. Onun benden 
benim ondan beklentilerimizi değerlendirdik. Benim 
maç oynamam gerekiyordu. Sahada yer almam 
gerekiyordu. 

Şu anda ligin bitmesine 8 maç kaldı. Türkiye Kupası 
yarı finali, geçersek bir final var. Yaklaşık 10 maç var. 
Bunların hepsinde oynamak istiyorum. Tekrardan 
bir Avrupa veya büyük takım tabii ki istiyorum. Bir 
futbolcu her zaman en iyi yerlerde bulunmak ister. 
Ben zamanında o en iyi yerlerde bulundum. Şimdi 
de tekrardan oralara dönmek istiyorum. 

Büyük takım deyince, Fenerbahçe’den farklı 
olarak planlarında var diyebilir miyiz?

Yani niye olmasın. Avrupa’dan olsun Türkiye’den 
olsun…

Ben Fenerbahçe’de 3.sezonumu oynadıktan sonra 
da kalmak istiyordum. Kamp dönemini de iyi 
geçirdiğimi düşünüyorum. Ama ne oldu : ‘’ Salih 
gitmen lazım, oyuncu transferi yapıcağız. Sen 
gidip oynasan daha iyi olur.’’ denmişti. O dönemde 
çok üzülmüştüm. Kırıldım da açıkçası. Şunu da 
söyleyebilirim; gelen oyucular çok iyi oynasaydı, 
diyebilirdim evet Salih; iyi oyuncular aldılar. 
Roma’daki gibi mesela, orda da oynamıyordum. 
Ama takım kazanıyordu. Oyuncular çok iyiydi: 
Pjanic, Strootman, Nainggolan, De rossi… Böyle 
olunca hak veriyorsun. Fenerbahçe’de kalmam 
istediğim dönemde Fenerbahçe şampiyon olsaydı, 
vura vura kazandaydı, orta saha oyuncuları çok iyi 
oynasaydı onlara hak verirdim. Doğru yapmışlar, 
bu sene forma şansı bulamazdım diye düşünürdüm. 
Ama öyle olmadı ve gerçekten üzüldüm. Ama bu 
demek değildir ki dönmek istemiyorum. Tabii ki 
öyle bir şey yok. Ama bir burukluk, bir kalp kırılması 
oldu bende. 

Alanyaspor’un başarısında en önemli pay 
sahiplerinden biride şüphesiz Erol Bulut... Sana 
da bu sene çok fazla şans veriyor. Hocayla ilgili 
neler düşünüyorsun? Ayrıca Fenerbahçe ile adı 
anılıyor. Bunu nasıl değerlendirsin?

Dediğim gibi biz burada bir aileyiz. Yöneticiler, 
hocalar, çalışanlar herkes bu başarının içinde bir pay 
sahibi. Erol Hocanın da takımda katkısı çok büyük, 
çünkü beyin o. Antrenmanları yaptıran o. Taktik 
veren o. Takım içinde bir hocanın etkisi %50-60 hatta 
70 bile olabiliyor. Çünkü takım doğru çalışmadığı 
zaman sahada performans veremez. 

Erol Hoca da genç bir hoca ve başarıya aç. Geçen 
sene ilk defa Malatya’da hocalık yaptı ve onun için 
iyi bir başlangıç oldu. Malatya’yı EUFA kupasına 
taşıdı. Bu sene bizle birlikte, Alanyaspor ligde 
çok iyi işler yaptı. Büyük maçlar kazandı. Kupada 
da finale yürüyoruz. Yani Erol Hocanın önünün 
açık olduğunu düşünüyorum. Kararları kendisi 
verecektir. Yurt içinde mi kalacak, yoksa Avrupa 
mı hedefleyecek. Çünkü Avrupa’ya bakanda bir 
havası var. Almanca ve İngilizce biliyor. Gözlemler 
de yapmış, idmanlarından da belli. Benim yurt dışı 
tecrübeme yakın antrenmanlar yapıyoruz. Hak eden 
bir hoca, inşallah Allah gönlüne göre verir. Ama 
seçim kendisinindir. Büyük takım olur, Fenerbahçe 
olur, yurt dışı olur kararı verecek olan odur. 

Birçok konuyu konuştuk. Şimdi de sana özel kısa 
kısa sorularımız var onları soralım.Sana Aykut 
Kocaman desek ne dersin?

Fenerbahçe’ye 18 yaşında geldim. O yaşta formayı 
vermek kolay değildir. O bana formayı verdi. 
Bende onu mahcup etmediğimi düşünüyorum. Çok 
karakterli bir isim. 3 kelimeyle: karakterli, ciddi ve 
duygusal diyebilirim. 

İstanbul mu, Roma mı?

Vallahi ikisi de süper. Ama bir cevap vermem 
gerekirse Roma derim. 

Futbolculuk kariyerinde keşke yapmasaydım 
dediğin bir şey var mı?

Samimi olmak gerekirse bahsettiğim Fenerbahçe 
3. Sezonunda gerçekten takımda çok kalmak 
istiyordum. Keşke SİON’a gitmeseydim. 

Fenerbahçe’de en mutlu olduğun ve en üzüldüğün 
iki anı sorsak ne dersin?

En mutlu olduğum an ilk golümdür. Uefa Kupası’nda 
sonradan oyuna girmiştim. Viktoria plzen karşısında 
oyuna girdim ve golü attım. Neden çok mutlu 
olduğumu söyle açıklamak isterim; Fenerbahçe’de 
ki ilk maçında Antalya maçıydı. Bir köşe vuruşu 
pozisyonunda dönen topta şut çekmiştim ve rakipten 
dönüp gol yemiştik. Benim hatamdı. O anda çok 
üzülmüştüm ve ilk gölümde de bu ilk anı unutturmak 
istediğim için çok mutlu olmuştum. 

Üzüldüğüm an olarak aklıma Benfica maçı geliyor. 
O maç çok şansız bir maçtı. Hem çok sakatlık 
olmuştu, hem de finale çıkamayıp elenmiştik. İkinci 
bir üzücü an olarak Alex’in vedası diyebilirim. Çok 
iyi hatırlıyorum. Bizimle bir toplantı yapıldı ve Alex 
artık aranızda olmayacak denildi. Sonra sahaya indik 
ve Alex yoktu. Tam biz antrenmana başlarken Alex 
geldi. Çok fazla konuşmadı. Böyle bir karar alındı 
ve gidiyorum dedi. Herkesle tokalaşmaya başladı. 
En son çıkışa yakın Selçuk Şahin, Volkan Demirel 
vardı. Selçuk ağabeye sarıldığında ağlamaya başladı. 
Sonuçta 8 sene yan yana birlikte oynadılar. O an çok 
üzülmüştüm. Daha iki aydır tanışıyorduk, ama o 
sahne beni çok duygulandırmıştı. 

Alex ile görüşüyor musun?

Yok. İlk ayrıldığı zaman görüştük. Hatta ben gol 
attığımda tweet atmıştı. Ama aradan baya bir süre 
geçti. Tabi ki şu anda ulaşabilirim, konuşabilirim. 
Ama uzun zamandır konuşmadık. 

Son bir sorum var sana ve bunu da gerçekten 
merak ediyorum. Birlikte oynadığın futbolcular 
içinde yeniden birlikte oynamayı istediğin üç isim 
kimdir?

Emre Belözoğlu kesinlikle derim. Sonra aklıma 
gelen Pjanic... Volkan Demirel de olabilir. 

Bu takımda orta saha üçlüsü Salih, Emre, Pjanic 
mi olur?

Çok iyi olur.

Birde futbol dışında biz seni ‘Kıvırcık Salih’ 
olarak tanımıştık. Ama şu anda saçların kısa bu 
tarzın hakkında ne diyeceksin?

Roma’da bir kondisyoner hocamız vardı. O 
zamanda benim saçım gerçekten çok uzundu. Bana 
o saçını kesmen gerekiyor, bu şekilde çok çocuksu 
gösteriyorsun, daha sert olman lazım dedi. Bende o 
gazla denedim. Şimdi tekrar uzatmayı düşünüyorum. 

Salih çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir 
sohbet oldu. İnşallah hayat normale döndüğünde 
Alanyaspor ile başarılar dileriz. İnşallah hayat ve 
futbol normale döner ve bizde normal hayatlarımıza 
geri döneriz.
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Kasımpaşa'da dünyaya geldiniz, daha sonra 
Etiler'e taşındınız. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? 
Çalışma hayatına ne zaman ve nasıl başladınız?

Ben aslında İstanbul Eyüp'te dünyaya geldim. 
İlk okulu Kasımpaşa'da ortaokul ve liseyi Etiler 
de okudum. Babam dolmuş şoförüydü. Aksaray, 
Dolapdere arası o zamanlar parmakla sayılacak 
kadar az olan arabalardan birisiyle dolmuşçuluk 
yapardı. O nedenle Kasımpaşa'da oturduk uzun 
yıllar. Güzel bir çocukluğum oldu. Yazları annemin 
memleketi Çankırı'nın Atkaracakalar ilçesinde, 
kışları Kasımpaşa'da Cezayirli Gazi Hasan Paşa 
İlköğretim Okulunda geçirdim çocukluğumu. 
Çalışma hayatıma çok küçük yaşlarda başladım. 
Ortaaokulda okurken aynı zamanda fotoğrafçılarda 
çıraklık yapıyordum. 16 yaşımda ilk fotoğraf 
makinemi kendi kazandığım parayla satın aldım. 
Babamın da desteğiyle ilk karanlık odamı kurup, 
kendi çektiğim fotoğrafları basmaya başladım. 
Etiler'deki okullara gidip fotoğraf çekip, karta basıp 
satarak harçlığımı fazlasıyla çıkartıyordum.

Gazeteciliğe, fotoğraf sevginiz sayesinde adım 
attığınızı biliyoruz. Tam olarak gazeteciliğe nasıl 
adım attınız?

1970'li yıllarda başladım. Hürriyet Gazetesi, 
Türkiye'nin ilk bölge ekini İstanbul'da çıkartmaya 
başladı. Bende başvurdum. İstanbul-Beşiktaş 
mahallesinden çöp, kanal, çukur, çarşı, pazar haberler 
yapıyordum. Daha sonra Milliyet Gazetesi'nde 
çalışmaya başladım. Ben Cağaloğlu'na (Bab-ı Ali) 
adım attığımda rahmetli Savaş Ay, Coşkun Aral, 
Namık Koçak, Tunca Bengin gibi isimler ustalığa 
yeni yeni geçiyorlardı. Hepsi Milliyet Gazetesi'nin 
müthiş kadrosunu oluşturuyorlardı. O ekipten çok 
şey öğrendim. Aydın Candabakoğlu vardı benim 
ustalarımdan, birlikte uzun süre gece çalıştık. Benim 
elimden tutup gazeteye götüren asıl ustaysa Seracettin 
Zıddıoğlu idi. Efsane gece istihbarat sorumlusuydu 
kendisi. 

Meslek hayatınızın ilk yıllarında Hürriyet, 
Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerinde çalıştınız. 
Özellikle Cumhuriyet Gazetesi'nin altın yılları 
denebilecek dönemde İlhan Selçuk, Uğur 
Mumcu ve Oktay Akbal'ın yanı sıra nice önemli 
isimlerle çalışma fırsatı yakaladınız. Mesleğinizin 
ilk yıllarında usta isimlerle çalışmanız size neler 
kattı?

Çok şey kattı. Çok şey öğrendim. Önce gece 
muhabiri olarak başladım. Sonra gündüze geçtim. 
Adım adım, öğrenerek ilerledim. Öyleydi çünkü. 
Örneğin ben İlhan Selçuk'a ve eşi Handan Selçuk'a 
çok yakındım. Aynı mahallede oturuyordum. 
Ellerinde büyüdüm. Ama yaptığım iş ve ürettiğim 
haberlerle değerlendiriliyordum. Ne torpil, ne kıyak. 
Ne kayırma ne de sıyırma... Olmazdı, olamazdı 
o yıllarda. Başarılıysanız, haberi kokluyorsanız, 

farklı bakıp, farklı açılar yakalayabiliyorsanız, 
özel ve atlatma haber üretebiliyorsanız başarılı 
sayılıyordunuz. Haber nasıl alınır, istihbarat nasıl 
toplanır, haber nasıl doğrulanır, haber nasıl atlatılır, 
haber nasıl yazılır, haber nasıl özetlenir, fotoğraf 
nasıl çekilir? Kadraj nedir? Haber fotoğrafçılığının 
farkı, ayrıntıları nedir? Hepsini onlardan öğrendim. 
Laubalilik yoktu, yalakalık olamazdı. Ciddiyet 
ve iş vardı. İşinizi doğru yaptığınız ölçüde iyi 
gazeteciydiniz. Kaynaklarınız ne kadar güçlüyse, 
fazlaysa, sağlamsa, doğruysa o ölçüde habere ilk 
siz ulaşıp farklı işlere imza atıyordunuz. O ölçüde 
de başarılı oluyordunuz. Dürüstlük çok ama çok 
önemliydi. Hem haber kaynağınıza karşı hem de 
gazetenize karşı dürüst olmanız ilk 4 kuraldan 
biriydi. Herkese, tüm haber kaynaklarına ve iletişim 
içinde olduğunuz tüm kişi, kurum ve kaynaklara 
eşit ve mesafeli olmanız çok ama çok önemliydi. 
İşte bunları öğrendim ve öğrendi benim kuşağım o 
dönem çalıştıkları gazetelerdeki ustalarından. İlk 4 
kural mı; Doğru, dürüst, tarafsız ve de çıkarsız...

Muhabirlik, gece muhabirliği, istihbarat şefliği 
gibi medya sektöründe nice önemli görevlerde 
bulundunuz. Sizi zorlayan bir haber oldu mu? 
Haber peşinde koşarken yaşadığınız ilginç bir 
anınız var mı?

Evet benim basamaklar şöyle oldu; stajyerlik, gece 
muhabirliği, acemi muhabirlik, usta muhabirlik, 
istihbarat şef yardımcılığı, istihbarat şefliği, izlenim 
yazarlığı, köşe yazarlığı, sunuculuk, program 
yapımcılığı, çeşitli masa başı görevler ve tüm bunlar 
sürerken foto muhabirliği her daim oldu.

İlginç anım o kadar çok ki. Hangi birisini anlatsam. 
Aslında web sitemde, www.yalcincakir.com.tr 
adresinde blog sayfalarında yayınladım bir kısmını. 
Ama mesela ''Gezi Olayları''nı izlerken başıma 
gelenlerden birisini çok özet aktarayım. Bu anılar 
kitap olarak da yayınlandı;

'Yer; Beşiktaş Başbakanlık çalışma ofisi yakınları. 
Astsubay misafirhaneleri girişi. Eylemciler bir inşaat 
makinesini (kepçe) çalıştırmışlar ve polislerle çatışa 
çatıia Beşiktaş'a doğru ilerliyorlar. Gece yarısı. Ben 
de fotoğraf çekerek haberi takip ediyorum. 
... Gaz biraz dağıldı, dev kepçenin arkasına sığınan 
eylemciler çıkıp taş atmaya başladı. Polis de anında 
gaz bombası. Al sana iyi fotoğraf açısı. Kaldık 
mı arada. Sırtımı dayanacak son noktaya kadar 
geri çektim. Duvara yapışmıştım. Makineyi dahi 
kaldıramıyordum, siz anlayın artık, önümde nasıl bir 
taş, misket, plastik mermi ve bomba trafiği olduğunu. 
Bir süre duran dev iş makinesi homurdanarak 
tekrar hareket etti. Toma tam kepçenin ucundaydı. 
“Kepçe TOMA’yı kovalıyordu” denebilir mi? 
Denir. Adım adımda olsa TOMA geri, kepçe de ileri 
doğru gidiyordu. Tomanın arkasındaki polisler geri 
çekilirken yine ardı ardına gaz bombaları patladı. Biri 
tam ayağımın dibine düşmüştü. Tekme salladım ama 

ayağım önce boşlukta sallandı sonra duman fışkıran 
gaz kapsülü topuğumun çarpmasıyla tam dibime 
girdi. Paçamdan içeri, yukarılara doğru yayılan gaz 
ödümü koparttı. Tabana kuvvet eylemcilerin arasına, 
iş makinesinin de gerisine kaçtım. O sırada sloganlar 
yükselmeye başladı;

“Faşizme karşı omuz omuza…”

Hemen yanımda 2 kişi dumanların arasında ellerini 
sallayıp oldukları yerde zıplayarak bağırıyordu.

“Faşizme karşı bacak omuza...”
Anam… İlk kez duyuyordum bu sloganı. Sesleri 
yüzlerce kişinin hep bir ağızdan haykırdığı, “Faşizme 
karşı omuz omuza” sloganı içinde eriyip gidiyordu 
ama benim dibimdeydiler. Yanlış da duymamıştım.

“Faşizme karşı bacak omuza…”
Gazdan seçemiyordum yüzlerini. İyice yaklaştım. 
Birisi Taksim’de polislere elinde gökkuşağı renkler 
bulunan bayrağıyla direnen travestiydi. Diğerini 
tanımıyorum ama o da ya eşcinsel ya da travestiydi. 
Bağırıyor, zıplıyor, eğleniyorlardı. Gözlerine minik 
deniz gözlüklerinden takmışlardı. Birisinin elinde 
tef vardı. Sloganı bağırırken onu da bacağına ritmik 
şekilde vuruyordu. Bir yandan da dans eder gibi 
hareketler yapıyorlardı. Ara ara boyunlarındaki 
bezleri burunlarına götürüp soluklanıyor sonra 
devam ediyorlardı;

“Faşizme karşı bacak omuza…”
Baktığımı görünce zayıf, uzun boylu olan kolumdan 
tuttu;
“Naber Yalçın abi. Hatırladın mı beni?”

Hatırlamadım. Nereden hatırlamalıydım? Programdan 
mı, bilemiyordum.

“Hani geçen fotoğraf çekilmiştik ya…”

Tamam şimdi olmuştu. Beyoğlu’nda Sugar Bar’ın 
sokağının girişinde karşılaşmıştık. O sokaktaki 
minicik çay ocağına giderdim yıllardır. Eski Anap 
il merkezinin bulunduğu sokak. Sabah yayın 
çıkışı karşılaşmıştık. Benimle fotoğraf çektirmişti 
yanındaki arkadaşına.

“Hatırladın dimi? Hadi gel fotoğraf çekilelim”
Allah’ım sen bana sabır ver. Arkamız, sağımız, 
solumuz, önümüz, yanımız gazdan, taştan, 
müdahaleden yanıyor. Ama o fotoğraf çektirmek 
istiyor. “Tamam” dedim kırmamak için. 

Geçti yanıma koluma girdi savaş mahallinde hatıra 
fotoğrafı çektirdi benimle. “Dikkat edin kendinize” 
dedim uzaklaşırken, “Sende abiii” diyerek el 
salladılar arkamdan. Eğleniyorlardı.'

USTA GAZETECİ YALÇIN ÇAKIR
‘‘Bir umudu daha olanlar’’ için Gümüşlük’te

Yıllarca televizyon ekranlarının ‘‘Yalçın Abisi’’ olan usta gazeteci Yalçın Çakır, 
hayatının değişik dönemlerinden ilginç anıları, mesleğinin inceliklerini ve Gümüşlük 
günlerini Pazubant Dergisi’ne anlattı. 



Televizyonda reality kültürünü Türkiye'ye 
getiren ilk isimlerdensiniz. TV dünyasına nasıl 
geçiş yaptınız? 

Aslında ilk getiren ben değilim. Şimdi kapalı olan 
Flash TV'de reality başlayacaktı. Hem Flash TV'de 
hem de Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez 
olacaktı bu içerikte bir yapım. Yapımcılığını da 
bana verdiler. Ben de ekip kurdum. İlk sunucumuz 
rahmetli ağabeyim, usta sanatçı Aykut Oray'dı. 
Program yardım benzeri ağırlıkta ama kayıp ve 
cinayet dosyalarının da işlendiği bir yapıdaydı. 
Tuttu. Çok beğenildi. Tabii bunda Aykut abimin 
içtenliği, samimiliği ve babacanlılığının çok büyük 
rolü vardı. Ama Aykut abi bir süre sonra çok sevdiği 
asıl işine oyunculuğa döndü ve programı sunmak 
da bana kaldı. Ben de böylece realitici Yalçın Abi 
oldum. Tanındım. İyiki de olmuş.

30 seneye yakın Flash Tv ve Beyaz Tv'de reality 
programlar yaptınız. İzdivaç programlarının 
da öncüsü olduğunuzu biliyoruz. Kaç farklı 
programa imza attınız?

30'dan fazla formata imza attım. 20'den fazla 
formatı da sundum sanırım. Haber, ana haber, 
sabah haberleri, yarışma jüri üyeliği, siyasi 
tartışma ve reality dahil sunulabilecek ne varsa 
sundum, hazırladım, ekipte yer aldım, ekip başı 
oldum. Meslekte 40 yıla yaklaşıyorum. Hala 
sahadayım, hala haber peşindeyim. Milliyet'de 3 
yıl, Cumhuriyet'de 10 yıl, Flash TV'de 24 yıl, Beyaz 
TV'de 3 ay çalıştım.

Sinema filmleri ve dizilerde de rol aldınız. Set 
ortamında ilginç bir anınız var mı?

Evet dizi, sinema filmi, dizi tadında televizyonda 
tiyatro vs... Son olarak da Tutunamayanlar 
dizisinde TRT'de konuk oyuncu oldum. Okan 
Bayülgen sevdiğim ve başarılı bulduğum bir kişi. 
Beni çağırdılar ve Acun Ilıcalı'dan önceki TV8'de 
bir projede yer alıp almayacağımı sordular. Çok 
sevindim. Tiyatro yapacaktık. Süheyl ve Behzat 
Uygur kardeşlerle oynayacaktık. Sanırım 7-8 
bölüm gittim. Çok eğlendik. Uygur kardeşlerin 
huysuz komşusu da oldum, tüylü şapkalarla orta 
çağ korsanı da oldum. Kendi programlarımı orada 
ti'ye de aldık. Ustaların yanında içimde kalan bir 
özlemi doyurmuştum böylece. Ama anladım ki, 
herkes kendi işini yapmalı. Öyle bir iki denemeyle 
oyuncu ya da tiyatro sanatçısı olunmuyor. Eğitimsiz, 
tecrübesiz, pratiksiz bir şey olunmuyor, olunamıyor. 
Olunca işte o dönemki ben gibi ya da ekrandaki 
dizi enflasyonunda kıkırdayan, ağlaşan ve oyuncu 
olduğunu sanan pek çokları gibi oluyor. Ama yine 
de Süheyl ve Behzat'la aynı sahnede olmak, Okan 
Bayülgen'in o ince zekasından feyz almak güzeldi, 
keyifliydi.

Televizyonlarda realitiye ara verme nedeniniz 
neydi? 

RTÜK... Ve cezalar. Para cezalarındaki alt sınırın 
bile bir servet sayılacak düzeylerde olması ve benim 
bir süre sonra olayları, kişileri çok fazla içselleştirip 
sağlığımı bozacak noktaya gelmem. 



‘‘Ben boş durmayı 
beceremeyenlerdenim’’
Evet Gümüşlük günlerinize gelelim. Gümüşlük'e 
ne zaman taşındınız? Gümüşlük'ü tercih etme 
nedeniniz neydi?

Ben Gümüşlüğe yazları gelirdim. Akrabalarım 
var sürekli bu mahallede yaşayan. Ekranda yayın 
sırasında geçirdiğim bir rahatsızlık ve programın 
yapımcısının talihsiz bir şekilde vefat etmesi beni çok 
sarstı ve yordu. Beyaz TV maceram 3 ay sürdü. Sezon 
finalinden sonra ben tatil için geldiğim Gümüşlük'ten 
geri dönmedim. Burada güzel dostluklarım var. 
Sakin ve huzurlu bir hayat sürüyorum. Bu mahalleyi 
de insanlarını da seviyorum.

Gümüşlük halkına kendinizi kısa sürede sevdirip, 
iyi dostlar kazandınız. Sevdanız olan muhabirliği, 
bir diğer sevdanız haline gelen Gümüşlük ile bir 
araya getirip Gümüşlük Rehberi isimli internet 
sitesini kurdunuz. Bu projeyi nasıl başlattınız?

Ben boş durmayı beceremeyenlerdenim. Html, 
javascript, Php, Mysql öğrenmiştim geçmişte. 
Program sunarken bir yandan da 3ds Max ve Cinema 
4D kurslarına gittim. Derslerini satın aldım. Hobi 
diye başlayan bu uğraşlarım bir süre sonra benim 
işim oldu. Gümüşlük Rehberi web sitesini kurdum. 
Gümüşlük'deki işletmeleri o rehbere kaydettim ve 
giderek büyüdü sonunda devasa bir platform çıktı 
ortaya. 7/24 sürekli haber giriyoruz ve güncelliyoruz. 
Gümüşlükspor'un tüm maçları ve antremanlarını 
izliyorum. Fotoğraflar çekiyorum. Onları da bu web 
sitesinde yayınlıyoruz.

gumuslukrehberi.com'un bölgenin en çok takip 
edilen rehber ve haber sitesi olmasını nasıl 
sağladınız?

Sitemiz bir rehberken yanına haber içeriğini de 
ekleyince ve sürekli güncel olunca vatandaş da 
takibe başladı. Ben haberciyim. Haberi koklar, 
bulur, yazar, düzenler ve yayınlarım. Mümkün 
olduğunca herkesten farklı ve özel haber için 
uğraşıyoruz. Başlıklar çok önemli. Çok iyi başlık 
atarız, gazeteciliğimizden gelen alışkanlık. Daima 
güncel ve olabildiğince özel haberle büyütüyoruz 
sitemizi. Bunu en iyi siz bilirsiniz. 48spor.com için 
verdiğiniz mücadele ve işinizi ne kadar ciddiye 
aldığınızın bizzat tanığıyım. Muğla içinde hangi 
deplasmana gitsek maç haricinde (saha dışında) 
bile bana ve ekip arkadaşlarıma, "48spordan mı 
geliyorsunuz" diye soruyorlar. Bu bir markalaşma 
sürecidir ve başarılı olmuş bir süreçtir. Yani biz 
de adım adım büyüttük web sitesini. İki sene önce 
başladık şu anda bu röportaj tarihi itibariyle ilk 10 
binin içine girdi site. 

Şuan şampiyonluğa giden Gümüşlükspor'un 
maçlarını bölgede takip eden tek isimsiniz. 
Gümüşlükspor sevdası nasıl başladı? Sarı-siyahlı 
ekibin ilk takip ettiğiniz maçı hangisiydi?

Evet takım şampiyonluğa giderken ligler tatil edildi. 
Bence iyi oldu. Çünkü bu salgının (Covid-19) şakası 
yok. 3 yıl önce ilk maça gittim. Ama Saha içi yeleğini 
almadım uzun süre tirübünden çalıştım. Sonra sahaya 
indim. Bol bol fotoğraf çekip haber yapıyorum. 
Benim kulüpten hiç bir maddi gelirim ve beklentim 
yok. Talep de etmedim. Ağzımı yokladılar, teklif de 
getirdiler. Kabul etmedim. Sıkıntım olup olmadığını 
sık sık sorarlar. Sağ olsunlar. Ama ben önce sarı 
kırmızıya, sonra sarı siyaha gönül verdim. Ama saha 
da tarafsızım. Haberciyim. Çekerken, yazarken, 
yorumlarken tarafsız kalırım. Gazeteciliğin en temel 
kuralı bu. Hem ben amatör spor sayesinde Muğla'da 
çok iyi çocuklarla tanıştım. İyi hocalarla çalıştım. 
Bizim kulübün yönetimi de iyi ve dürüst insanlardan 
oluşuyor. İsim isim sayarsam unuttuklarıma ya 

da atladıklarıma haksızlık olur. Zaten buraya 
da sığmaz. Unutmayalım, isimler değişir 

dostluklar ve kulüpler baki kalır.

‘‘Kulüp yönetimi 
inanın imkansızı 
başarıyor’’
Gümüşlükspor yönetimiyle nasıl 
tanıştınız? Bildiğimiz kadarıyla 
kulüp yöneticisi Nejat İşler ve kulüp 
başkanı Ahmet Faik Karakaya ile 
yakın bir dostluğunuz var.

Nejat'la da, Faik'le de burada 
tanıştım. İyiki de tanışmışım. 
Hayatımı kurtardı bu ikili. Sahada 

fenalaşıp hastaneye kaldırıldığımda 
hem Nejat İşler'in hem de Ahmet Faik 

Karakaya'nın dostluğunu, çabalarını, 
desteklerini unutamam. Sağ olsunlar... 

Başta kulüp başkanı Ahmet Faik Karakaya, as başkan 
Nejat İşler, başkan yardımcısı Mehmet Özak, yönetim 
kurulu üyemiz spor hekimi doktor Ateş Şendil, diğer 
yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Hüseyin 
Öztemiz ve yardımcısı Ali Cihan Kayaş gerçekten de 
amatör spora gönül vermiş, ellerini, gövdelerini taşın 
altına sokmuş insanlar. Saygıda ve sevgide karşılıklı 
kusur etmiyoruz. Onlar beni seviyor ben de onları.

Gümüşlükspor'a Muğla'da hiçbir amatör, hatta 
hiçbir profesyonel kulüpte olmayan bir fotoğraf 
arşivi yarattınız. Bu fotoğraflardan bir sergi 
açmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum bu değerlendirmenize. Hem 
fotoğraf hem de video. Tüm Gümüşlükspor arşivini 
takımın databankına da yedekliyoruz. Yani kulübün 
de, teknik heyet ve futbolcuların da mükemmel bir 
arşivi oluyor. Sergi çok güzel olur. Yerel yönetimin ya 
da federasyonun desteğiyle mükemmel olur aslında.
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''Bir belgesel hazırlıyorum''
Oldukça pahalı, full frame ekipmanlarla maçları 
takip ediyorsunuz. Sizi amatör maçlarda 
foto muhabiri olarak görenler nasıl bir tepki 
gösteriyor? Amatör karşılaşmalarda ilginç bir 
anınız var mı? 

Yaa sormayın. İlk bir yıl beni görenler önce 
inanmadı. "Aaa, Yalçın Çakır'a ne kadar benziyor" 
falan takılanlar oldu. Hatta, "abi hayrıdır. Kayıp mıı 
arıyorsun. Bizim takımda evden kaçan mı olmuş" 
diyenler oldu ciddi ciddi. Ama alıştık karşılıklı 3 
yıldır deplasmanlara gide gele, onlar bizim sahaya 
gele gele. Ekipmanlarım tam profesyonel çünkü ben 
profesyonel fotoğrafçılık da yapıyorum. Reklam, 
tanıtım, haber, özel günler, sosyal aktiviteler de 
çekiyorum.

Gümüşlükspor sanat ve kültürden beslenen bir 
ekip olarak öne çıkıyor. Sizinde Gümüşlükspor 
için bir belgesel projeniz olduğunu biliyoruz. 
Gümüşlükspor'un şampiyonluğunu resmi olarak 
ilan etmesiyle belgesel de gösterime girecek mi?

Evet bir belgesel hazırlıyorum. Gümüşlükspor 
belgeseli ya da bir amatör futbol kulübünün belgeseli. 
Adını da, "Bir Umudu Daha Olanlar" koydum. 
Gümüşlükspor'un sloganı, "Bir ihtimali daha 
olanların takımı". Benim Gümüşlükspor belgeselinin 
adı da; "Bir Umudu Daha Olanlar." Video kurgular 
yarılandı bile. Bu takım mahallenin çocuklarının, 
gençlerinin umudu. Bu umudu yeşertmek için ben 
de kendi alanımda katkı sunuyorum. Belgeselin 
gösterim tarihi sürpriz. Muhteşem olacak... Geliri de 
kulübe kalacak.

Gümüşlükspor altyapısındaki sporculara ücretsiz 
eğitim veriyor. Bunun kaynağını nereden buluyor?

Ben o kaynak işini çözemedim bir türlü. Kulüp 
yönetimi inanın imkansızı başarıyor. Yemesi, 
içmesi, konaklaması, deplasmanı, malzemesi, ekibi, 
kadrosu, forması, eşofmanı, yağmurluğu, tozluğu, 
otobüsü, pirimi, alt yapısı ile acayip bir bütçe. Bu işin 
sihrini kulüp yönetimi biliyor. Uygulamacı sihirbaz 
da kulüp genel kaptanı Onur Berke...

Meslek hayatınızda 50'den fazla ödülünüz 
var. Spor muhabirliği alanında ilk ödülünüzü 
Muğla'da kazandınız. Ödülü aldığınızı 
duyduğunuzda neler hissettiniz?

Vallahi stajyer muhabirken ilk imzamın gazetede 
yayınlandığı gün gibi ağlayasım geldi. Büyük bir 
gururdu benim için. Muğla ASKF'ye bir kez daha 
teşekkür ederim. Gerçek gazetecilerin ödülü; ihaleler, 
yağlı-ballı ödenekler, kıyak çekilmiş makam-
mevkiler değil layık görüldükleri ödüllerdir. İnanın 
bana, tüm genç meslektaşlarım da inansınlar buna. 

"Fotoğraf tarihin usudur''
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatar Fakültesi 
Fotoğraf Ana Sanat Dalı mezunusunuz, foto 
muhabirliği konusunda Muğla'nın en deneyimli 
ismisiniz. Haber ve spor fotoğrafı çekerken nelere 
dikkat edilmeli? 

Aslında mezunu olamadım. Son sınıfta ilişiğim 
kesildi okulumla. En deneyimli isim demek sizin 
teveccühünüz ama yine de teşekkür ederim. 
Haber ve spor foto muhabirliği 
mükemmel branşlar. Ancak 
sevmeden, gönül vermeden 
yapılamayacak işler. Sorunuzun 
yanıtı çok uzun aslında. 
Fotoğraf çekerken nelere 
dikkat etmeli sorusunun 
temel yanıtları var. 
Ekipman, kadraj, ışık, 
renk, altın kesim, denge 
vd. O temel kavramlara 
girmeyeceğim çünkü 
haber ve spor foto 
muhabirliği temel 
fotoğrafçılıktan çok 
farklı. 

Yıllardır verdiğim 
iki yanıt var onları 
vereyim; "Bir- Farklı 
bakacaksınız...
İki- Bakmakla görmenin 
farkını yakalayacaksınız..." 

Ve bu konu hakkında bana ait bir son söz; "Fotoğraf 
tarihin usudur... Vizörden bakarken, deklanşöre 
basarken aslında tarihi kaydettiğinizi unutmayın."

Zaman ayırıp sorularımızı cevapladığınız 
için teşekkür ederiz. Sizin eklemek istediğiniz 
birşeyler var mı?

Ben teşekkür ederim. Babamdan bana kalan bir 
sözle bitireyim; "Dayan yüreğim dayan / Bu soluk 
bu yokuşu da aşar." Yüreği her yokuşu aşmaya 
yetenlere selam olsun.
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THF Kadınlar Süper Lig ekiplerinden 
Yalıkavakspor'a sezon başında transfer 
olan ve sergilediği başarılı performansla 
takımına önemli galibiyetler getiren 
genç sağ kanat oyuncusu Nurşah 
Sancak ile söyleşi gerçekleştirdik. Genç 
sporcu hentbola başlama serüveni, 
A Milli Takım'a uzanan yolculuğu ve 
Yalıkavakspor günleri hakkında merak 
edilenleri Pazubant'a anlattı.

Öncelikle bize biraz kendinden bahsedebilir 
misiniz? 

Merhaba Nurşah Sancak, 1997 Bursa doğumluyum. 
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 1. Sınıf öğrencisiyim...

Hentbola ilgi duymaya ne zaman başladınız? Sizi 
hentbola yönlendiren kim oldu?

Altyapı hocam olan Sebahattin Çetin okulumuzda 
bir hentbol takımı kurmak istiyordu. Okulumuzun 
bahçesinde kurduğu takımla çalışma yaparken, 
bende arkadaşlarımla izliyordum. ''Denemek ister 
misin?'' dedi. Denedim, beğendi çalıştığı saatleri 
söyleyerek beni takımına çağırdı. Annem çok içime 
kapanık bir çocuk olduğum için başta istemedi 
ama sınıf öğretmenim Seda Pilaz yapabileceğimi 
söyledi, annemi ikna etti. Babam ise en başından beri 
onaylıyordu.

''Her şeye sıfırdan başladım''
Altyapısında yetiştiğin Osmangazi Belediyespor 
ile genç yaşta Süper Lig forması giydin ve istikrarlı 
bir oyuncu olarak dikkat çektin. A Milli Takım 
seviyesine kadar yükseldin, A Milli Takım'dan 
davet aldığında neler hissettin? 

İlk A Milli Takım kadrosunda ismimi gördüğümde 
çok heyecanlanmıştım. Bir o kadar da gururlanmıştım 
ama ilk davetimden sonra uzun bir süre sakatlık 
yaşadım ve o zamanlar hayalim yarım kalmıştı. Her 
şeye sıfırdan başladım ve bu süreçten sonra aldığım 
davetse aynı şekilde heyecanlandırdı ve gururlandırdı 
beni... Ayrıcalıklı ve başarılı olduğunu düşünüyorsun 
çok güzel bir his...

''İkinci bir aile kazandım''
Osmangazi Belediyespor'dan sonraki durağın 
Yalıkavakspor oldu. Yalıkavakspor'a transfer 
sürecin nasıl gelişti? Kariyerinde ilk kez 
memleketin dışına çıktın değil mi?

Evet, Yalıkavak benim ailemden, kendimi bildim 
bileli bulunduğum takımımdan ilk ayrılışımdı... 
Transfer sürecinde korkularım oldu. Yapabilir 
miyim? Uyum sağlayabilir miyim? diye çok 
düşündüm. Kimseyi tanımıyordum ama görüşdükçe 
insanların sıcaklığı, yakınlığı beni takıma bağladı. 
İkinci bir aile kazandım diyebilirim.

Yanılmıyorsam geçtiğimiz sezonu 122 golle 
tamamlamıştın bu sezonda yine gollerinle 
ön plana çıktın ve normal sezonu 73 golle 
tamamladın. Bu istikrarlı oyununun temelinde 
ne yatıyor?

Çok çalışmak... Yanlış anlaşılmasın bilinçsiz yapılan 
çalışmalardan bahsetmiyorum. Sadece takımca 
yapılan çalışmaların dışında kendi pozisyonum için 
gerekenleri eksiklerimi görüp onlar üzerinde ekstra 
çalışmalardan bahsediyorum.

Bu sezon Yalıkavakspor kulüp tarihinin en 
verimli sezonunu geçirdi. Ligde uzun süre zirveyi 
kovaladı ve kupada yarı final oynadı. Takımdaki 
arkadaşlık ortamı nasıl? 

Bu sonucu aldığımız için çok mutluyuz. 
Emeklerimizin karşılığını aldık diyebilirim. 
Takımdaki arkadaşlığın, beraberliğin, uyumun bu 
sonucu getirdiğine inanıyorum. Başarı biraz da 
bununla alakalı bence...

Geçtiğimiz sezon ligi 9'uncu sırada bitiren 
Yalıkavakspor'un, Süper Lig'de geçirdiği ikinci 
sezonda kısa sürede iddialı bir takım haline 
gelmesini nasıl yorumlarsın? Takımın başında 
oldukça deneyimli bir antrenör Kıvanç Özcan'ın 
bulunmasının etkisi var galiba...

Kesinlikle var... Kıvanç hocayla bulunduğum Genç 
Milli Takım kampları haricinde ilk defa uzun süreli 
çalışma fırsatım oldu. Salon içinde her zaman en 
iyisini yapmamızdan mutlu olur. Memnun 
etmek zordur. Çalışma olarak doyurucu 
bir antrenör, böyle bir fırsatım olduğu için 
şanslıyım.

''Başarıda payları büyük''
Bodrum halkının hentbola ilgisi nasıl?

Bodrum halkı beni çok şaşırttı. Bu kadar ilgi 
beklemiyordum. Çok gündemde olmayan bir 
spor yapıyoruz ama sayelerinde en popüler branşı 
yapıyormuşuz gibi hissediyoruz. Başarıda payları 
büyük...

Karşılaşmalara nasıl hazırlanıyorsun? Ekstra 
bir çalışma yapıyor musun?

Maç öncesi rakip takımı izlerim. Kendi 
pozisyonumdaki oyuncunun bireysel özelliklerini 
analiz ederim. Rakip kalecilerin aldığı pozisyonlara 
bakarım. Kendime de maç öncesi mutlaka bir karışım 
yapar, içerim veya yerim.

Gelecek hedeflerinde neler var? Örneğin 
Avrupa'da forma giyme hedefin var mı? 
Avrupa'da hentbol en az futbol kadar ilgi çekiyor. 
Özellikle Fransa ve Almanya'da...Türkiye 
hentbolu ve Avrupa hentbolu anlamında en temel 
fark nedir?

Avrupada iddialı bir takımda oynamak istiyorum. 
Avrupa ile aramızdaki en temel fark çalışma sistemi... 
Biraz da öncelik meselesi var. Avrupa'da iş olarak 
görülen hentbol, bizde zaman doldurmak için yapılan 
ikinci iş olarak benimseniyor.

26



Erkek hentboluna baktığımızda Beşiktaş, Göztepe 
ve Antalyaspor gibi köklü ekipleri görebiliyoruz. 
Büyük kulüplerin kadın hentboluna yönelmeme 
sebebi ne olabilir?

Büyük kulüplerin kadın hentbol takımı kurmalarını 
tabi ki isteriz ama nedenini bilemiyorum. Reklamı 
olmadığı için yatırım yapmak istemiyor olabilirler 
ya da başarı olmayacağını düşünüyor olabilirler.

''Hedeflerinin olması gerekiyor''
İdol olarak gördüğün bir sporcu var mı? 
İzlemekten keyif aldığın bir hentbolcu var mı?

Carmen Martin idolüm, çok keyif alarak izlediğim 
bir oyuncu...

Buket Yılmaz bir röportajında takımda en iyi 
anlaştığı isim olarak senin adını vermişti. Bu 
senin için de geçerli mi? 

Geçerli(gülerek)... Kısa zamanda çok şey paylaştık, 
Yalıkavak ailesinin bana armağanı diyebilirim.

Golcü biri olarak oynadığın karşılaşmalarda 
savunma anlamında seni en çok zorlayan oyuncu 
kimdi?

Her maçımızı aynı performans ve yüzdeyle 
oynayamıyoruz. Her sporcu gibi inişler çıkışlar 
oluyor. Bu yüzden bir isim veremem. Bir maçta iyi 
savunma yaptığım kişi başka bir maçta rahatlıkla 
pozisyon bulabiliyor.

Yalıkavakspor'un altyapısında olan genç 
sporculara ne gibi tavsiyelerde bulunuyorsun?

Hedeflerinin olması gerekiyor. Severek çalışmaları, 
her gün bir şey öğrenerek üstüne katarak ilerlemeleri...

Son olarak karantina günlerinde ne gibi 
çalışmalar yapıyorsun? Evde vakit geçirenler için 
tavsiye ettiğin bir kitap, film ya da dizi var mı?

Uygulamamız gereken programımız var evde her 
gün çalışıyoruz. Video atıyoruz hocamıza...

Lucifer dizisini çok beğenmiştim. Sabırsızlıkla yeni 
sezonunu bekliyorum. Livaneli'nin bütün kitaplarını 
tavsiye edebilirim. Ama en sevdiğim kesinlikle 
saatlerce puzzle başında oturmak, en keyiflisi benim 
için...

Öncelikle bize röportaj şansı verdiğin için 
teşekkür ederiz, son olarak eklemek istediğin 
birşeyler var mı?

Ben teşekkür ederim. Hem röportaj için hem 
destekleriniz için...
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THF Kadınlar Süper Lig ekibi 
Yalıkavakspor'un başarılı ve genç 
pivotu Buket Yılmaz, hentbolhaber.
net'in canlı yayınında Görkem 
Erim'in sorularını yanıtladı. Buket 
Yılmaz, karantina günlerinde evde 
nasıl vakit geçirdiğinin yanı sıra 
hentbola başlama hikayesini de 
anlattı. İşte o söyleşiden bölümler;

Karantina günleri nasıl geçiyor? 

Dünya genelinde çok zor geçiyor. Umarım 
en kısa sürede atlatırız. Evdeyiz, evde 
kalmak zorundayız. Evde kalırsak aşabiliriz 
herkesin evde kalmasını istiyorum. 

Evde vakit geçirmek için neler yapıyorsun?

Spor yapıyoruz zen başta... Bütün gün evdeyiz. 
Hocalarımızın verdiği bir program var onu 
yapıyoruz. Evde zaman geçirmek benim için zor 
değil, evde kalmayı seven bir insanım. Bol bol 
kahve içip, film izliyoruz. Evde yapabileceğimiz 
bir sürü antrenman var, ekstra çalışabiliyoruz. 

Hentbola başlama sürecini biraz 
anlatabilir misin?

Trakya Üniversitesi 4. sınıf 
öğrencisiyim. Hentbola 8. 

sınıfta başladı. O zaman 
okul takımı maçımız 
vardı ben basketbol 
takımındaydım. Okul 
takımı maçından 
sonra beden eğitimi 
öğretmenimiz Ömer 
hoca, bana maçtan 
sonra kalmamı istedi. 

O gün Levent Hoca adında bir hentbol antrenörü 
seçmeler yapmış. Basketbol maçından sonra 
bekledik, toplantı yaptık. Yarın hentbol seçmeleri 
var hepinizi sahada görmek istiyorum dedi. Eve 
gittiğimde hentboldan bir haber olduğum için sadece 
aile söylemiştim. Babam 15 yıl Almanya'da yaşadı. 
Sonuçta o ülkelerde hentbol birinci branş olduğu 
için hentbola gitmemi istedi. Babam sayesinde 
hentbola başlamış oldum. Ertesi gün Levent 
hocanın vermiş olduğu saatte salonda oldum ve 
hentbol seçmelerine katılmıştım, öyle başladım. 

Profesyonelliğe nasıl geçtin?

Doğa Koleji'nden mezun olduktan sonra, 
Üsküdar Belediyespor takımına geçtim. Üsküdar 

Belediyespor'da A Takıma çıktım. A Takıma 
çıktıktan sonra Bursa Mudanya'ya transfer oldum. 
Bursa'dan sonra Polatlı Belediyespor, geçen sene 
devre arasında Yalıkavakspor'a geçtim ve şuan 

Yalıkavak'ta oynuyorum.  

Pivot mevkisi için ne düşünüyorsun, 
pivot olarak mı başladın? 

Orta oyun kurucu olarak başlamıştım. Pivot 
mevkiinde olmaktan mutluyum, seviyorum. 
Mücadele çok daha fazla, evet mevki olarak 
çok zor bence... Ama seviyorum pivot olmayı.  

15 maçta 66 golün var pivot oyuncusu için 
bir antrenöre söylesek pivotun maç başına 4 
gol atacak desek gayet memnun kalır, Direk 
hemen ister o pivotu, sen neler söylersin? 

Takım olarak geldiğimiz nokta evet güzel, 
sonuçta takım sporu yapıyoruz. Ben kendi 
performansımdan memnunum. Performansımı 
en üst seviyeye çekmek her zaman hedefim 
zaten, onun için daha çok çalışıyorum.  

Bu sezon takım olarak sergilediğiniz performansın 
temelinde ne yatıyor?

Takım olarak 3'üncü sıradayız. Sezon başında 
hedeflediğimiz yerdeyiz. İyi idman yapmak her 
şeyin temeli, iyi idmanın yanında ekstra idmanlar 
yaptığım için bence performansımız böyle oluyor. 

Yalıkavakspor altyapıya önem veriyor mu? 

Bence veriyorlar, şöyle takımı iyi tanıyan 
insanlar antrenörlüğünü yapıyor. Kulüp 2007'de 
kurulmuş, kulübün kurulduğu dönemden beri 
başlayan iki arkadaşımız var Reyhan ve Demet, 
altyapımızı onlar çalıştırıyor. Kulübü iyi tanıyan 
insanlar olduğu için nelere açık nelere kapalı 
olduğunu iyi biliyorlar. Bence iyi çalışıyorlar. 

Takımda en iyi anlaştığın oyuncu kim ve neden?

Her dakika beraberiz zaten Nurşah(gülerek) En çok 
vakit geçirdiğim arkadaşım o, ev arkadaşım Sevilay 
abla, bütün takımla iyiyim her zaman görüşüyoruz.
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Biraz bize kendinden bahsedebilir misin? 

Merhabalar, ben Ayşenur Çankaya, 1 Ocak 1997 
Sandıklı doğumluyum. 12 yıldır futbol oynuyorum. 
5 yıldır Milli futsal ve futbol Milli Takımı sonrası 
1,5 yıldır ise Milli hentbol takımındayım. İlk ve orta 
okulumu Sandıklı’da tamamlarken ortaokul sonuna 
kadar futbol hastası olduğumu bilmeyen yoktu. 
Bunun üzerine sporsever olduğumu hisseden beden 
eğitimi öğretmenim Esra Çapa, yeteneğimi yürütmem 
için Isparta Spor Lisesi'ne yönlendirdi. 2011 yılında 
Isparta Spor Lisesi mülakatlarına hazırlanarak sınavı 
başarıyla geçtim. Spor lisesine başlarken kafama 
koyduğum hedef beden eğitimi öğretmenliğiydi. 
Eğitimimi devam ettirdim ve 2015 yılında okul 
ikincisi olarak mezun oldum.2016 yılında hedefim 
olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri 
Fakültesi (Beden eğitimi ve spor öğretmenliği) 
bölümünü kazandım. Üniversite zamanı hem milli 
takım kampları hem okul sınavları derken çok zorlu 
süreç yaşadım. Fakat hep sabırla, hep azim ve hırsla 
2019 yılında üniversiteden mezun oldum. Şuan 
Muğla’nın Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün 
başkanlığını yapıyorum. Ayrı zamanda erkek futbol 
antrenörlüğünü yürütürken, bayan futbol ve bayan 
hentbol takım kaptanlığını yapıyorum.

Futbol, futsal ve son olarak hentbolda önemli 
başarılar yakaladın. Spora ilgin ne zaman 
başladı? Futbola nasıl ilgi duydun ve nasıl 
profesyonelleştin?

Evet, spora ilgim 4 yaşında başladı.  Futbola ilgim 
ise çok farklıydı. Her şey abimle başladı, abim 
her okul çıkışları bahçede arkadaşlarıyla futbol 
maçı yaparlardı. Bende izlerken merak sardım 
ve kızsın olmaz deselerde inat ederek oynamakla 
ısrar ederdim. Sonra abimin beni yanına almasıyla 
futbolu öğrenmem bir oldu ve abimle sabah-
akşam demeden her gün mahalle maçı yapardık. 
6 yaşımda anaokuluna başladığım süreçte İşitme 
kaybımı hissettim, duymamaya başladıkça ailem 
bu durum üzerinde birçok araştırma ve tedavi 
yollarına başvurmuş olsada sonuç işitme engelli 
olarak hayatımı sürdürmekti. Buna rağmen ailem 
duymamı sağlamak için işitme cihazı almaya karar 
verdi. Ne kadar üzülmüş olsam da içimdeki futbol 
zevki her üzüntüyü aşıyordu. Çok farklıydı ve güzel 
yerlere gelme hissi duyma kaybımdan sonra artarak 
bu süreç lise yıllarına kadar sürdü. Spor lisesine 
başladığımda Futbol Sorumlusu Oğuzhan Yalçın 
hocam sayesinde fark edilip, hafta içi okul idmanları 
yetmemiş gibi hafta sonları dahil dağ koşuları 
yapardık. Bana futsalı öğretip, eğittiği bu süreçte 
kendime olan güvenim  arttı. Sahalara çıktıkça 

cesaretim sınırı aşıyordu ve artık bir kulüpte lisanslı 
sporcu olmam gerek diye  karar vermiştim. Düzenli 
çalışmalar sonucu kendimi daha da geliştirerek 2014 
yılında Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne 
ve ardından Milli Takıma girmeyi başardım. 

İlk futbol lisansını hangi kulüpten aldın? 
Yanılmıyorsam bir Kayseri kulübüydü. Futbolcu 
olmak istediğinde ailen bunu nasıl karşıladı?

 Evet, ilk futbol lisansım 2014’te İşitme kaybımdan 
dolayı İşitme Engelliler Futsal Milli Takımı 
hazırlık maçı yaptığımız Kayseri Kılıçaslan 
Yıldızspor’un antrenörünün beni beğenmesiyle 
lisanslı sporcu olmam için istemesi sonucunda ilk 
lisansım Kayseri’de çıktı. Isparta’da okuduğum 
için Kayseri’de gidip gelmek zordu. Ailem 
biraz olumsuz düşünmüş olsa da içimdeki 
futbol sevgisini bırakamazdım. Olumsuzluklara 
rağmen dinlemeyip maçlara gidip, gelmiştim ki 
sonrasında karışmayarak kararıma saygı duydular.  

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne ne 
zaman transfer oldun? Transfer olma sürecin 
nasıl gelişti?

Lise yıllarında okullar arası futsal şampiyonasında 
Fatih Özev diye bir arkadaş, maç sonrası yanıma 
gelerek işitme cihazı kullandığımı ve çok iyi sporcu 
olduğumu söyleyerek Türkiye genelinde duyma 
engeli olan sporculara ait kulüplerin olduğunu, 
oraya gitmemi söyledi. Hayatımda 
ilk defa böyle bir şey duymuştum 
ve onunla tanışmamız sonucu 
tercihleri arasında Muğla 
Ortaca İşitme Engelliler Spor 
Kulübü'nü seçmiştim. Ortaca 
İşitme Engelliler Spor Kulübü 
benim için çok farklı ve mucize gibi 
bir şey oldu. İşaret dili bilmediğim 
için onun aracılığıyla Muğla’ya 
gelerek antrenman değerlendirmesi 
sonucunda ilk transfer sözleşmemi 
imzalayarak Ortaca İşitme Engelliler 
Spor Kulübü olarak ilk müsabakaya 
katıldım. Karşıma çıkan tüm zorluk ve başarılar 
bu kulübe transfer olma sürecinde başlamıştı.  
 
İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı ile 
2015’te dünya dördüncülüğü, 2017’de olimpiyat 
beşinciliği ve Avrupa Futbol Şampiyonasında 
dördüncülük yaşadın. İlk Milli Takım davetini ne 
zaman aldın? Bu kadar önemli başarılara imza 
atacağını düşünmüş müydün?

İlk Milli Takım başarımı 2014 yılında Ortaca 
İşitme Engelliler Spor Kulübüyle katılmış olduğum 
Türkiye Futsal Şampiyonası'nın sonrasında maçları 
takip eden Milli Takım antrenörleri tarafından 
form doldurularak kamplara davet edildim. Süreç 
geçtikçe her şampiyona sonrası Avrupa şartlarına 
göre futsal veya futbol olarak kamplara davet 
ediliyordum. Bu kadar başarıya imza atacağımı 
hissediyordum. Çünkü hayallerimden birisi ''işitme 
engelli olabilirim ama bu futbolcu olmama engel 
değil'' diyerek verdiğim karar ve hedeflerim 
doğrultusunda başarıya ulaşacağıma inanıyordum. 

Kaç yıldır futbol oynuyorsun? Futbolu bırakıp, 
hentbola geçiş yapma fikri nereden geldi?

12 yıldır futbol oynuyorum, 2017 yılında Olimpiyat 
öncesi Futbol Milli Takımı teknik direktörümün 
Muğla kulübüyle anlaşamaması ve o kulübün 
sporcusu olduğum için sebepsiz yere Milli Takım'dan 
çıkarması sonucunda istifa ederek, bugünlere kadar 
hedeflediğim ''Devlet Sporcusu'' unvanını almak için 
başka branşta mücadele ederek unvanı almaya karar 
verdim. O süreçte federasyonumuz tarafından ilk kez 
hentbol turnuvası kurulacaktı ve şansımı denemek 
için hentbola geçiş yaptım.

Genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir spor hayatının yanı sıra, hem antrenörlük hem de kulüp başkanlığı 
yapan Muğla'da devlet sporcusu unvanına sahip tek isim olan Milli sporcu Ayşenur Çankaya ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. Küçük yaşlarda yaşadığı işitme kaybı sonrasında spora olan sevgisiyle tüm engelleri aşan Çankaya, 
futbol ile başladığı spor yaşantısına hentbol ile devam ediyor. Her iki branşta da Milli Takım forması giyerek 
şampiyonluklar yaşayan Ayşenur, Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'nde hem sporcu, hem antrenör hem de 
başkanlık görevlerini başarıyla sürdürüyor. İşte Ayşenur Çankaya ile yaptığımız keyifli söyleşi...

Devlet Sporcusu Ayşenur Çankaya
''Sahalara çıktıkça cesaretim sınırı aşıyordu''

30



Futboldan sonra İşitme Engelliler Bayan Hentbol Milli Takımı’na da 
çağrıldın.  Hentbolda bu kadar çabuk yükselmeyi bekliyor muydun?

Evet, hentbol takımına girmek için antrenmanlara başladığım süreçte çok 
emek ve çok çalışma gerektiğini anladığımda biraz ortada kalmıştım. 
Ama hedef devlet sporcusu olmaktı. Kararımdan vazgeçmeyerek 
Türkiye Şampiyonası'na katılarak turnuva sonrası Milli Takıma 
davet edilmek bir mucizeydi. En önemlisi de hentbolda kısa zamanda 
bu kadar çabuk yükselmeyi hiç beklemedim. Ama mucize olan tek 
şey, kamp süreci boyunca farklı branşlı sporcular olmasına rağmen 
hentbolu temelinden başlayarak mükemmel bir şekilde gelişim sağlayan 
Hentbol Milli Takım teknik direktörümüz Şenay Bağdatlı hocamıza 
ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana sanki içimde yıllardır hentbol 
oynamış gibi bir hissi kazandırmasıyla başarıyı yakalamak nasip oldu. 

Brezilya’da Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası'nda 
dünya 2’nciliği elde etmiştin. O başarı nasıl geldi?

Bu başarı tamamen ilk kez hentbol branşı kurularak, Dünya 
Şampiyonası'na odaklanan, tüm zorluklara rağmen pes etmeden 
bize cesaret kazandıran Şenay Bağdatlı hocamız ve diğer 
antrenörlerimizle, takım arkadaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz 
azim, hırs ve mücadele sonucunda geldiğini eklemek isterim. 

Hem futbol ve futsal hem de henbolda İşitme Engelliler A Milli Takım 
seviyesine yükseldin. Senin gibi farklı branşlarda A Milli Takım 
seviyesine ulaşmış başka sporcular var mı?  

Evet, futsal ile başlayarak, zamanla futbol ile gelişirken, hentbol ile 
başarıya ulaşmak bambaşka bir şey oldu. Şuan Türkiye genelinde iki 
branş arasında değişim yaparak ve başarıyı yakalayan birkaç sporcu var 
diye tahmin ediyorum. 

Sosyal medya üzerinden ulaştığın işitme engelli sporcuları bir araya 
getirerek kulüp bünyesine kazandırıyorsun. Sporcuları nasıl ikna 
ediyorsun?

Üzerinde yaptığım en zor çalışmalardan birisiydi. Burada amacım, ben 
işitme engelli bir birey olarak pes etmek yerine mücadeleyi seçmekle 
güzel şeylere imza atarak taşıdığım gurur anlatılmazdı.Bunun üzerine 
bende engelli kardeşlerimizi spora yönlendirerek gerek sporu gerek 
hayattaki hedeflerine ulaşmak için, sonuna kadar pes etmeden mücadele 
etmelerini sağlamak amacıyla araştırma başlatmıştım. Sporcular 
genelde il dışında olduğu için ulaştığım kişilerin bilgilerini alarak 
İstanbul, Ankara, Bilecik, Eskişehir gibi birçok ile tek başıma giderek 
aileleri ile yüz yüze görüşerek her şeyi detaylı açıklama, soru-cevap 
sonucu içlerindeki korkuyu gidererek,  izinlerini alarak, sporcuları 
kulübe, ardından Milli Takıma kazandırdım. Bugünlere kadar çeşitli 
branşlarda 17 sporcumu Milli Takıma kazandırarak gerek üniversite 
kazanarak, gerekse iş hayatlarında bir yol seçerek, başarılarını duymak 
bile bana yeterliydi. Peki çalışmaları bıraktım mı? Hayır daha fazla 
işitme engelli kardeşlerime ulaşmak için de çalışmaya devam edeceğim. 
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''Her şey bir mucize diyebilirim''
Geçtiğimiz aylarda Devlet Sporcusu unvanı aldın 
ve Muğla’nın bu ünvanlı tek sporcususun, bu 
süreç nasıl gelişti?

Evet, 2018 yılında Brezilya’da düzenlenen 
Dünya Hentbol Şampiyonası'nda ilk kez katılarak 
Türkiyemizi en iyi şekilde temsil etmek için 
verdiğimiz söz karşısında, inanç ve mücadeleyle 
Dünya ikincisi olarak aldığımız büyük başarı 
sayesinde Devlet Sporcusu unvanına sahip oldum, ve 
bu süreç içerisindeki her şey bir mucize diyebilirim. 

Genç yaşına rağmen Ortaca İşitme Engelliler Spor 
Kulübü'nün başkanlığını yürütüyorsun. Hem aktif 
sporculuk hem de başkanlık ikisini birlikte nasıl 
sürdürüyorsun? Zor olmuyor mu?Herkesin de merak 
ettiği tek soru bu, fakat dediğim gibi bugünlere kadar 
yakaladığım ve imza attığım her bir başarı Muğla 
Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne gelmemle 
başladı ve bu başarılar karşısında  Allah nasip ettikçe 
benim için bu kulübe hizmet etmek bir onur ve 
şereftir. İşimi severek yaptığım için hiçbir zorluğu 
hissetmiyorum.

''Desteksiz kaldığını düşünüyorum''

Muğla ve Türkiye genelinde  işitme engelli 
sporculara gerekli desteğin verildiğini düşünüyor 
musun?

Türkiye genelinde illere göre değişiklikler olabiliyor. 
Bazı iller her zaman kapı açarken, bazı iller 
işitme engelli sporculara kapıyı kapatıyor. Fakat 
Muğla ilimize bakarsak başarılı sporculara değer 
verilmediğini, desteksiz kaldığını düşünüyorum. 
Çünkü 5 yıllık süreçte buradayım ve gerek kendim, 
gerek başka sporcularımız, normal bireylerden bile 
üstün başarıyı elde etmesine rağmen görmezlikten 
gelinen birçok duruma rastladım. Ama ben sadece 
zorlu süreçte yanımızda olan birkaç makama sonsuz 
teşekkürlerimi iletiyorum. Bu konuda fazla detaya 
girmek istemiyorum.

''Hedeflerimin %90’una ulaştım''
Gelecek hedeflerinde neler var? 
''En büyük hayalin'' nedir?

Bugünlere kadar hedeflerimin %90’una ulaştım 
sayılır, şuan başkanlık görevim devam ettiği süreçte 
kendimi dahada geliştirerek İşitme Engelliler 
Futbol Milli Takım antrenörlüğünde görev 
almak ve de İşitme Engelliler Federasyonu'nda 
yer almayı hedefliyorum.  En büyük hayalim 
ise; Beden eğitimi öğretmeni olarak, işitme 
engelli çocukları spora yönlendirmek ve benim 
geçtiğim yolların onlara örnek olmasını sağlamak. 

''Spor insana hedef koymayı, 
vazgeçmemeyi öğretir''

Röportaj teklifimizi geri çevirmediğin için 
teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğin 
bir şeyler var mı?

Spor insana hedef koymayı, vazgeçmemeyi öğretir. 
Kısaca tüm zorluklar karşısında ayaklarınızın 
üzerinde durmayı ve kaçmak yerine çözüm 
üretmeyi öğretir. O yüzden engelli çocukları olan 
tüm ailelere söylemek istediğim, çocuklarınızdan 
engelli diye utanarak eve kapatmayın. Çocuklarınızı 
spora yönlendirin, onlar engellerini sporla aştıkça, 
özgüvenleri artacak ve kendi hayatlarını kurtarmak 
için mücadele edeceklerdir, unutmayın...Son olarak 
bu keyifli röportaj için teşekkürlerimi sunuyorum.

Tüm dünyanın korona virüs salgınıyla mücadele ettiği şu günlerde Milli sporcu Ayşenur, evde kalıp 
spora devam ettiğini belirtterek “Bu zor zaman geçinceye kadar antrenmanlarıma evde devam edeceğim. 
Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım” dedi ve işaret diliyle, “Evde kal Türkiye” mesajı verdi. 
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Pazubant'ın taraftar köşesi Tezahürat'ın 
bu ay ki konukları Muğlaspor taraftar 
grubu 48 Gençlik'in tribün lideri 
Mustafa Kazu ve yeşil-beyazlı tribünlerin 
emektar taraftarı Levent Bostancı... 
Yeşil-beyaz renklere gönül vermiş olan 
iki önemli isimle gerçekleştirdiğimiz 
keyifli söyleşimize geçelim.

Muğlaspor sevdası nasıl başladı? Kaç yaşından 
beri tribünlerdesiniz? İzlediğiniz ilk Muğlaspor 
maçını hatırlıyor musunuz?

Babamla gitmiştik, 8-9 
yaşlarımdaydım. 
Hep televizyondan üç 
büyükleri seyrediyorduk. 
Muğla Atatürk Stadyumu'na 
girdim, televizyondan daha 
keyifli geldi. Sonra 12-13 
yaşlarında Zafer Çelik 
abim beni maçlara 
g ö t ü r m e y e 
başladı. Davul 
taşıtiyordu, 
yavaş yavaş 
utangaçlığı 
attık.

Muğlaspor'un unutamadığınız, sizi sevince boğan 
maçı hangisiydi?

Çok maç var... Menemen maçı 2-0 dan 3-2, Marmaris 
maçı 1-0 play-out bir sonraki senenin şampiyonluk 
meşalesi gibiydi. Bölgesel Amatör Lig'de evimizde 
oynadığımız 2-0'dan 3-2 kazandığımız Uşak maçı...

Sizi en çok üzen karşılaşma hangisiydi?

Salihli maçı, düştüğümüz sene... Benim gibi 
çoğu Muğlalının hayal kırıklığıdır. Takımından 
soğumasına sebeb olmuştur.

Muğlaspor uğruna gittiğiniz en uzak deplasman 
neresiydi?

Uzak deplasmanlarımız oldu tabi,  ama 
unutamadığım Göztepe deplasmanı... 

Kütüphaneye diye çıktık, gittik 
yendikte... Ertesi gün gazetedeyiz bir ton 

fırça yemiştik, attığımız yalandan ötürü 
babamdan...

En sevdiğiniz tezahürat hangisi?

Tezahüratların hepsini seviyorum.

Tribün liderliğinin ne gibi 
zorlukları var?

Zorlukları kadar kolaylıkları 
var. İnsanlar birbirini severse 

zorlukta kalmıyor. Biz 
tepede bağırıyoruz 
diye deli diyen de 

oluyor. 

Menfaat uğruna bağırıyor diyen de oluyor. En çok 
zoruma giden durum menfaat durumu ama önemli 
olan kulübe hiç bir zaman külfet olmadığım için 
gururluyum alnım açık, yüzüm pak... Ben Muğla'da 
Amerikalı Kazu diye tanındıysam Muğlaspor'un payı 
büyük.  Vefa borcumu maddi olarak ödemeyesemde 
manevi olarak ödemeye çalışıyorum. Muğlalı olan 
herkesin Muğlaspor'a vefa borcu vardır. 

Muğlaspor'un bu sezonki performansını nasıl 
buluyorsunuz?

Bu sezon performans iyi... Biz bu seneki takımın üst 
üste mağlubiyetlerinde bile iyi yerlere geleceğine 
48 Gençlik olarak hep inandık. Paylaşımlarımızdan 
bunu görebilirsiniz...

Muğlaspor'da bugüne kadar forma giyen 
futbolculardan ilk 11 kurmanızı istesek kimleri 
yazarsınız?

Bazılarını unutursak saygısızlık yapmış oluruz. 
Bu zamana kadar Muğlaspor forması giymiş 
abilerimizin, kardeşlerimizin saygıyla önlerinde 
eğliyoruz.

Tribünlerin eskiye oranla coşkusunu nasıl 
buluyorsunuz? Eski tutku var mı?

İnşallah o coşkulu günlerde gelecektir...

Genç taraftarlara ne gibi tavsiyelerde 
bulunuyorsunuz?

Küfürsüz, centilmence 90 dakika takımı  
desteklemeleri; MuğlaSKORLU değil Muğlasporlu 
olmaları...

Röportaj için teşekkürler, son olarak eklemek 
istediğiniz birşeyler var mı?

Berkayım teşekkürler kardeşim...

Amerikalı Kazu
''MuğlaSKORLU 

değil Muğlasporlu''
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Muğlaspor'un  neredeyse her deplasman 
maçına  giden, kimi zaman tribünde tek 
başına olan ve takımını desteklemekten 
hiçbir zaman geri durmayan; 

''Fanatik Taraftar Bostancı'' 

63 yaşındaki fanatik Muğlaspor taraftarı 
Levent Bostancı,“Muğlaspor için ölmek 
var dönmek yok. Muğlaspor için canım 
feda. Her zaman takımımın arkasındayım. 
İşte bu bir fanatiklik, Muğlaspor aşkıdır. 
Bir Muğlalı olarak takımımı sonuna kadar 
destekliyorum'' dedi.

Muğlaspor sevgisinin 1970'te gençlik 
yılllarında başladığını belirten Bostancı, 
''O zamanlar sahalar çim değil toprak 
sahalar...Kendi imkanlarıyla krampon 
alan futbolcuları hayranlık duyarak 
takip ediyordum. Muğlaspor aşkım o 
yıllardan günümüze artarak devam etti''  
açıklamasında bulundu.

İstanbul Yeşildirek maçıyla tribünlere adım 
attğını söyleyen Bostancı, yıllar içinde 
tribünlere gitmenin vazgeçilmez bir eylem 
olduğuna değindi. 

Muğlaspor'un maçlarından en çok üzen 
ve mutlu eden karşılaşmalar hangisi?

Küme düştüğümüz Salihli maçı, en 
sevindiğim maç ise Muğlaspor'un 
Aydınspor'u 2-1 yendiği 
karşılaşma...

Muğlaspor'da bugüne kadar forma giyen 
futbolculardan ilk 11 kurmanızı istesek kimleri 
yazarsınız?

Taşkın Yılmaz, Kadir Sevim, Çengel Yaşar, 
İhsan Özgen, Mehmet Alpez, Abdurrahman 
Uçar, Fethiyeli Ersu, Milaslı Camızoğlu, 
Yıldırım, Büyük Adnan, Rıdvan Dilmen, 
Sercan, Günay Şentürk, Çengel İsmail, 
Gazi Akkuş, Köyceğizli Osman, Bülent 
Gürbüz, Muratcan Bölükbaşı, Ertan Tanyel, 
Ozan Taga... Daha nice isimler hepsini 
seviyorum.

Muğlaspor uğranu Cizre'ye kadar gittiğini 
de söyleyen Levent Bostancı, ömrünün 
yettiğince Muğlaspor'u desteklemeye 
devam edeceğini vurguladı.

''Ölmek var, dönmek yok. Muğlaspor 
aşkı bitmez. Mezar taşım 
yeşil-beyaz olsun''
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Hakemliğe nasıl başladınız?

Hakemliğe Manisa’da başladım. Celal Bayar 
Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulunda 
okuyordum. Futbol oynuyordum o zaman amatör 
olarak. Hiç öyle hakem olayım gibi bir niyetim 
yoktu. Kurs açıldığını duydum, bir katılalım faydası 
olur dedim. Hakemlik o kadar farklı bir şey ki bir 
içine girince bir daha çıkamıyorsunuz. 96 yılında bu 
zamana kadar birçok defa denemişimdir hakemliği 
bırakmayı ancak hiç bir zaman bırakamadım. 
Tamamen tesadüf eseri açılan bir kursla 1996 
senesinde başladık bir daha bırakamadık. Taa ki 
2015 senesine kadar...

 Hakemliğin artıları-eksileri nelerdir?

 
Bir kere maddi olarak büyük bir kazancı var. Benim 
öğretmenlikten elde ettiğim gelirin kat kat fazlısını 
kazanıyordum. Onun dışında hangi işim olursa olsun, 
tanınan birisi olduğum için sıkıntı yaşamıyorum. 
Mesela devlet dairesine gidiyorum, çözülemeyecek 
bir işim var, birisi tanıyor yardımcı oluyor. Aynı 
güzellikleri ailemde yaşıyor. Bir restoranda, kafede 
insanlar ilgi gösteriyor. Bunun dışında spordan 
kopmamış oluyorsunuz.

Eksileri ise, aşırı stresli bir iş... Maçın olacak mı, 
olmayacak mı? Maç gelir, maçı nasıl yöneteceğim? 
Nasıl seyahat edeceğim? Hangi otelde kalacağım? 
Maçtan döndünüz, bir hata yaptınız, merkez 
hakem kurulu ne diyecek? Basında ne yazacaklar? 
Yolda gören insan ne diyecek? Bunun dışında 
özel hayatınızdan ödün vermeniz gerekiyor. Ben 
evliyim 2 tane çocuğum var. Ben onların hiçbir 
etkinliğine katılamadım. Okuma bayramlarıdır, 
mezuniyetleridir, özel geceleri falan, hiçbirine 
katılamıyorsunuz. Mesela çocuğumun okuma 
bayramı vardı, çokta güzel bir rolü vardı. Çocuğum 
oturdu ağladı, ‘baba yinemi gelemeyeceksin’ diye, 
ama gidemedim, Elazığ’da maçtaydım. Ayrıca 
artık ünlü birisi olduğunuz için rahat hareket 
edemiyorsunuz. Mesela canım simit çekiyor alıp ta 
yiyemiyorum insanlar arkamdan ne diyecek diye. 
Böyle sıkıntıları var, ama bence artıları eksilerinden 
daha ağır basıyor.

 
Hakemlik herkesin yapabileceği bir meslek mi, 
yoksa özel yetenekler gerektiren bir meslek mi?

 
Hakem olabilmek için eğitimin ve yaşın dışında bir 
şart yok. 18 yaşını doldurmuş, 26 yaşını geçmemiş, 
lise okuyan veya bitirmiş herkes hakem olabilir. 
Onun dışında sabır, çalışma isteyen, hiçbir zaman 
yılmaman gereken bir iş. Bir sürü olumsuzlukla 
karşılaşacaksın, hak ettiğini düşüneceksin klasman 
yükselemeyeceksin, iyi çalıştığını düşüneceksin hak 
ettiğin maçları alamayacaksın, iyi maç yönettiğini 
düşüneceksin gözlemciden iyi not alamayacaksın. 
Bunlarla mücadele edebilirsen ve maç esnasında 
dışarıdan gelen tepkilere kulağını tıkayabilirsen 
başarılı olabilirsin. Mesela biz çok yaşadık, bir hakem 
arkadaş maç yönetiyor, tribünden birisi küfür etmiş, 
tel örgüden atlıyor gidiyor onunla kavga ediyor. Yani 
bu olacak iş değil.

Hakemlik yapacak birisi mutlaka futbola 
önceden ilgi duymuş ve bir takımın taraftarıdır. 
Bu ileride bir sıkıntıya yol açıyor mu?

 Ben çocuk yaştan itibaren futbola çok meraklıydım. 
Sadece ben değil, hakem arkadaşlarımızın hemen 
hemen tümü böyledir. O takımın maçına da gitmiştir, 
tribünde tezahüratta etmiştir, formasını da giymiştir, 
maçını izlerken heyecanlanmıştır. Bunların hepsi 
olmuştur. Ama belli bir seviyeye gelince, o tuttuğun 
takımın maçını yönetince, bunların hepsini bir 
kenara atabiliyorsun. Ben bunu yaşadım mesela. 
O güne kadar o takımın başarısından kendine bir 
mutluluk çıkartıyordun ama artık o sahaya çıktığın 
zaman sen varsın. Sen o takıma duyduğun sevgiyi 
sahaya yansıtırsan, sen başarısız olacaksın ki kişide 
öncelikle kendi mi başarılı olmak ister tuttuğu takımın 
mı başarılı olmasını ister? Ben şahsen kendimin 
başarılı olmasını isterim. Ki ben eskiden geçmişte 
böyle hisler duyduğum takımın da 8-10 defa maçına 
cıktım. Bu da hakem olarak. İlave 4. hakem olarak 
çok daha fazla cıktım. O maçlarda o takım benim 
için hiçbir anlam ifade etmiyor artık. Diğer hakem 
arkadaşlar için de aynı şeyin olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü herkesin gözü senin üzerinde, herkes seni 
takip ediyor, en ufak hatandan neler 
çıkarıyorlar. 

Sen ister misin ki bir hata yapıp bu şekilde ağır 
eleştirmelere maruz kalmayı? İşe bir de maddi 
yönden bakın. Sonuçta biz bu işe, bu sıkıntılara 
maddi sebeplerden dolayı katlanıyoruz. Mesela 
benim başıma gelmişti bir kere. Bir hata yapıp 8 - 
9 hafta maç alamadım. Neredeyse iki aylık para 
alamadım. Yani bu meslek öyle boyutlara geldi ki 
eşim çocuklarıma takım forması giydirmiyordu, 
benim zarar göreceğimi düşünerek. Ama ben 
söylüyorum bırak giysin çocuklar diye, yani benim 
yüzümden onlar çocukluğunu yaşayamayacak mı? 
İnsanlarda böyle alışsınlar artık.

 

Hocam hemen hemen her hakemin başka faal bir 
mesleği oluyor, sizde dâhil. Bunun sebebi nedir? 
Hakemlikte bir gelecek mi göremiyorsunuz?

 Geçmiş yıllarda hakemlik Türkiye’de profesyonel 
değildi. Şu anda profesyonel....Yani herkesin bir işi 
var, hakemliği hobi için, ek gelir için yapıyordu. 
Amatör hakemlikte maç yönettiğimiz sürece 
para kazanıyoruz. Mesela yarınki maçtan önce 
sakatlandınız. Hiçbir güvenceniz yok. Ya da bir 
maçta hata yaptınız 5-6 hafta maç vermiyorlar. Bu 
süre zarfında para kazanamıyorsunuz. Sonra üst 
klasman hakemler için üst sınır yaşı 45... Bu yaştan 
sonra hakemlik yapamıyorsunuz. O yüzden sosyal 
haklarınızın olduğu, ileride bir güvenceniz olduğu, 
aylık sabit bir kazancınızın olduğu bir işiniz daha 
olması lazım. Şimdi ise profesyonel hakemlik var. 
Profesyonel hakemler artık aylık maaş alıyor.

 
Dolu statlarda maç yönetmek daha mı zor oluyor?

 Bir hakemin sahaya çıktığı zaman isteyeceği tek 
şey atmosferin, tam maç atmosferi olmasıdır. Bir 
defa oynayan iki takımında hedefinin olması lazım. 
Bazı maçlar oluyor takımlar ne küme düşmeye 
ne de şampiyonluğa oynuyorlar. Hakemler öyle 
bir maçı yönetmek istemez. Hakemler tribünlerin 
dolu olmasını ister. Stadın o doluluğuyla nasıl 
futbolcu motive oluyorsa hakemlerde öyledir. 
Bazı yorumcularda diyor ki, ‘hakem atmosferden 
etkilendi.’ Ben atmosferden etkilenmediğimi 
düşünüyorum. Diğer hakem arkadaşlarımda öyle 
söylüyor.

Fanatik Gazetesi'nde  yazarlık,   
BeINsports'ta ise yorumculuk yapan Süper 
Lig'de birçok maç yönetmiş olan eski üst 
klasman hakemi Deniz Çoban, hakemlik 
deneyimlerini ve anılarını anlattı. 28 Eylül 
2015 tarihinde Kasımpaşa-Ç.Rizespor 
maçının sonunda canlı yayına çıkarak maç 
sırasında yaptığı yanlış kararlar dolayısıyla 
özür dileyen ve hakemliği bırakan Deniz 
Çoban, hakemliğin aşırı stresli bir iş 
olduğunu vurguladı.
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim yaratacak yeni kural 
değişikliklerine imza attı. Buna göre elle oynama ve penaltılarda yepyeni bir dönem 
başlayacak. Kurallar 1 Haziran’dan sonra geçerli olacağı ve bu sezonun kalan kısmında 
uygulanma tercihinin ise ülke federasyonlarının insayatifinde olduğu belirtildi.

Dikkat çeken penaltı kuralları!
Bir maç penaltılara kaldığında, normal süre ya da uzatmalarda verilen kartlar seri penaltılarda geçerli olmayacak. Penaltı atışı sırasında, 
eğer bir kaleci ihlalde bulunursa önce sözlü uyarı yapılacak, devam ederse sarı kart gösterilecek. Kaleci eğer penaltıda kural ihlali 
yaparsa ve gol olmazsa, kaleci penaltı kullanan oyuncuyu "açık şekilde" rahatsız etmişse tekrarlanacak.

futbolda yeni kurallar!

KALE DİREKLERİ

Eski: Kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir...

Yeni: Kare, dikdörtgen, yuvarlak, elips veya bunların kombinasyonu 
şeklinde olabilir...

PENALTI

Eski: Kaleci vuruş yapılmadan ileri çıkarsa ve top gol olmazsa (kaleci 
kurtarır, auta gider ya da direkten dönerse) her şartta penaltı tekrar ediliyor 
ve kaleci sarı kart görüyordu.

Yeni: Kaleci vuruş yapılmadan öne çıkar ve top auta gider veya direklerden 
dönerse bu artık ihlal kabul edilmeyecek. sadece kaleci golü kurtarırsa 
penaltı tekrar edilecek.

Eski: Kaleci vuruş yapılmadan öne çıkarak, golü kurtarırsa sarı kart 
görüyordu.

Yeni: Kaleci sarı kart görmeyecek uyarılacak, tekrarında sarı kart görecek.

Eski: Maç içinde sarı kart gören oyuncuların kartları, maç penaltılara 
kalırsa, burada da geçerliydi.

Yeni: Maç sırasında sarı kart gören oyuncuların kartları, maç penaltılara 
kaldığında değerlendirme dışı kalacak. Yani maç sırasında kart gören bir 
kaleci, penaltılar sırasında tekrar sarı kart görürse atılmayacak.

ELLE OYNAMALAR

Eski: Kol ve omuz ayrımı eski kurallarda net olarak ifade edilmiyordu.

Yeni: Kol ve omuz ayrımı belirginleştirildi. Kısa kollu bir t-şortun kolu 
kadar kısma topun teması el olarak kabul edilmeyecek.

Eski: Top kazara hücum eden oyuncuların eline/koluna temas ettikten 
sonra, gol olursa gol iptal ediliyordu.

Yeni: Kazara ele çarpan topun devamında “hemen” bir gol atılırsa gol iptal 
edilecek. Top; pas veya driplingle belli bir mesafe yol alırsa, ele çarpmadan 
sonra birkaç pas olursa gol iptal edilemeyecek.

KARTLAR

Eski: Kalecinin ya da bir başka oyuncunun yaptığı bazı ihlallerde sadece 
teknik ceza uygulanabiliyordu, kart gösterilemiyordu. (Örn: serbest 
vuruşu kullanan kaleci rakibinin topu kazanacağını düşünerek, topla bir 
başkası oynamadan bilerek ikinci kez oynadığında, sadece serbest vuruş 
veriliyordu)

Yeni: Oyuncuların bu tür ihlallerinde artık umut vaat eden atak varsa, sarı 
kart; bariz gol şansı varsa kırmızı kart gösterilecek.

Eski: Oyun çabuk başlamışsa veya hakem avantaj uygulamışsa hakem 
göstermesi gereken sarı kartı oyun durduğunda gösterebiliyordu.

Yeni: Bu gibi durumlarda oyuncu “Umut Vaat Eden Atak”tan suçluysa; 
avantaj sonrası bu sarı kart gösterilmeyecek.

VAR

Eski: VAR, TV görüntülerinde nelerin göründüğünü hakeme anlatabilir 
ancak “hakeme alınacak kararı söyleyemez”.

Yeni: “Hakeme alınacak kararı söyleyemez” kısmı kuraldan çıkartıldı. 
(VAR’ın hakemle diyaloğunda sınırlı kalan noktalar genişleyecek gibi 
görünüyor) Hakemin yorum gerektiren kararlarda, monitöre gelerek 
pozisyonu kendisinin izleyip karar vermesinin beklendiği vurgulanmış. 
sanki bu açıklama ile VAR’ı farklı kullanmakta ısrarcı olan, hakemin kenara 
gelmesini istemeyen İngiltere’ye, bir gönderme yapılmış gibi görünüyor.
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Yaşlanan bir futbol fana-
tiği, kendisine ve genç 
bir takipçisine çok farklı 
gelecekler vermek için 
uğraşıp dururken geçmi-
şinin gerçekliğiyle yüz-
leşir. 2020 İtalya yapımı 
dram türündeki Ultras 
filmini Francesco Lettieri 
yönetiyor.

Boyun Eğmez / Unbroken

Louis Zamperini Ame-
rikalı bir uzun mesafe 
koşucusudur. ABD Olim-
piyat Takımında ülkesini 
1936’da Berlin’de düzen-
lenen Olimpiyat oyunla-
rında temsil eder.

Credd

Annesinin ölümünün ar-
dından Creed’in dul eşi 
tarafından himaye altına 
alınır ve zengin bir ailede 
rahat bir şekilde büyür. 
Ancak o bu hayatı redde-
derek boksör olma hayal-
lerine kapılır ve kendisini 
yetiştirmesi için Rocky 
Balboa’nın peşine düşer.

Kazanma Sanatı/Moneyball

Beyzbol takımının başın-
daki isim olan Billy Beane 
(Brad Pitt) , kısıtlı bir büt-
çe ile resmen yoktan bir 
takım var ederek zengin 
kuluplere meydan oku-
yor. Fakat bunu yaparken 
de beysbol sporunun 
temel inançlarını baştan 
aşağıya sarsıyor.

Büyük Dövüş / Warrior

Trajik bir geçmişin ko-
valadığı eski bir denizci 
olan Tommy Riordan 
doğduğu kasaba olan 
Pittisburgh’a geri döner. 
Eski antrenörü ve iyileş-
miş bir alkolik olan ba-
basını, kendisini tarihteki 
en yüksek ödülü veren 
Savaş Sanatları Turnu-
vası’na hazırlaması için 
seçer. 
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1800’lü yıllarda ortaya çıkan ve yüz yıldan fazla bir süredir 
insanların hayatına renk katan “Futbol” oyununun tarihine 
kaynaklık eden dizi Netflix’te yayınlandı. Hikayesi gerçek 
olaylara dayanan The English Game dizisi en az futbol maçları 
kadar izleyicilerini heyecanlandıran bir yapım. 6 bölümlük ilk 
sezonuyla büyük beğeni kazanan The English Game dizisinin 
ana merkezinde sınıf ayrımlarını ve hayatın zıt tarafında yer alan 
insanları bu mükemmel sporun etrafında bir araya getirmek fikri 
yer almıştır.

1800’lü yıllarda icat edilen futbol oyunu hem izleyenler için hem 
de oynayanlar için bir hayli keyifli bir spor dalı olmuştur. İnsanları 
birleştiren ve bir araya getiren Futbol sayesinde sınıf ayrımlarının 
gerek tribünde gerek se saha içerisinde ortadan kalktığını dizi 
içerisinde adeta yaşayarak görüyoruz.

Dünyanın en popüler ve en çok takipçisi olan bu spor dalının 
geldiği seviyeyi nereden ve nasıl ortaya çıktığını öğreneceğimiz 
The English Game dizisinde sadece beyefendilerin sporu olarak 
görülen futbolun sınıf ayrımının zıt kutbunda bulunan iki 
futbolcunun anlaşmasıyla halka mal edilmesi anlatılmaktadır.

Oyuncu kadrosunda Edward Holcroft, Kevin Guthrie ve Charlotte 
Hope’nin yer aldığı The English Game dizisinde genç aktör 
Edward Holcroft’un adeta yıldızlaştığını da söylemek gerekiyor.

Bir dönem dizisi olan The English Game prodüksiyonun ve 
kıyafetlerinde bir hayli özenilerek ortaya koyulduğu görülüyor. 
Kusursuz hikayesi ile Netflix’te popüler olan The English Game 
dizisi ile futbolun birleştirici gücünü de görüyoruz.

YAŞAYAN EFSANE OBRA

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol 
Takımı Başantrenörü Zeljko 
Obradovic'in hayatını anlatan 
kitap, basketbolseverleri mutlaka 
okuması gereken bir eser...

Kazandığı 9 Avrupa Ligi kupasıyla 
basketbolun yaşayan efsanesi 
olarak gösterilen 59 yaşındaki 
Obradovic'in hayatının anlatıldığı 
kitap "Yaşayan Efsane Obra" 
ismiyle Gökhan German ve Hamit 
Turhan'ın kalemiyle yazıldı.

BEN ZLATAN İBRAHİMOVİÇ

Zlatan İbrahimoviç yaşadığı her sıkıntıyı, 
her golü, antrenmanlardaki her kavgayı 
ve Ajax, Juventus, İnter, Barselona, Milan 
ile Paris Saint Germain gibi dünyanın en 
büyük kulüplerini zirveye nasıl taşıdığını 
anlatıyor. 

İnanılmaz hikâyelerle dolu bu kitapta 
İbrahimoviç, Guardiola, Mourinho ve 
Messi gibi dünya futbolunun en ünlü 
isimlerinin hiç bilinmeyen yönlerine yer 
veriyor. Etkileyici, mizahi ve tamamen 
dürüst. Ben Zlatan İbrahimoviç inanılmaz 
güçlüklerin ve akıl almaz bir başarının 
hikâyesi.
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Günümüzde düzensiz ve sağlıksız beslenme ile beraberinde gelen hareketsizlik çocuk, genç, yetişkin obezite hasta sayısı tüm dünyada 
durdurulamayan bir hızla artırıyor. Obezite ile ilgili bilinmesi gerekenler bu yazıda.

Televizyon karşısında oturma, hareketsizlik, aşırı yağlı gıdaların tüketimi obeziteye neden olur. Obezitenin çoğunlukla büyüme ve 
gelişme çağındaki ergenlik dönemi çocuklarında ve yetişkinlerde daha çok ortaya çıktığı belirtiliyor. Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde sıkça görüldüğünü gözlemlenirken, Fast Food tüketimi, abur cuburlar, sağlıksız yağlı gıdalar ve aşırı yemek tüketiminden 
mutlaka kaçınılması gerekiyor. Bunlara ilişkin bol su tüketimi, spor aktiviteleri, günlük düzenli yürüyüşlerin yapılmasıyla da obezite ile 
mücadele edebilmek mümkün...

“OBEZİTE ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR” 

Obezitede yaş sınırının olmadığı her insanda gerekli önlemler alınmadığında görülebilecek bir hastalık olduğunu tıp dünyası sürekli 
vurguluyor. Şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, kemik erimesi gibi rahatsızlıkları olan yetişkinlerde obezitenin ölüme kadar 
götürebiliyor.

“ANNE VE BABALARA BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR” 

Obezite ile mücadelede en büyük sorumluluğun anne ve babalara düşüyor. Anne ve babalar ne yerse çocuklar da onları taklit ederek 
aynı gıdaları tüketiyorlar. Bu yüzden anne ve babalara büyük sorumluluk ve dikkat etmek düşüyor.

“BU DEĞERLERE DİKKAT” 

Beden Kitle İndeksi (BKİ)’ne göre ölçüm yapılıyor; kişinin yaş, cinsiyet, boy ve kilolarına göre hangi kategoride olduğu belirleniyor. 
Obezitenin çeşitli aralıkları bulunuyor. Beden Kitle İndeksini hesaplarken kişinin kilosunun, boyunun karesine bölünerek hesaplanıyor, 
çıkan sonuçlara göre bireyin hangi grupta yer aldığını belirleniyor.  Beden Kitle İndeksi’nin = < 18,5 - 24,9 KG/ M2 aralığında olduğu 
zaman kişinin zayıf, BKİ= 18,5-24,9 KG/M2 olduğunda normal, BKİ= 25-29,9 KG/M2 aralığında hafif şişman, BKİ = <30 KG/ M2 
aralığında şişman ve BKİ= >40 KG/ M2 değerlerinde olduğunda “morbid obez “ denilen aşırı kilolu kategorisinde yer alıyor.

“MİDENİN 3/2'si ALINABİLİNİYOR” 

Obeziteyi önlemek için doktorlar, diyet listesi ve ameliyatın dışında hiçbir tıbbi ilaç veya bitkisel takviyeleri önermiyor. Mide küçültme 
ameliyatlarının ise günümüzde kolaya kaçılan bir yöntem olduğunu, ameliyat sonrası dönemin çok zor geçtiğini, hastaların ameliyat 
sonrası ilk iki hafta sadece sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kaldıklarını belirtmekte yarar var. Bu ameliyatın 18 yaş altı çocuklarda 
yapılmazken, ameliyatın kusma, bulantı, iştahsızlık gibi birçok yan etkilere neden olabileceğini de belirtiliyor. Obezite ile mücadelede 
sağlıklı yaşamın altını çizen diyetisyenler: “Her şeyden önce bireyin vücut bütünlüğü ve sağlığı için bilinçli bir tüketici olması gerekir” 
vurgusunu yapıyorlar.

Karantina günlerinde 
Obeziteye DİKKAT!
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Ülkemizde profesyonel ve amatör futbol liglerinin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından müsabakaların yaz aylarına sarkması kesinleşti. 
Takvimde oluşan bu kayma nedeniyle Mayıs sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcuların sözleşmelerinin otomatik olarak uzayacağı 
belirtildi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı Madde 19'a göre; her profesyonel futbolcunun 
sözleşmesinin bitiş süresi 31 Mayıs olarak kabul ediliyor. Aynı maddenin bir diğer bendine göre ise; sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi 
müsabakaların devam etmesi halinde kontrat süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılıyor.
 
İŞTE O MADDE
 
IV. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ

MADDE 19 – GENEL ESASLAR

(1) Tarafların imzaladıkları sözleşmenin kulüp tarafından TFF’ye, tescil işlemi için sunulması zorunludur.

(2) Sözleşmenin süresi en fazla beş yıl olarak belirlenir. Ancak 18 yaşın altındaki futbolcular ile imzalanacak olan sözleşmelerin süresi üç yıldan 
fazla olamaz.

(3) Her halükarda sözleşmelerin bitiş tarihinin 31 Mayıs olarak tespit edilmesi zorunludur. Sözleşme bitiş tarihinden sonra resmi müsabakaların 
devam etmesi halinde, sözleşmenin süresi müsabakaların bitimine kadar uzamış sayılır.

(4) Futbolcu ile sözleşme imzalayan kulüp bu sözleşmenin geçerliliğini, sağlık muayenesinin olumlu sonuçlanması veya çalışma izni alınmış 
olması koşuluna bağlayamaz.

(5) Tarafların işbu talimat kapsamında noterden yapılması zorunlu tutulan tebligatlar dışında birbirlerine yapacakları her türlü tebligat, sözleşmede 
gösterilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Taraflar adreslerinde olabilecek değişiklikleri, iadeli taahhütlü bir mektupla birbirlerine 
ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde sözleşmede yer alan adreslere yapılan tebligat geçerli sayılır.

(6) Mevcut kulübüyle sözleşmesi devam eden profesyonel bir futbolcuyla sözleşme imzalama niyetinde olan kulüp, futbolcuyla görüşmelere 
başlamadan önce futbolcunun sözleşmesel ilişkisi devam eden kulübünün iznini yazılı olarak almak zorundadır. Yazılı izin almaksızın görüşmelere 
başlayan kulüp, futbolcu, futbolcu temsilcisi ve diğer kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

Futbolcuların sözleşmeleri 
otomatik uzayacak!
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