


Que Mete Gol!” 
“Pasala a Barral 

Gol Atsın!” 
“Barral’a Pas Ver 
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DAVİD BARRAL TORRES,
REAL MADRİD, CF FUENLABRADA, 

SPORTİNG GİJON’DAN SONRA
ORDUSPOR’DA!

Röportaj



“Sürekli sokak aralarında, 
mahallede arkadaşlarımla 

birlikte top oynuyorduk.”

İlk olarak Ordu’ya ve Orduspor’a 
hoşgeldin… Okuyucularımız için seni 
biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

İspanya’da 4 sene oynadıktan sonra buraya 
gelmiş bulundum. Özellikle İspanya’da Real 
Madrid ve Barcelona’ya attığım gollerle 
biliniyorum. Şimdi de Orduspor’da ter 
dökmek için, gollerime devam etmek 
ve hedeflerime ulaşmak için burada 
bulunuyorum.

Futbol hikayenizi paylaşır mısınız? 
İlginizi çeken neydi? Neden futboldu ve 
nasıl buralara geldiniz?

Bu küçüklüğümden itibaren gelişen bir 
süreç. Sürekli sokak aralarında, mahallede 
arkadaşlarımla birlikte top oynuyorduk. 
Daha sonra iş, biraz daha ciddiye bindi 
kulüpten kulübe atlamaya başladım, 
altyapılarda da kendimi göstermeye 
başlayınca artık profesyonelliğe geçmiş 
bulundum. 

Ordusporumuz’dan ilk transfer teklifi 
geldiğinde neler hissettin? Seni buraya 
getiren etkenler nelerdi?

Öncelikle ilk teklif geldiğinde şaşırmıştım. 
Ama daha sonra araştırdığım zaman 
Cuper gibi dünyaca ünlü bir hocanın 
burada görev yaptığını gördüm. Yüz yüze 
görüşmelerimizde de konuşulan projeler 
ilgimi çekti. Hedefleri olan bir takım 
olduğunu gördüm ve de şimdi buradayım.

Uzun yıllar, futbol endüstrisinin 
öncülerinden biri olan İspanya Liginde 
ter döktün, Türk futbolunu bu anlamda 
nasıl buluyorsun? Ülkemiz futbolu ve 
Orduspor hakkında herhangi bir bilgin 
var mıydı?

Özellikle Türk futbolunu çok rekabetçi 
buluyorum. Çok yarışmacı bir lig. Hem 
bizim takımımız da hem de diğer 
takımlarda kendini ispat etmiş gayet 
başarılı isimler var. Tabii ki daha çok zaman 
geçtikçe, lig başlayınca her şeyi daha iyi 
algılamaya başlayacağım. Çok güzel işler 
çıkaracağımıza inanıyorum. 

Bu sezon hedefler kapsamında 
daha üst sıralara oynayan bir takım 
olacak Orduspor. Bu bağlamda kişisel 
hedeflerin nelerdir?

Benim bu konudaki düşüncem;  kişisel 
hedeflerin takım hedefleriyle örtüşmesi 
gerektiğidir. Yani benim kişisel hedefimin, 
aslında takımın da hedefi olması gerekiyor. 
Ancak bir forvet oyuncusu olduğum için 
tabii ki amacım atabildiğim kadar gol atıp 
kulübüme katkı sağlamaktır. 
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Dünyaca ünlü, kariyeri başarılarla 
dolu bir teknik adamla çalışıyorsunuz. 
Hocamız Hector Cuper ile ilgili neler 
söylemek istersin?

Hector Cuper herkesin de bildiği gibi 
dünyaca ünlü bir hoca ve her sene adından 
söz ettirmiş bir teknik adam. Ayrıca kendisi, 
futbol için oldukça tecrübeli bir karakter 
. Orduspor’a da kendisinin en iyisini 
vereceğine inanıyorum ve de onun gibi 
bir hocayla çalışmak, benim için büyük bir 
zevk. 

Ordu şehrini nasıl buldun gezmeye 
fırsatın oldu mu?

Açıkçası, şehir olarak fazla gezme imkanı 
bulamadım. Ancak gözlemlediğim 
kadarıyla buradaki insanlar futbolla birlikte 
yaşıyorlar. Çok iyi bir seyirci kitlemiz 
olduğunu biliyorum. Futbolu bilen bir 
seyircimiz var, bu da bizim için büyük bir 
avantaj.

İspanya’da ki taraftarların söylediği gibi 
‘’Barral’a pas ver gol atsın.’’  Bu tezahürat 
nasıl ortaya çıktı? Hikayesini bizimle 
paylaşır mısın?

İspanya’da oynadığım maçlarda farklı farklı 
tezahüratlarda bulunuyorlardı. Ama bu 
tezahürat geçen sene attığım gollerden 
sonra ortaya çıktı. 

Son olarak taraftarlara iletmek istediğin 
bir şeyler var mı?

Takımımıza güvensinler. Takımımızın 
geleceği ve bu sene için elimizden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışacağız. Hedefler 
doğrultusunda da ligi üst sıralarda bitirmek 
istiyoruz. Taraftarlarımızdan da stadı 
doldurmalarını ve hem iyi hem de kötü 
günde yanımızda olmalarını bekliyoruz. 



19 Eylül 
Stadyumumuz 
Yeni Çimlerine 
Kavuştu

Ordusporumuzun iç saha müsabakaları için 
19 Eylül Stadyumu’nda devam eden zemin 
yenileme çalışmalarında sona gelindi. 
Rulo halinde tırlar ile sahamıza getirilen 
çimler, 19 Eylül Stadyumumuza hummalı 
bir çalışmayla serilmeyle başlandıktan 
sonra bakıma alındı. 2012 – 2013 sezonunun 
ilk maçında sahasından uzak kalan 
takımımız 4.hafta oynayacağı Kayserispor 
maçıyla birlikte hem yeni zeminine hem de 

Güçlü Orduspor,
Güçlü SüperLig

Orduspor, Gençlerbirliği karşılaşması 
öncesi bugün yaptığı antrenman da 30 
Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

Orduspor Profesyonel A Takımı, 
Gençlerbirliği karşılaşması hazırlıklarını 
yaptığı antrenman ile tamamladı. 

Teknik Heyet ve oyuncular antrenman 
öncesi sahada hep birlikte Türk bayrağı 
açarak Orduspor taraftarının ve tüm 
ulusun 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutladı. 
 

taraftarlarıyla buluşuyor. Stad zemininin 
yenilenmesinde büyük emeği olan Ordu 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer 
Yılmaz, “Ordusporumuz inşallah burada 
çok güzel maçlar çıkartacak. Orduspor’a, 
Ordu’ya inşallah hayırlı olur. Gençlik 
Spor Müdürlüğü olarak bu çalışmayı 
yapıyoruz. Emeği geçen herkese Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü çalışanlarıma da 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



İçişleri Bakanı
İdris Naim 
Şahin ‘den
Destek Çağrısı
Tv52 ekranlarında yayınlanan Tv52 
Genel Müdürü Akın Çiçek‘in sunduğu 
6’da 6 programına katılan İçişleri 
Bakanımız Sayın İdris Naim 
Şahin Orduspor hakkında önemli 
açıklamalarda bulundu.

“Orduspor ‘un Süper Lig ‘e çıkması 
ile neticede Ordu şehri kazanmıştır. 
Herkes bu olayı böyle algılamalı. 
Kimse kıskanmamalı, bir başarı 
yakalandı bunun hangi şartlarda 
yakalandığını iyi bilenlerdeniz. 
Orduspor olayı herkesin, el birliği, 
söz birliği, gönül birliği yaptığı 
bir olaydır. Bu şehir adına bir 
güzelliktir. Buna hepimiz tüm 
sebepleri bir kenara bırakarak 
destek olmak zorundayız.” dedi.

Orduspor’un başarılı kalecisi Saso 
Fornezzi, hedefinin bu yıl Orduspor’da 
başarılı olup, Slovenya Milli Takımı’nın 
kalesini korumak olduğunu söyledi.

Avusturya kampını değerlendiren 
Fornezzi, “Zorlu bir kamp dönemini 
tamamladık. Sıkı bir kamp programı 
uyguladık. Hector Cuper ile çalışmak 
oldukça zor. Zaten zor olmalı çünkü 
önümüzde uzun bir sezon var. Bu 
sezona en iyi şekilde hazırlandığımızı 
biliyorum.”dedi.

Kariyer planlamasının Orduspor’un 
hedefleri ile örtüştüğünü ifade eden 

Fornezzi, “Kariyerime Slovenya Milli 
takımı kaleciliğini eklemek istiyorum. 
Bunun için çok çalışıyorum. Ama 
benim elimde değil, Milli takım teknik 
direktörünün elinde olan bir durum. 
Öncelikli olarak Orduspor’da başarılı 
olmak istiyorum. Geçen seneye göre 
daha iyi yerlerde olacağımıza eminim. 
Yeni transferler ile hedeflerimizi 
yükselttik. Öncelikli olarak ligin 
başlaması gerekiyor. Yeni transferlerin 
uyumu ile hedeflere ulaşacağımıza 
eminim.”diye konuştu.

SASO FORNEZZİ:

Hedefimiz 
Başarı

Maç Biletlerimiz 
MyBilet’te
Türkiye’nin kültür ve eğlence 
sektöründeki en kapsamlı bilet satış 
adresi My Bilet, artık Büyük Ordusporlu 
taraftarlarımızın da yanında Spor 
Toto Süper Lig’e geçtiğimiz sezon 
yeniden ‘Merhaba’ diyen Ordusporumuz’un 
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 
maç biletleri artık ‘MyBilet’ üzerinden 
satışa sunulacak. Büyük Ordusporlu 
Taraftarlarımızın ve misafir takım 
taraftarlarının takımlarını desteklemeleri 
için yapmaları gereken tek şey ise mybilet.
com adresini ziyaret ederek bilet satın 
almak.



KİREMİTÇİ
TUNA

hak ettiğiniz yerden
“Uzun yıllar 

uzak olmanın acısını
iyi biliyorum.”



: Selçuk Yurdakul

: Kemal Apaydın

Röportaj



Dergimiz okurları  ve sanatseverler 
için sizi biraz daha yakından tanıyabilir 
miyiz?

Tabii ki. Adım Tuna Kiremitçi, 40 
yaşındayım, romanlar yazıyor ve film 
yönetmenliği yapıyorum.

Galatasaray Lisesi yıllarında 
yazdığınız  şiirinizin Varlık Dergisi’nde 
yayınlanmasıyla birlikte; muhakkak 
içinizi okşayan, şevkinizi yücelten bir 
duyguya sürüklemiştir sizi. Bu durum 
size neler hissettirdi genç yaşlarda?

Varlık’a şiirlerimi babamın 
cesaretlendirmesiyle göndermiştim. 
İtiraf edeyim, yayınlanacağını hiç 
düşünmemiştim. Yatakhaneye gelen, üzeri 
Varlık antetli zarf beni hem şaşkınlığa hem 
de sevince sürükledi. Yayın yönetmeni 
Enver Ercan, şiirlerimin yayınlanabilecek 
düzeyde olduklarını söylüyordu. Ben de 
edebiyata ilk ürkek adımlarımı böylece 
atmış oldum.

O dönemi ve günümüz edebiyatını 
kıyaslama yaparsak; Türk edebiyatı 
olarak neredeyiz, nereye gidiyoruz, 
farklılıklar neler?

İnternet öncesiyle sonrası arasında, 
neredeyse bir çağ farkı var. Bizler 
Varlık, Adam-Sanat, Gergedan gibi 
edebiyat tarihine geçmiş dergilerin son 
demlerine yetiştik. Yazdıklarınızı oralarda 
yayınlatmak, gurur vesilesiydi. Bugünse 
aynı görevi bazı internet siteleri üstlenmiş 
görünüyor. Mesela Egoist Okur ve Afili 
Filintalar siteleri, 90’lı yıllar mantığıyla 
bakarsak birer dergidir aslında. Hem 
de başarılı ve edebiyatın hakkını veren 
dergiler. 

İlk kitabınız ‘’Ayabakanlar’’ ile size bir 
de ödül gelmişti. “Yaşar Nabi Nayır Şiir 
Ödülü”. Bu ödül sonrasında da adınızdan 
daha sık bahsettirmeye başladınız. 
Günümüze kadar olan bu süreci 
değerlendirir misiniz?

Takdir edersiniz ki, çok uzun bir hikâye. 
Bir genç adamın büyüme ve olgunlaşma 
hikâyesi. Aynı zamanda köklü değişimler 
geçiren bir ülkenin tarihinden bir kesit. 
Dönüp baktığım zaman her adımın aynı 
derecede isabetli olduğunu söyleyemem 
ama denediklerimden gurur duyuyorum. Bu 
arada yeni bir edebiyat kuşağı ortaya çıktı 
ve ben de yerimi aldım.

24 Şubat 1973 doğumlu 
Tuna Kiremitçi Eskişehirli.
Okuyucuları ile ilk, kendisine 
“Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülü” nü 
kazandıran “Ayabakanlar” adlı kitap ile 
1994 yılında buluştu.

Şiir Kitapları
1994 Ayabakanlar
1998 Akademi

Romanları
2002 Git Kendini Çok Sevdirmeden
2003 Bu İşte Bir Yalnızlık Var
2005 Yolda Üç Kişi
2007 Dualar Kalıcıdır
2009 Küçüğe Bir Dondurma
2011 Selanik’te Sonbahar
2011 Hepimiz Birilerinin Eski Sevgilisiyiz

Röportaj



‘’Kumdan Kaleler’’ topluluğu ile bir 
projeniz vardı. Bir albüm projesi. Nasıl 
gelişti biraz bahsedebilir misiniz?

Biz aslında o dönemin Galatasaray Lisesi 
Orkestrası idik. Mezuniyetten sonra 
aramıza lise dışından arkadaşlar da katıldı 
ve gerçek bir grup haline geldik. Çok farklı 
tarzları olan, hayatın değişik kesimlerinden 
insanlardık. Şimdi dinleyince güzel bir 
kimya yakalamış olduğumuzu görüyorum. 
O grubun bazı üyeleri sonradan müzikte iyi 
yerlere geldiler.

Sinema eğitimi aldınız daha sonra kendi  
imzanızı taşıyan “Adını Sen Koy” çekildi. 
Biraz da bundan bahsedelim istiyoruz.

Şimdiye kadar istediğim filmlerin sadece 
birini gerçekleştirebildim. Şartlara göre 
iyi bir başlangıç oldu. Sinema pek çok 
şeyin bir araya gelmesini gerektiren bir 
iş. İyi bir senaryo, oyunculuk, yapımcı, 
görüntü yönetimi…. Bu da tabii ki zaman 
alıyor ve her zaman edebiyattaki kadar 
özgür olamıyorsunuz. Şu an çekmeyi 
düşündüğüm iki film var. Önümüzdeki 
yıllarda gerçekleşeceğini umuyorum.

On parmakta on marifet olunca hepsine 
değinmeden geçmek istemiyoruz. 
Hürriyet gazetesinde aynı zamanda köşe 
yazılarınız yayınlanıyor, yine de en zevkli 
olan yazmak mı? Ya da edebiyatın hangi 
kolu daha cezbedici size göre?

Köşe yazarlığı, bazı dönemlerde, uygun 
mecra bulunca yaptığım bir iş. Edebiyattan 
gelen birinin basında köşe sahibi olması 
günümüzde sık rastlanan bir şey değil. Bu 
yüzden bazen yadırganabiliyor. Ama okurla 
günlük duygu ve düşünce paylaşımına 
girmenin de kendince bir heyecanı yok 
değil.

Bu yoğun koşuşturmada kendine zaman 
ayırabiliyor mu Tuna Kiremitçi? Spor ile 
aranız nasıl?

Sporla hayatımın Türkiye dışındaki 
kısmında daha ilgiliyim. Sofya çevresinde 
yürüyüş yapmayı ve koşmayı sevdiğim 
dağlar ve parklar var. Ayrıca evde vücut 
egzersizlerini düzenli olarak uyguluyorum. 
Eskiden takım sporları da yapardım ama 
artık zaman kalmıyor ne yazık ki.

Hangi takımlısınız bu arada futbolla 
aranız nasıl? Ordusporumuz 26 yıl 
sonra Süper Lig’e çıktı geçen sezon ve 
ilk yılında lig’de kalıcı olarak, iddialı 
olduğunu net bir şekilde gösterdi. Bu 
özlem nasıl dile getirilir bir yazar için 
bilemem ama “26 yıl sonra özgürce 
yazmak, yeniden kalem elinize 
almak..” gibi bir his diye özetleyelim.. 

Son olarak okurlarımızla paylaşmak 
istediğiniz, dergimiz aracılığıyla iletmek 
istediğiniz şeyleri alabilir miyiz?

Ordu’yu ilk kez gördüm ve büyük hayranlık 
duydum. Bu güzel şehir umarım daha popüler 
olduğu zaman gelince de şimdiki ruhunu 
ve naifliğini korumayı başarır. Bir taraftan 
da sadece Türkiye değil, tüm Karadeniz 
memleketlerinin keşfetmesi gereken 
bir güzellik. Gelişmeler de gördüğümüz 
kadarıyla genellikle olumlu yönde. Böyle bir 
şehre sahip oldukları için Ordulular ne kadar 
mutlu olsalar az. 

“Böyle bir 
şehre sahip 

oldukları için 
Ordulular ne 
kadar mutlu 
olsalar az.”

Gelişmelerden haberdar mısınız? 
Ordumuzu nasıl buldunuz? Orduspor ile 
yatıp kalkan bir şehir Ordu.. 

Çocukluğumda Orduspor yine birinci 
ligdeydi. Renklerinden ötürü çok severdim. 
Mora karşı her zaman bir ilgim olmuştur, 
Fiorentina ve Orduspor’a bu yüzden 
sempatim vardır. Takımlar şehirlerin 
isimlerinin duyulması adına büyük önem 
taşıyorlar. Ayrıca ben de Eskişehirspor 
taraftarıyım. Uzun yıllar hak ettiğiniz 
yerden uzak olmanın acısını iyi biliyorum. 
Dilerim hem Ordu hem de Eskişehir bir 
daha aynı üzüntüyü yaşamazlar. Avrupa 
kupalarında başarı kovalarız.



Orduspor Profesyonel Futbol A takımımız, 
disiplinli futbolunu sürdürdüğü mücadelede, 
Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Gençlerbirliği Orduspor1 - 1
31.08.2012

Saat : 19:00
Stat : Ankara

19 Mayıs Stadyumu
Orta Hakem
Cüneyt Çakır

Yan Hakemler
Tarık Ongun
Erdem Bayık

Ramazan 
Serkan
Kulusic
Mehmet Sedef
Tosic
Hurşut 
Özgür
Petrovic
Jimmy
Ekigho
Zec

Teknik Direktör : Fuat Çapa

Fornezzi
Ferhat

Ali
Agustin Garcia

Miguel Garcia
Şamil

Nizamettin
Müslüm

Monje
Stancu

Barral

Teknik Direktör : Hector Cuper

1. Galatasaray
2. Kasımpaşa A.Ş.
3. Medical Park Antalyaspor
4. Beşiktaş A.Ş.
5. Fenerbahçe A.Ş.
6. Gençlerbirliği
7. Orduspor
8. Sivasspor
9. Akhisar Belediye Spor
10. Trabzonspor A.Ş.
11. İstanbul BBSK
12. Bursaspor
13. Eskişehirspor
14. Gaziantepspor
15. Mersin İdmanyurdu
16. Kardemir D.Ç. Karabükspor
17. Kayserispor
18. Sanica Boru Elazığspor

O G B M A Y AV P

SüperLig’te 3. Hafta

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Orduspor
Monje     Umbides Dk. 11

Nizamettin Abdülkadir Dk. 73

Müslüm  Hüsamettin Dk. 86

Dk.7   Barral (Orduspor)

Dk.61 Hurşut Meriç (Gençlerbirliği)

Dk.44 Petrovic (Gençlerbirliği

Dk.90 Mehmet Kara (Gençlerbirliği)

Yok

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
Gençlerbirliği
Ekigho  Lekic  Dk. 46

Özgür  Mehmet  Dk. 46

Serkan  Curri  Dk. 64



Disiplinli 
Futbol
Spor Toto Süper Lig’e iyi başlayan 
takımımız, yine iyi bir başlangıç 
yapan Gençlerbirliği ile yenişemedi. 
Karşılaşmanın 7.dakikasında defansın 
arkasına yine iyi bir koşuyla sarkan yeni 
transferimiz Barral, çaprazdan topu 
Stancu’ya çevirmek isterken araya giren 
rakip defans oyuncusu Mehmet Sedef 
topu kendi ağlarına gönderdi. Takımımız bu 
golle 0-1 öne geçti. Maçın 24.dakikasında 
rakip takım beraberliğe yaklaştı. Jimmy 
Durmaz’ın sert şutunda top üst direkten 
geri döndü. Bu pozisyondan 5 dakika iki 
farklı öne geçme fırsatını Müslüm’ün 
ayağından kaçıran takımımız, devreye 
0-1 önde girdi. 2.yarıya etkili başlayan 
Gençlerbirliği, 61. dakikada Hurşut Meriç 
ile beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda 
başka gol çıkmayınca, her iki takım da 
sahadan 1 puan ile ayrıldı. Disiplinli 
futbolun ön plana çıktığı mücadelede, 
takımımız iyi grafiğini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda 
bulunan teknik patronumuz Hector Cuper, 
‘’ Karşılaşmanın zorlu geçeceğini biliyorduk 
zaten beklentilerimiz de bu yöndeydi. 
Oyunun genelinde rakip biraz daha iyi 
göründü. İki takımın da pozisyonları vardı. 
Ancak birer tanesini değerlendirebildiler. 
Oyunda top bizdeyken biraz zorlandık 
ve oluşan karışıklıklardan rakibimiz 
pozisyonlar buldu. Önümüzdeki maçlarda 
daha iyi olacağımıza inanıyorum.’’ şeklinde 
konuştu.

HECTOR CUPER:

Top bizdeyken 
biraz zorlandık



Geniş Açı 1

Haberler 3

Başkan’dan 5

Performans Tablosu 7

Futbolcu “En”leri 8

Basın Tribünü 11

Yansıma 14

Taraftar Konuşuyor 17

Hayatın İçinden
Mor-Beyaz 19

Sizden Gelenler 22

Abone Formu 26

Bayan Basketbol 31

Altyapı 35

s.14
Erdal Beşikçioğlu

s.23
David Barral

s.16
Tuna Kiremitçi

İçindekiler



s.27
Hande Kayalar
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YEREL SÜRELİ YAYIN
Orduspor dergisi basın ve meslek ilkelerine uymaya söz 
vermiştir. Dergide yer alan yazılar kaynak gösterilerek dahi 
kullanılamaz. İmzalı yazıların sorumluluğu sahiplerine aittir. 
Yayımlanan ilanların sorumluluğu sahiplerine aittir.

1.Dünya Savaşı’na asker toplamak amacıyla hazırlanan, altında I Want You 
(İngilizce: Sizi İstiyorum) yazılı Sam Amca afişleri, 2. Dünya Savaşı’nda da 
kullanıldı ve 20. yüzyılın en çok bilinen ve farklı konularda benzerleri yapılan afiş 
formatı oldu. Demek ki bu afiş formatının insanlar üzerinde sihirli bir etkisi var.

Orduspor’a asker değil ama taraftar toplamak için dergimizin kapağını bu 
afişten ilham alarak yaptık. Ordulu olan ama Ordu’da yaşamadığı için yada 
başka nedenlerle üç büyüklerden birini tutan taraftarlarımızı artık kendi şehrini 
takımlarını desteklemeye çağırıyoruz. Çünkü Orduspor’un dünyadaki bütün 
Ordulular’ın bu desteğine çok ihtiyacı var. Ordusporumuz maalesef uzun yıllar 
boyunca eski iddialı günlerinden uzakta yaşamak zorunda kaldı. Yeni nesil, 
Orduspor adını duyuyor ama taraftarı değil. Nedense Türkiye’de yaşayan 
herkes “Üç büyükler arasından bir takımın taraftarı olmak zorundasın ama ikinci 
olarak kendi memleketinin takımını seçebilirsin” diye düşünüyor. Fulboldaki 
organizasyon da bu cümle üzerine inşa edilmiş. Türkiye’de futbol, muhteşem üç 
büyüler ve gariban Anadolu takımları arasında oynanıyor.

Orduspor bu ezberi bozmak istiyor. 26 yıl aradan sonra bir süper lig takımı olduk 
ve kendimize büyük hedefler koyduk. “Ben Orduluyum” diyen birinin, Orduspor’u 
ikinci takımı olarak tutması gönül kırıcı bir durum. Ordu, mor-beyaz’dan başka 
renklere gönül veren Ordulu bizden değildir.

Orduspor dergimizi büyük özverilerle yaşatmaya çalışıyoruz. Yönetim 
kurulumuz, işini gücünü ihmal edip gece gündüz Orduspor için çalışan amatör 
profesyonellerden oluşuyor. Orduspor için sadece benimle gönüllü olarak çalışan 
bir o kadar daha arkadaş var. Yeni sezonda dikkatinizi çekmek ve daha fazla 
desteğinizi istemek için adınımızı değiştirdik, tasarımını değiştirdik. İçerikle ilgili 
önerileriniz varsa bizimle paylaşın. Hep beraber daha iyi bir dergi için çalışalım. 
Bize yardım edin, akıl verin. Orduspor’un, Ordulular’ın birinci takımı olması için 
başka neler yapılmalı? Dünyada 2 milyon, İstanbul’da 600 bin Ordulu var ama 
Orduspor dergisi henüz 500 aboneye bile ulaşamamış. 

Bu kadar sitem yeter. Son sözümüz şu: Biz Orduspor’u, Ordu için, Ordulular’a 
rağmen ve Ordulular’la birlikte Avrupa’ya taşıyacağız.

Saygılarımla

Uğurcan Ataoğlu
Orduspor Asbaşkanı

Orduspor
Seni
İstiyor



Bundan uzun yıllar önce Milli Takımımız ya da Lig 
takımlarımız yabancı takımlarla oynayacakları zaman 
karşılaşmanın sonucu hakkında tahmin yürüten insanlar 
genelde yabancı takımlar lehinde görüş belirtip, rakipleri 
şanslı görürlerdi. O dönemin koşullarında, o şekilde 
düşünmeleri için haklı sebepleri vardı belki; ancak hakim 
olan düşüncenin oluşturduğu ciddi psikolojik baskının da 
etkisiyle Türk Futbolu uzun süre arzulanan başarılardan 
uzak kaldı. Bu durum, geçmişi tarihi kahramanlıklarla dolu 
milletimize yakışmıyordu. Fakat o günün koşullarında 
öyle gelmiş öyle de gidiyordu ki; birileri çıktı ve bu gidişatı 
değiştirmeye başladı. 

Peki ne oldu da bir şeyler değişmeye başladı ve 
alıştığımızın haricinde farklı, olumlu sonuçlar gelişti? 
Nasıl oldu da takımlarımız Avrupa Kupalarında finallere 
kaldı, Milli Takımımız Dünya 3. sü oldu? Aslında bu sorunun 
cevabında birçok konu bulunuyor ancak ben en önemli 
gördüğüm konulara kısaca değinmek istiyorum.

Değişim Sürüyor

Bana göre en önemli unsur Türk insanında yaşanan 
zihniyet değişimi konusudur. Özellikle 80’li yıllardan 
itibaren Türkiye’de çalışmaya başlayan, başarılı yabancı 
teknik direktörler, bu değişimin öncülüğünü yaparak 
örnek olmuşlardır. Genellikle aynı başarılı ekipte yardımcı 
pozisyonda yer alan Türk hocalarımızda edindikleri 
tecrübeyle daha fazlasını başarabilecekleri yönünde inanç 
oluşmaya başlamıştır. Oluşan bu kültür zamanla teknik 
ekiplerden oyunculara, oyunculardan taraftarlara yayılarak 
sürmüştür.

Eş zamanlı gerçekleşen tesisleşmeler ve rekabet ortamının 
oluşması, çağımızın gerektirdiği dinamizmin de etkisiyle 
değişimin hızını artırmıştır. Değişim gelişimi, gelişim başarıyı, 
başarı da yeni ufukları beraberinde getirmiştir. Oluşan yeni 
ufuklar sadece futbolun gelişimini etkilemekle kalmamış, 
futbolu yönetenlerin de geniş bir vizyona sahip olmasını 
zorunlu kılmıştır.

Saygılarımla

NEDİM TÜRKMEN
Orduspor Kulübü Başkanı



DOÇ. DR. NEDİM TÜRKMEN
Orduspor Kulübü Başkanı

Transferler ve giden oyuncular:

İyi yerlerde olabilmek için verilen 
mücadele kuşkusuz iyi şeyler 
yapabilmek içindir. Bizde Hocamızın ön 
gördüğü şekilde transferlerle ve giden 
oyuncularımızla takımımızı yeni sezonun 
Orduspor’unu şekillenmeye çalıştık. 
Bonservis bedeli ödenerek Stancu 
Transfer edilmiştir. Ve biliyorsunuz ki 
kendisinden çok umutlu teknik hocamız 
Cuper. Hatta “buradan başka bir takıma 
gidersem yanımda götüreceğim ilk oyuncu 
Stancu’dur” demişti hocamız. Çok inandığı 
ve güvendiği bir oyuncudur.
David barral’ı aldık Sporting Gijon’dan 2 
milyon Euro bonservis parası ödedik. 5 
milyon Euro’lardan başlamıştı pazarlığımız. 
2 milyona kadar indirdik. La Liga’da 10 gol 
atan çok önemli bir oyuncu. Şamil Cinaz’ı 

da aldık Frankfurt’tan 225.000 Euro 
Verdik bonservisine. Yaklaşık 4.725.000 
Euro’luk bir bonservis bedeline katlandık 
Orduspor olarak. Bu bir yatırımdır. Bunu 
yapmak durumundaydık. Biraz önce 
söylemiştim başarı varsa para var. Şunu 
da yapabilirdik. 12 milyon sabit geliri var 
15-16 milyonluk bir takım yapalım olursa 
olur olmazsa olmaz da diye bilirdik. Biz 
bunu demedik. Çünkü bizim hedeflerimiz 
var. Biz burada taraftarlarımıza güvenmek 
istiyoruz. Ordu’muz da ki sanayicilerimize 
iş adamlarımıza güvenmek istiyoruz, 
medyamıza güvenmek istiyoruz. Sonuçta 
bu Ordu’muzu temsil ettiğine göre 
herkes bu taşın altına elini koymalı. Biraz 
önce bahsettiği tabloyu bilerek herkes 
sorumluluğunu yapmalı, fedakârlığını 
yerine getirmeli.

Başkan’dan Mektup
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‘’Dünya’dan Ordu’ya bakalım,
Ordu’dan Dünya’ya değil.’



15 Eylül’de kimden ve hangi kuruluştan 
ne kadar gelir aldığımızı açıklayacağım:

Ne kadar kombine satıldığını 
açıklayacağım. Şunu yapmaya çalışıyoruz 
bakalım kendini temsil eden Orduspor’a 
Ordu ne kadar katkı sağlaya biliyor. 
Sanal alemde web sayfalarında kontrol 
ediyorum herkes bir şeyler istiyor. Bende 
uçağa binip Avrupa’ ya maç  yapmaya 
gitmek istiyorum. Süper lig’de şampiyon 
olmak istiyorum Avrupa’da bayrağımız 
dalgalansın istiyoruz ama bu gelirlerle 
olabilecek bir şey. Sanıyorum ki herkes 
kulübe çok para aktığını düşünüyor. 
Taraftar olmak taraf olmaktır. Sigara 8 
TL siz iki hafta da bir beraber ağlayıp 
sevindiğiniz takımınıza 15 TL verip bir 
müsabakaya gitmiyorsunuz. Nasıl taraftar 
olmaktır?

Reklam boyutuna gelindiğinde çok büyük 
sanayi kuruluşumuz yok, elle saydığınızda 
10-15 tane. Burada Zafer Toksöz ve  
Ahmet Toksöz’e teşekkür ediyoruz. Sagra 
Yönetim kuruluna, kendilerine.

Biz süper Lig’e çıkma durumumuzda 
“Süper lig primini biz vereceğiz” diyenler, 
“arabamı satarım”, “evimi veririm” diyenler 
ortadan kayboldu! Bunları da ödemek 
bize kaldı. Yılan hikayesine döndü denilen 
primlerle ilgili olarak Avusturya’ya 
gittiğimizde kamp’ı takip etmeye herkesin 
çekini verdik. O bahis de kapandı. Kimse 
primimizi almadık alamadık demesin 5-6 
kişiydi zaten kalan. Taraftarlarımıza ve 
takımımıza teşekkür ediyorum, 2.000.000 
TL Centilmen Lig katkısı onlar sayesinde 
takımımıza verildi.

Giden Oyuncularımız da; çok merak 
ediliyor basın sorumlumuza yöneltiliyor 
bu sorular. Biz geçen yıldan Emre Özkan 
kiralıktı Beşiktaş’a döndü, Riberio kiralıktı 
döndü, Javito kiralıktı döndü, Culio 
sözleşmesi fesh edildi, gitti. Yalçın Ayhan, 
Hakan Özmert konusu çok merak edildi. 
İstanbul da hocamızla Galatasaray maçı 
sonrasında yemek yedik. Yalçın Ayhan ve 
Hakan  Özmert ile yeni sezonda devam 
etmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Futbolcuların alacakları:

Davalık olduğumuz Fatih Tekke dışında, 
sözleşmesini fesh ettiğimiz Culio da dahil 
tüm oyuncularımızın paralarını ödedik. 
Hiçbir oyuncuya tek kuruş borcumuz 
yoktur. Fatih Tekke’yle davalığız orda 
hukuki itilaf var. Şimdi basında görüyorum 
Sedat Bayrak’ın alacakları olduğuna dair. 
Size dağıttığım belgelerde görüldüğü 
üzere bizim Sedat Bayrak’a hiçbir 
borcumuz yoktur. Orduspor kulübü marka 
değeri yüksek bir camiadır. Sizlerden de 
ricam bu tür haberler yapmadan önce bu 

kulüpten sorumlu olan kişilere yani bizlere 
ilk ağızdan sormanızdır.

Sağlık Sponsoru:

Önümüzde ki sezon için sağlık 
sponsorluğunda Acıbadem Grup ile 
anlaştık.

Çambaşı Projesi:

Bu proje, bizim için bir sosyal sorumluluk 
projesidir. Sayın Valimiz Orhan Düzgün 
en son ki Valiler Kararnamesiyle birlikle 
de Ordu’da kaldı, bizler de çok sevindik, 
istikrar gerekiyor her yerde. Valilik kayak 
merkezi yaptı Çambaşı’na biliyorsunuz. 
Şimdi orda bir de iş adamları grubu 5 
yıldızlı otel projesi var. Biz de konuşurken 
Vali Beyle oraya değer katma cazibe 
merkezi yaratma anlamında bize de 
bir yer tahsisi yapılırsa oraya bizim de 
bir tesis yapabileceğimizi söyledik. 
Bunun üzerine başvurumuzu istediler, 
başvurumuzu yaptık ve devlet bize 350 
dönümlük bir yer tahsisi yaptı. Yani bunu 
devlet yaptı. Biz gidip oraya oturmadık. 
Biz burada tek kuruşun hesabını yaparak 
bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Şimdi 
bu Çambaşı’nda ki araziyi çevirmeye 
çalışıyoruz. Ancak tellerin kesildiğini 
duyuyoruz. Çeşitli haberler yapılıyormuş 
gestapo kampı yapılıyor diye. Şimdi ben 
çok açık ve net bir insanım; gayrimenkul 
mülkiyet hakkı kutsaldır ve anayasayla 
teminat altına alınmıştır. Hiçbir kimsenin 
tapulu malına kimse oturamaz. Bunun adı 
suç olur. Sonuçta devlet orayı bir derneğe 
tahsis etmiş. Burada bir ihtar gelmiştir 
kulübümüze başka bir parselle ilgili bizimle 
hiçbir ilgisi yok sonra benim Osmanlı 
tapum var Selçuklu tapum var. Burada ben 
insanlara yol da gösteriyorum, mahkemeye 
gidersiniz tedbir kararı koydurursunuz,. 
Niçin bu şehirde her şeyin önüne bir 
engel getirilmeye çalışılıyor. Biz bunu 
Sayın Valimizin Ordu için yaptığı güzel 
şeyleri görüp bunun bir parçası olmak 
adına. Şimdi ben Avusturya’da 1 buçuk 
ay kampımı yaptım, 200.000 € ödedim 
geliyorum. Biz ne yapmaya çalışıyoruz 
Türkiye’de hiç olmayan bir spor kompleksi 
yapalım, 365 gün bize gelir getirsin, 
Karadeniz takımları gelsin burada kamp 
yapsın, bütün takımlar gelsin böyle bir 
şeyler yapmak istiyoruz. Biz bunu her şeye 
rağmen yapacağız. Gestapo kampı falan 
yapmayacağız. Biz burayı yapacağız ve bu 
tesis herkesin parmakla göstereceği bir 
tesis olacak. Bunu Ordu şehri ve Orduspor 
için yapacağız. Uğurcan Bey bu logo 
tartışmalarında güzel bir açıklama yaptı, 
ben de altına imzamı atıyorum. Dedi ki 
: ‘’Dünya’dan Ordu’ya bakalım, Ordu’dan 
Dünya’ya değil.’’ Ordu’dan dünyaya 
bakarsak hata ederiz.

Ve Yeni Formalarımız:

Yeni sezon formalarımız için Umbro 
ile devam ediyoruz. Zaten 2 yıllık bir 
sözleşmemiz vardı Storede satışa sunuldu 
yeni formalarımız. Basket takımında 
ve diğer Hentbol’da menekşe logolu 
formalarımızı kullanacağız.

Orduspor TV:

Orduspor TV ile ilgili anlaşmayı yaptık. 
2 ay içinde online web sitesi üzerinden 
yayına başlıyacağız. Abone sistemi olacak 
ve aylık 9 liraya abone olacak kişi. Biz de 
reytingimizi göreceğiz. 9 lira sembolik 
bir sigara parası. Liverpool bunun çok 
önemli bir örneği 400 bin civarında 
abonesi var. Bizde sanırım 15 bin olur diye 
düşünüyorum. Kulüple ilgili her şeyi orada 
görmek mümkün olacak.  Maçlarımız 48 
saat sonra yayında olacak. Antrenmanları 
olacak elbette. Futbolcuların evinde 
özel program yapılır bunlarda yine bu 
mevcut oluşumun içerisinde yer alacaktır. 
Orduspor TV’yi daha sonra dijital ortama 
taşıyabiliriz.

Tarihi binamızı tarihine uygun 
kullanacağız:
 
Tarihi bir eski binamız var stadyumun 
olduğu yerde. ilk yılımızda alt yapı kalıyor 
dedik.  Problemlerin çözümü manasında 
buraya bütçemiz ölçüsünde alt yapı 
tesisi yaptık “Ali Ataoğlu Tesisi” yaptık. 
Yok barakaydı, yok bu nerden cıktı? 
Ordumuzda bazı insanlar eleştirdi. Hiç 
önemi yok, biz yaptık. Sonuçta bir eser 
yaptık. Şimdi Hasan Çebi Bey yönetim 
kurulu Üyesi arkadaşımız onun dışını 
yapmıştı ama özellikle bu taşıyıcı sistemle 
ilgili problemler olduğu söylendi biz de 
orayı çok prestijli bir bina haline getirmek 
istiyoruz. Amatör branşları oraya koyalım. 
Bir store açalım, kafe olsun içerisinde, 
misafir takımın yönetim kurulunu orada 
ağırlayalım oradan maça geçelim istiyoruz. 
Bununla ilgili de projelerimiz hazır.
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HANDE KAYALAR



Orduspor kadın  basketbol takımının 
oyuncularından Hande Kayalar’ı      
okuyucularımız için biraz daha yakından 
tanıyabilir miyiz?

26 yaşındayım ve Sivas doğumluyum. 
Basketbola 10 yaşında Sivas’ta başladım 
ve 16 senedir basketbol oynamaktayım. 
Bunun 8 senesini profesyonel olarak 
oynadım.6 senelik 1.lig kariyerimde 
İ.Ü.S.K, Samsun Basket ve Burhaniye 
Belediyesi Spor Kulüplerinde forma 
giydim.. Altyapılarda Yıldız, Genç ve Ümit 
milli takımlarda olmak üzere 100 kere milli 
formayı giymişliğim var.

Orduspor bayan basketbol takımına 
transferinin gerçekleşme hikayesini 
bizimle paylaşır mısın?

Alper Durur benim İstanbul Üniversitesi 
Spor Kulübü’nden hem altyapı hem A takım 
antrenörlüğümü yaptı. Ayrıca, Orduspor’un 
geçen seneden yapmış olduğu yatırımlar 
ve gelecekle ilgili hedefleri beni çok 
etkiledi ve heyecanlandırdı. Alper 
hoca da beni arayıp böyle bir teklif 
yaptığında, tekrar kendisiyle çalışacak 
olmam dolayısıyla hiç düşünmeden, büyük 
bir mutlulukla gelen teklifi kabul ettim.

Geçen sezon başında kurulmasına 
rağmen ilk sezonunda play-off 
oynayan bir takım vardı. Orduspor 
bayan basketbol takımı hakkındaki 
düşüncelerini alabilir miyiz?
    
Geçen sezondan beri hem yönetici olarak 
hem de sporcular olarak tek hedeflerinin 
1.lig olması ve bunun için bu sene de yatırım 
yapmaları, her şekilde sporcuyu düşünerek 
hareket etmeleri ve ellerinden gelen her 
şeyi yapmalarını söyleyebilirim. Ayrıca 
Ordu şehrinin tam bir spor şehri olmasıdır.

Artık bu sezon hedef 1.lige yükselmek… 
Sen de yaşının genç olmasına rağmen, 
bu ligde tecrübeli bir isim olarak takımı 
nasıl değerlendiriyorsun, şuan ki ortam 
nasıl?

1.lig ve 2.lig’de geçirdiğim sezonlar 
sonrasında bu seneki kadro ve hedefler 
beni çok heyecanlandırıyor. Çok kaliteli 
bir teknik ekibe ve iyi bir kadroya 
sahibiz. Takımımızdaki arkadaşlık 
ortamı gayet iyi ve eğlenceli. Zaten 
hepimiz birbirimiz tanıyoruz, daha 
önceki senelerden beraber oynadığımız 
arkadaşlarım var. Şu anda milli takımlarda 
bulunduklarından dolayı yanımızda 
olmayan arkadaşlarımızda bize 
katıldıkları anda, 2.ligin favorisi biziz diye 
düşünüyorum.

Ordu, sporun her alanına sıcak bir kent. 
Arkanızda çok büyük bir taraftar desteği 
olacak. Bu sizi heyecanlandırıyor mu? 
Orduspor taraftarları hakkında neler 
duydunuz?

Büyük bir taraftar desteği altında 
oynamak her oyuncunun en büyük hayali ve 
motivasyonudur. Bundan dolayı bu durum 
bana heyecan veriyor. Geçen sene burada 
oynayan arkadaşlarımdan duyduğum 
kadarıyla da taraftarımız desteğini hiçbir 
şekilde esirgemeyen ve çok ateşli bir 
topluluk. Umarım artarak bu sevgi
devam eder

En büyük hedefim:
Orduspor ile şampiyonluk 
yaşayıp sezon bitiminde;

hep hayalini kurduğum
yuvamı kurmak, 

nişanlımla evlenmek.
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Hande kayalar olarak,  kişisel hedeflerin 
nelerdir? 

Öncelikli hedefim bu sene Orduspor’u 
, Ordu şehrini ve benim hak ettiğim yer 
olan 1.lige şampiyon olarak çıkartmak. 
Daha sonra Milli takım forması 
giyebilmek. İnşallah sezon sonunda
çifte mutluluk yaşamak istiyorum.
Orduspor ile şampiyonluk yaşayıp 
sonrasında sezon bitiminde hep hayalini
kurduğum; yuvamı kurmak, evlenmek
en büyük hedefim.

Ordu’yu tanıma imkanı buldun mu? İlk 
görüşlerin nelerdir?

Ordu’ya daha önceki yıllarda da gelmiştim 
ama çok fazla dolaşma fırsatım olmamıştı. 
En kısa zamanda Boztepe’ye çıkmak 
istiyorum. İlginçtir ki kendisi de antrenör 
olan nişanlımla da kendi aramızda 
konuştuğumuz zaman gezdiğimiz ve 
gittiğimiz şehirler arasında; bizi en çok 
etkileyen şehirlerden biri diye hep Ordu’yu 
söylerdik, doğal güzelliklerinden dolayı. Ve 
güzel bir tesadüf ki bu sene Ordulu oldum.

Son olarak okuyucularımıza ve 
taraftarlarımıza iletmek istediğin bir 
şeyler var mı?

Bu güzel söyleşiden dolayı size 
çok teşekkür ederim. Dergimiz 
aracılığıyla da, taraftarımızdan bizi 
yalnız bırakmamasını, hep destek 
olmalarını ve oynadığımız her maçta 
salonu doldurmalarını istiyoruz. Sene 
sonunda hep beraber omuz omuza 1.lige 
çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi 
olmasın.

: Selçuk Yurdakul

: Kemal Apaydın


