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HERSEY 
GENÇLIK 
IÇIN

Redborder’e bir anket yaptırmıştır. Yapılan an-
kette federasyonun çözüm çabasına  yüzde 82.5 
oranında büyük bir destek çıkmıştır. 

ALANINDA UZMAN BİR GÖRÜŞMECİ HEYETİ 
OLUŞTURULDU
Bu tespitler ve kanaatler ışığında KTFF, Kıbrıs’taki 
futbol sorununa çözüm bulunması adına cesur bir 
adım atarak görüşmeleri yeniden başlatma kararı 
almıştır.
KTFF, bu görüşmelerden maksimum fayda 
ve kazanım edebilme adına alanında uz-
man kişilerden oluşan bir heyet oluşturarak, 
ilk görüşme tarihine kadar detaylı ve yoğun bir 
çalışma yürütmüştür.

UZUN YILLARDAN BERİ AMBARGOLARA 
MARUZ KALAN FUTBOLUMUZUN DÜNYAYA 
AÇILABİLMESİ ADINA KIBRIS TÜRK FUTBOL 
FEDERASYONU (KTFF), TARİHİ BİR ADIM 
ATARAK KIBRIS FUTBOL FEDERASYONU (KOP) 
İLE GÖRÜŞME SÜRECİNİ YENİDEN BAŞLATTI.

KULÜPLER VE FUTBOL ÖRGÜTLERİNİN ONAYI İLE
Bu adımın atılmasında genel kurulu oluşturan üye 
kulüplerin onayının yanı sıra, futbolda örgütlü 
kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmelerden elde 
edilen neticeler de etkili olmuştur. Öyle ki, gerek 
kulüpler, gerekse de futbolda örgütlü kurumlar 
ülkemizin içerisinde bulunduğu durumun 
sürdürülebilir olmadığı kanaatine varmış, futbolu-
muzun açılıma ihtiyaç duyduğu tespitini yapmıştır.

HALKIN DESTEĞİ BÜYÜK OLDU: % 82.5
Futbol Federasyonu en büyük sorumluluğu 
hissettiği Kıbrıs Türk halkının da düşüncesini almak 
için saygın bir kamuoyu araştırma kuruluşu olan 
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DANIŞMAN OLARAK JEROMÉ CHAMPAGNE
Yapılan çalışmalara ek olarak KTFF’nin tezlerini 
daha iyi savunabilmesi ve strateji belirleme ko-
nusunda bir danışman takviyesine gidilmiştir. KTFF 
bu alanda eşsiz deneyimleri bulunan ve bürokra-
siden oldukça iyi anlayan FIFA Eski Genel Sekreteri 
Jeromé Champagne ile  el sıkışarak heyete dahil 
etme başarısını göstermiştir.

KOP MERKEZİ’NDE İLK GÖRÜŞME
İlk görüşme yeri olarak Güney Lefkoşa’da bulunan 
KOP Merkez Binası seçilerek, burada başkanların 
da katıldığı heyetler arası bir görüşme yapıldı.
11 Aralık 2012 tarihinde KTFF Başkanı 
Hasan Sertoğlu ve KOP Başkanı Costakis 
Koutsokoumnis’in dostça yaklaşımlarının akıllarda 
kaldığı ilk görüşme sonucunda heyetler verimli bir 
toplantı yaptı.
Kıbrıs Türk spor basınının da yoğun bir ilgi 
gösterdiği ilk görüşme sonrasında Koutsokoumnis, 
Kıbrıs’taki çözümün futbol ile olmasını arzu et-
tiklerini kaydetti.
KTFF Başkanı Sertoğlu ise açıklamasında 
Kıbrıs Türk futbolu adına bir çözüm bula-
bilmek için görüşmeler yaptıklarını belirterek 
bu konuda beklentiler konusunda hayal kırıklığı 
yaratmayacaklarına inandığını söyledi.

İKİNCİ GÖRÜŞME KTFF BİNASI’NDA
Oluşan olumlu havanın ardından iki federasyonun 
bir sonraki görüşmesi ülkemizde yapıldı. 17 Ocak 
2013 tarihinde yapılan ikinci görüşmede iki 
federasyonun heyetleri yanında FIFA ve 
UEFA’dan gözlemciler de yer aldı. Bu görüşmeyi 
Champagne’in girişimleri ile İngiltere ve 
Fransa’nın önemli basın kuruluşları da takip etti.
Bir saat süren görüşmenin ardından iki 
federasyon başkanı basına açıklama yaptı ve 
üçüncü görüşmenin İsviçre’nin Zürih şehrinde 
yapılacağını duyurdu.
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, bir anlaşmaya 
varılacağına dair inancının ikinci görüşmeyle daha 
da arttığını söyledi.

ZÜRİH’TE TARİHİ ZİRVE
İki federasyonun yetkilileri görüşme sürecinde 
vardıkları anlaşma gereği üçüncü görüşmeyi 
İsviçre’nin Zürih şehrinde 4-5 Kasım 2013 
tarihlerinde gerçekleştirdi. FIFA Merkezi’ndeki 
görüşmelerde FIFA Başkanı Sepp Blatter ve UEFA 
Başkanı Michael Platini de yer aldı. İki 
federasyon burada imzalanacak metin ko-
nusunda son müzakerelerini yaptı ve UEFA-
FIFA başkanlarının şahitliğinde “taslak metin” 
imzalandı. İmzalanan metnin hayata geçirilmesi 
adına altının doldurulması ve bazı detayların 
netleştirilmesi şartını koyan KTFF heyeti, KOP 
heyeti ile bu detaylarla ilgili görüşmelerine 
başladı.

FRANSIZ ELÇİLİĞİNDE KARARLI MESAJLAR
Zürih’te imzalanan taslak metnin ardından KTFF ile 
KOP arasında yeni görüşme trafiği farklı bir nok-
tada başladı. Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 
yapılan resepsiyonda iki 
federasyona birçok ülkenin elçilerinden destek 
geldi. Birçok büyükelçi ile bir araya gelme fırsatı 
bulan KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, elçilere ülke-
mizdeki futbolu ve görüşmelerden beklentilerini 
aktardı. Elçileri ülkemizdeki futbol karşılaşmalarına 
davet eden ve KTFF’yi daha detaylı anlatmak 
istediğini belirten Sertoğlu’na sıcak ilgi gösterilme-
si dikkatlerden kaçmazken, tüm büyükelçiler ve 
elçilik yetkilileri KTFF Başkanı ile bizzat görüşme 
yapmak için teklifte bulundu.

SÜREÇTE DURMAK YOK
Taslak metnin altının doldurulması adına iki 
federasyonun çabaları sürüyor. Heyetler tarafından 
ilerletilen görüşmelerın yanı sıra federasyon 
başkanları düzeyinde de çeşitli buluşmalar 
gerçekleştiriliyor. 
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan 
Sertoğlu, Kıbrıs’taki futbol sorununun çözümü 
konusunda KOP ile yürüttükleri görüşmelerin 
istenildiği gibi gittiğini aktardı. Sertoğlu, fut-
bolda çözüm sağlanması yönünde çok olumlu 
gidişat olduğunu ve bir yıl içerisinde anlaşma 
sağlanmasını beklediğini söyledi.

SONUÇ ALMAK İÇİN HAZMEDEREK 
İLERLEMEK GEREK

Sertoğlu açıklamasında “Süreç olumlu bir 
şekilde yürüyor. Son dönemlerde birtakım 
eleştiriler alıyoruz, ‘hiçbir şey yapmıyor mu-
sunuz?’ gibi, ancak bu işler bu kadar kolay 
değil. Bizde de bazen sıkıntılar oluyor ama karşı 
taraf da sıkıntılar ve problemler yaşıyor. Biz de 
onlar da belli dönemlerde zaman istiyoruz. So-
nuca varmak istersek, hazmederek ilerlememiz 
gerekiyor. İstemezsek zaten 3 günde gider 
kavga ederiz ve bu iş biter, mevcut durum da aynı 
şekilde devam eder. Bizim derdimiz bu değil, 
derdimiz ülke gençliğinin önünü açmaktır.”

KULÜPLERE GELİNEN AŞAMAYI 
ANLATACAĞIZ

Hasan Sertoğlu, KTFF-KOP görüşmelerinde ge-
linen süreci 21 Haziran tarihinde yapacakları 
genel kurulda üye kulüplere basına kapalı 
son bölümde aktaracağını ifade ederek, bu-
rada amacın kulüplerle birlikte hareket etmek 
ve onların da onayını almak olduğunu belirtti. 

Futbol Federasyonu Başkanı Hasan 
Sertoğlu KTFF-KOP sürecini anlattı

“EN BÜYÜK 
DESTEĞİ HALKTAN 
ALIYORUZ”

Genel kurulun ardından çalışmalara hız ve-
receklerini de ifade eden Hasan Sertoğlu, sü-
rece bakış açısı ile ilgili olarak “Görüşme süre-
ciyle ilgili halktan yüzlerce kişiyle konuşuyoruz. 
Artık bu konu kulüpleri de aşmış durumdadır. 
Gittiğimiz her noktada ‘başkan bu işi bitir’ 
diyenlerin sayısı çok fazladır.

KIBRIS TÜRK HALKI ZÜRİH’TEN GURURLA 
BAHSEDİYOR

Halka karşı sorumlu olduklarını, bu konu-
da ilk görüşme yapılmasının ardından KOP 
Binası’nda “‘bir kez daha halkları hayal 
kırıklığına uğratmamamız gerek” dediğini 
anımsatan Hasan Sertoğlu, bu düşüncesinden 
hiç vazgeçmediğini belirtti.  KTFF Başkanı 
“Bu ülkede yaşayan vatandaşların ezici bir 
çoğunluğu bizimle beraberdir, biliyorum. Bu 
yüzden geri adım atmıyoruz atmayacağız da. 
Çünkü toplumsal bir inanış vardır, bir beklenti 
vardır. Biz de bu yönde dev adımlar attık. Kıbrıs 
Türk halkı Zürih’te FIFA ve UEFA başkanlarının 
da olduğu o imza töreninden gururla bahsedi-
yor. Bize orada ‘adanın kuzeyini temsilen KTFF’ 
diye hitap edilmesinin bunda artısı vardır. Bunu 
FIFA Başkanı Blatter diyor” şeklinde konuştu.

ORTADA BİR İYİ NİYET VE GÜVEN VARDIR

Anlaşmanın sağlanması konusunda inancının 
her geçen gün daha da arttığını vurgulayan 
Hasan Sertoğlu, görüşmelerde edindiği intibayı 
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da açık yüreklilikle paylaştı: “Ortada bir iyi niyet 
vardır. Karşılıklı birbirine güvenme vardır. Onlar 
da çözüm istiyor. Ortak noktada buluşmamızı 
istiyorlar. Yani hep bilinen bir tarafın devamlı 
kaçması gibi bir durum olmuyor. Onlar da bir 
şeyler için uğraşıyor. İşte bu yüzden bir ay önce 
yüzde 50’ye 50 olan inancım, şu anda 70’e 
çıktı.

SIKINTILI KONULARDA YAKINLAŞIYORUZ

“Son görüşmemizde bazı konularda daha ılımlı 
olduklarını ve bize yakınlaştıklarını gördüm. O 
görüşmede bir şeye daha inandım, iki 
federasyon olarak karşılıklı güven ortamını 
arttırmamız lazım. Bunu herkesin gözü önünde 
yapmamız lazım. Bunu toplumların da, 
gençlerin de, futbolcuların da, kulüplerin de, 
liderlerin ve siyasetçilerin de görmesi lazım. 
Federasyonlar olarak etkinliklerimize 
katılmamız lazım, birbirimize olan güveni 
görmemiz ve ilerlememiz lazım. Bunu 
Koutsokoumnis de söylüyor. Biz de onların 
etkinliklerine daha sık katılacağız.

SERTOĞLU FIFA TV ARACILIĞI İLE TÜM DÜNYAYA 
KIBRIS TÜRK FUTBOLUNU ANLATTI

SERTOĞLU’NUN 
SÜRECİ 

ANLATTIĞI BASIN 
TOPLANTISINDA 

İZDİHAM 
YAŞANDI
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“ADADA 
FUTBOL 
BİRLİKTE 
OYNANSIN”
Kıbrıs’taki futbol sorununun çözümü için 
devrede bulunan FIFA, bu konuda yoğun me-
saisini sürdürüyor. FIFA Başkanı Sepp Blatter de 
gittiği yerlerde bu konularda yapıcı açıklamalar 
yapmaktan çekinmiyor.
Kıbrıs futbolundaki son gelişmelere yöneltilen 
sorulara dünya futbolunun bir numarası, 
“Kıbrıs için çözümümüz var. 6 yıldan beri bu-
nunla uğraşıyoruz.” dedi.
FIFA Başkanı Sepp Blatter, düzenlediği bir basın 
toplantısında Kıbrıs’taki futbol müzakerelerine 
de değindi.
Blatter, atılan adımın önemine vurgu yaparken, 
en kısa sürede anlaşmanın yürürlüğe girmesini 
arzuladığını ifade etti ve “umarım adada futbol 
birlikte oynanır” dedi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİNDE ÖNEMLİ 
VURGULAR
FIFA Başkanı Sepp Blatter Dünya Kupası 
öncesinde Brezilya’da toplanan FIFA Ge-
nel Kurulu’nda Kıbrıs’taki futbola dair bir kez 
daha önemli açıklamalar yaptı. 200’ü aşkın ül-
kenin temsil edildiği genel kurulda KTFF-KOP 
görüşmelerine değinen Blatter, “Kıbrıs’daki du-
rumla ancak gurur duyabiliriz. Adada 2 farklı 

‘Futbolun bir numarası’ diye  bilinen FIFA 
Başkanı Sepp Blatter süreci
değerlendirdi

halk, kültür vardır ve bölünmüş bir adadır. Ama 
yakında birlikte futbol oynayabilecekler. Her iki 
federasyonumuz da birlikte futbol oynamayı 
kabul ettiler. Biz siyasi bir kurum değiliz, 
fakat sorunların çözümüne  katkı 
koyabileceğimiz bir yönümüz de vardır. 
Dolayısıyla, bir kez daha Kıbrıs’daki 
gelişmeleri takdir eder, adadaki diğer tüm 
sorunların çözümüne futbolun yardımcı 
olmasını temenni ederiz” dedi.



7

KOP Başkanı Costakis Koutsokoum-
nis süreç ile ilgili en geniş açıklamasını 
Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’ndeki re-
sepsiyonda yaptı. KOP Başkanı: “İnsanlar 
bana futbolu nasıl birleştireceğimizi so-
ruyor. Ben de onlara “Kolay” cevabını 
veriyorum. Her iki federasyon birbirine 
güvendikçe, toplum da iki 
federasyona destek verdikçe ileri git-
memek için bir sebep yoktur. Kolay, çünkü 
görüştüğümüz bir buçuk yıllık sürede aynı 
zamanda dostluğumuzu da geliştirdik. Bu 
arkadaşlık ve güven, aşama kaydetme 
açısından önemli. Kolay, çünkü tamamen 
futbolla ilgili ve gelecekte çocuklara büyük 
takımlarda ve milli takımda oynama şansı 
verecek. Kolay, çünkü 
siyaseti karıştırmadan futbola 
odaklanıyoruz” dedi.

“KIBRIS’TA BİRLEŞMİŞ BİR FUTBOL 
HAKKINDA KONUŞABİLECEĞİZ”

 “Şimdi uygulama hakkında konuşuyoruz” 
diyen Koutsokoumnis “Geçici metni 
imzaladık ancak uygulamaya koyma bi-
raz zaman alıyor. Aramızdaki güven ve 

KOUTSOKOUMNIS: 
AŞAMAYACAĞIMIZ ENGEL YOK

arkadaşlıkla aşamayacağımız engeller 
olmadığı kesin. Yakın bir zamanda ke-
sin olarak Kıbrıs’ta birleşmiş bir fut-
bol hakkında konuşabileceğiz. Jerome 
Champagne’in konuya katkısı çok değerli. 
Türk tarafına tavsiyelerde bulunuyor. Ona 
da ileri planlarında başarılar diliyorum. 
FIFA’nın yeni başkanı Blatter olmazsa 
Fransız olacağından eminim.” 
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KTFF Danışmanı Jerome Champagne 
çözüm süreci ile ilgili olumlu mesajlar 
veriyor

 “GÜVEN SAYESİNDE 
BAŞARACAĞIZ”
KTFF Danışmanı Jerome Champagne genel-
likle süreç ile ilgili yapıcı açıklamalarda 
bulunuyor. Champagne iki başkan Hasan 
Sertoğlu ve Costakis Koutsokoumnis’in ce-
saretlerinin sürecin gidişatında büyük önemi 
olduğunu ifade ederek, bunun güven ile de 
güçlendirildiğini ve bunun önünde hiçbir soru-
nun duramayacağını söyledi. 
Hedeflerinden birinin Kıbrıs Türk futbolunu 
ambargolardan çıkarmak olduğunu, bunun 
yanında da Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum futbol 
camialarının yeniden birleştirebilme mücade-
lesi verdiklerini aktaran Champagne, “Daha 
önce de söyledim, aslında bu yuvaya geri 
dönüştür” dedi.

“YOLDAYIZ, YOLDAN ÇIKMADIK”
“Bu yol inişli çıkışlı bir yoldur, ama yoldayız, 
yoldan çıkmadık” ifadesini kullanan Cham-
pagne, “En önemli detay güvendir. Güven 
bir kağıda imza atmakla sağlanamaz” dedi.
Deneyimli danışman, anlaşma sağlanması 
ile birlikte Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs futbolun-
daki yerini alacağını söyledi.
58 yıllık bir ayrılığı bir anda bitirmenin kolay 
olmadığını, bunun zamanla da alakalı bir 
durum olduğunu ifade eden Champagne, 
süreç içinde yapılan bir takım eleştirileri 
anlayabildiğini, ancak sorunun çözümünün 
de uluslararası kurallar çerçevesinde 
olacağını ifade etti.
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KURUMLARIN 
BEKLENTİSİ BÜYÜK
KTSYD: SONUÇ ALINANA KADAR DESTEK 
VERECEĞİZ
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kıbrıs Türk 
Futbol Federasyonu’nun KOP ile sürdürdüğü 
görüşmelere destek belirtti. “Devam eden 
görüşmelerin sonuca varmasını en doğru 
karar olarak değerlendirmekteyiz. Siyasi are-
nada yaşananlar bir tarafa, sportif alandaki 
girişimlerin kurumsal bir anlayışla 
sürdürülmesi gerekliliğinin bilinci ile Kıbrıs Türk 
Futbol Federasyonu’nun KOP ile sürdürülen 
görüşmelerin destekçisi olduğumuzu bir kez 
daha vurgulamak ihtiyacı duyduk. Kıbrıs 
Türk Spor Yazarları Derneği olarak Hasan 
Sertoğlu’nun siyasi görüş gözetmeksizin, Fut-
bol Federasyonu Başkanı sıfatıyla sürdürmüş 
olduğu görüşmelerin neticelendirilmesi 
gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bağlamda Hasan 
Sertoğlu’nun ülke futbolunun dışa açılımı ko-
nusundaki girişimlerine de sonuç alınana kadar 
destek vereceğiz.”

KTFHGD: ATILACAK HER TÜRLÜ ADIMI 
DESTEKLİYORUZ
Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler 
Derneği Başkanı Mehmet Özbilgehan ve bera-
berindeki yönetim kurulu üyeleri Sertoğlu’na 
destek belirtti. FIFA, UEFA ve KOP’la Zürih’te 
yapılan görüşmeler ve imzalanan geçici taslak 
düzenleme ile ilgili olarak “destek” mektubunu 
Başkan Sertoğlu’na takdim eden dernek başkanı 
Özbilgehan, hakem ve gözlemci camiası olarak 
atılan adımların destekçisi olduklarını vurguladı. 
Özbilgehan “Hakemlik camiası da futbolun 
diğer paydaşlarında olduğu gibi dünyayla 
kucaklaşılmak için atılacak her türlü adımı 
destekleyecek” dedi.

KTFAD: SÜREÇ DAHA İYİ ANLATILMALI
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği 
Başkanı Süleyman Göktaş,  KTFF Başkanı 

Hasan Sertoğlu’nun kendisini daha açık bir 
biçimde ifade etmesi gerektiğini söyleyerek, 
dışa açılım ve KOP ile yapılan görüşmeler 
konusunu Hasan Sertoğlu’nun bazı kesimlere 
tam olarak anlatamadığını ifade etti. Göktaş, 
Hasan Sertoğlu’nun bu süreci daha ayrıntılı ve 
anlaşılır bir biçimde ifade etmesinin daha yararlı 
olacağını anlattı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun, Hazi-
ran ayı içerisinde olağan genel kurulunun 
yapılacağına da dikkat çeken Süleyman Göktaş, 
Hasan Sertoğlu’nun yeniden başkanlığa aday 
olması durumunda kendisini destekleyeceklerini 
açıkladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ: KTFF YÖNETİMİ GÜÇLÜ 
BİR İRADEYE SAHİPTİR
Kulüpler Birliği Başkanı Yurdaer Garip, KTFF ile 
Başkan Hasan Sertoğlu’na tüm kulüpler adına 
tam destek verdiğini belirtti.Yurdaer Garip 
açıklamasında; “Biz kulüpler olarak Hasan 
Sertoğlu başkanlığındaki KTFF yönetimine tam 
destek veriyoruz. Futbolda yaşanan süreçle 
ilgili Hasan Sertoğlu başkanlığındaki KTFF 
yönetimi güçlü bir iradeye sahiptir. Üzerinde 
durulduğunda ön planda tutulan en azından 
hiçbir tarafın rencide olmayacağı bir çözüm 
olacaktır. Konuya bütün kesimlerin sağduyuyla 
yaklaşması ve olumsuz yaklaşımlardan uzak 
durulması gerekmektedir.”

FUTBOLCULAR DERNEĞİ: FUTBOL 
BİRLEŞTİRİCİ OLSUN
Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği ise KTFF-KOP 
görüşme süreci ile ilgili açıklamasında şunları 
ifade etti: “Yıllardır ambargolar altında ezilmek 
zorunda bırakılan ve sadece kendi içinde futbol 
oynanan ülkemizde, futbolumuz tüm uğraşlara 
rağmen geriye gitmekte ve 
sürdürülemeyen bir yapı içerisine girmektedir.  
Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu du-
rum itibarı ile bazı şeylerin artık değişmesi ve 
değişim için gerekli girişimlerin yapılması 
gerekmektedir. Kıbrısta çözüm için uğraş 
verilen bu dönemlerde futbolun birleştirici 
olması ve bizim ülke futbolcularımızın da diğer 
ülke futbolcuları ile birlikte mücadele etmesi en 
büyük arzumuzdur.”
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SİBER: KTFF’Yİ 
DESTEKLİYORUM
KTFF heyetini kabulünde 
konuşan Cumhuriyet 
Meclisi Başkanı Sibel Siber, 
Futbol Federasyonu’nun çözüme 
kadar geçerli olacak spor 
ambargolarını 
delecek bir anlaşma yapmasını 
desteklediğini vurgulayarak 
bu konuda yöneltilen suçla-
ma ve eleştirileri kesinlikle 
onaylamadığını kaydetti. 
KKTC’nin ambargolar altında 
yaşayan bir ülke olduğunu ifade 
eden Siber, Kıbrıs Türkü’nün 
sesini duyurmasının zamanının 
gelip geçtiğini belirtti.

YORGANCIOĞLU: 
GÖRÜŞMELERİN 
YAPILMASINDAN YANAYIZ
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, 
KOP ve KTFF ile ilgili bu konuda 
faaliyet yürüten kişilere güve-
nilmesinin önemli olduğunu 
söyledi. Yorgancıoğlu, spor ile 
siyasetin birbirinden ayrılması 
gerektiğini çünkü sporun 
siyasetten farklı olduğunu, ken-
dine göre kuralları bulunduğunu 
ifade etti.Hükümetin Futbol 
Federasyonu ile ilgili tavrının 
açık ve net olduğunu kaydeden 
Yorgancıoğlu, görüşmelerin 
yapılmasından yana olduklarını 
söyledi. 

TALAT: FUTBOLDA DA GEÇİCİ 
ÇÖZÜM MÜMKÜNDÜR
2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali 
Talat ise Kıbrıs görüşmelerinde 
kısa sürede netice 
alınamayacağını 
söyleyerek, geçici anlaşma 

ile futboldaki çözümün 
gerçekleşmesine verdiği desteği 
açıkladı. Teknik komite örneğini 
veren Talat, “Nasıl Apostolos 
Andreas restore ediliyorsa, nasıl 
polisler işbirliği yapıyorsa, futbol-
da da geçici çözüm mümkündür” 
dedi. Talat, “Bizi tek tanıyan ülke 
Türkiye bile uluslararası kural-
lar dışına çıkamaz. Biz de biraz 
esneklik göstererek uluslararası 
hukuktaki bazı hususlara uymak 
için zorlamalıyız” dedi.

ÖZYİĞİT: SERTOĞLU’NUN 
DİRAYETLİ DURUŞUNU 
DESTEKLİYORUZ
Toplumcu Demokrasi Par-
tisi (TDP) Genel Başkanı Cemal 
Özyiğit de, KTFF-KOP arasında 
sürdürülen görüşmelere tam 
destek verdiklerini, KTFF Başkanı 
Hasan Sertoğlu’nun bu yönde 
attığı adımları desteklediklerini 
açıkladı. Kalıcı çözüme ulaşılana 
dek, FIFA ve UEFA’nın da da-
hil olduğu bir süreçle, ortak 
bir noktada buluşulması ve 40 
yıllık kapalı kilitlerin açılmasının 
önemine dikkat çeken Özyiğit, 
“Sayın Sertoğlu’nun bu konu-
daki çalışmalarını ve dirayetli 
duruşunu destekliyoruz” dedi.

BKP VE YKP’DEN DESTEK 
GELDİ
Birleşik Kıbrıs Partisi Genel 
Sekreteri İzzet İzcan, KTFF 
Başkanı Sertoğlu’nu ziyaretin-
de çok önemli gelişmelerin 
arifesinde olunduğunu ve 
Kıbrıslı Türklerin spor ambar-
gosu altından çıkma ihtimalinin 
belirdiğini söyledi. 
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) de 
yayınladığı basın bildirisi ile FIFA 
ve UEFA nezdinde imzalanan 
anlaşmanın uluslararası hu-
kuka uygun ve federasyonların 
kendi özerk yapılarına saygılı bir 
sözleşme olduğunu vurguladı.

SENDİKAL HAREKETTEN DE 
OLUMLU YAKLAŞIM
Türk-Sen Genel Başkanı Arslan 
Bıçaklı, Kıbrıs Türk gençlerinin 
artık dünyayla bütünleşmesi 
gerektiğini söyleyerek, Avrupa ve 
dünyada yer alan işçi sendikaları 
bazında sürece katkı yapmak 
istediklerini bildirdi.
 Kıbrıs Türk Orta Eğitim 
Öğretmenler Sendikası 
(KTOEÖS), devam eden 
görüşmelerin sonuç vermeye 
başlamasını desteklediğini bil-
direrek, tüm çevrelerin sürece 
olumlu katkı yapması çağrısında 
bulundu.

POZİTİF MESAJLAR
SÜRECE İLİŞKİN ÜLKEMİZ YANINDA TÜRKİYE VE       DÜNYADAN OLUMLU AÇIKLAMALAR VAR
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ERDOĞAN: BU ADIMIN 
ARAMIZDAKİ İLİŞKİLERE 
FAYDALI OLMASINI 
UMUYORUM
Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan, KTFF ile 
KOP  arasında imzalanan 
metne destek verdi. Erdoğan, 
“AB’de Kıbrıs denildiği za-
man kimsenin aklına bütün 
bir ada gelmiyor. Çünkü hala 
iki tarafın arasında  ‘Yeşil 
hat’ var. Yakın zaman önce 
Kuzey ve Güney Kıbrıs Futbol 
Federasyonları adayı bir 
bütün olarak temsil etmek 
için anlaşma imzaladılar. 
Ben bu adımın aramızdaki 
ilişkilere faydalı olmasını 
umuyorum” dedi.

KILIÇ: ALINAN KARARIN 
GERÇEKLEŞMESİNE 
YARDIMCI OLURUZ
Dönemin Türkiye Gençlik 
ve Spor Bakanı Suat Kılıç 
da görüşme sürecine atfen 
yaptığı açıklamada KKTC’nin 
bağımsız bir ülke olduğu vur-
gusunu yaparak, “Türkiye’de 
olduğu gibi adada futbolun 
özerk yapısına inanıyoruz. 
KKTC yetkili makamları, 
adada futbolun gelişimiyle 
ilgili hangi kararı alırsa, biz 
bu kararın gerçekleşmesine 
yardımcı olmaya gayret 
ederiz” diye konuştu.

FLORENT: TAM DESTEK 
VERİYORUM
Fransa’nın Lefkoşa 
Büyükelçisi Jean-Luc Florent 
süreçle ilgili olarak “Her iki 
federasyon başkanı futbolu 

SÜRECE İLİŞKİN ÜLKEMİZ YANINDA TÜRKİYE VE       DÜNYADAN OLUMLU AÇIKLAMALAR VAR

birleştirme adında FIFA ve 
UEFA huzurunda anlaşmaya 
imza attılar. Eleştirilere maruz 
kaldılar. Onların bu ce-
saretini bizler pratik uygula-
maya dökme adına saygı ile 
karşılamamız ve destekleme-
miz gerekiyor. Bu anlaşma 
binlerce Kıbrıslının hedefle-
rini daha da yükseltecek. 
Bundan dolayı tam destek 
verdiğimi belirtmek isterim” 
dedi.

GUELLIL: YARDIMCI 
OLMAYA HAZIRIZ
Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçi-
si Dr. Gabriela Guellil, KTFF 
Başkanı Hasan Sertoğlu’nu 
makamında ziyaret 
ederek desteğini belirtti. 
Samimi geçen görüşmede 
iki tarafın heyetleri çözüm 
konusunda atılacak adımlar 
ve yapılabilecek katkılar 
üzerine fikir alışverişinde 
bulundu. Büyükelçi futbolda 
birleşmenin sağlanması 
adına yardımcı olmaya hazır 
olduklarını söyledi.

ANASTASIADES: 
ANLAŞMADAN YANAYIM VE 
DESTEKLERİM
Kıbrıs Rum Toplumu Lideri 
Nikos Anastasiades, sürdürülen 
görüşmelerle ilgili olarak kısa 
ve net konuştu. Anastasiades, 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 
ile Kıbrıs Futbol Federasyonu 
arasında yapılması muhtemel 
anlaşma konusunda “İki toplumu 
yakınlaştıracak bir anlaşmadan 
yanayım ve desteklerim” dedi.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile 
Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) arasındaki 
görüşme trafiği futbolumuzda heyecan 
yaratmayı sürdürüyor. İki federasyon başkanı 
bu kapsamda çeşitli ortamlarda destek 
görmeye devam ediyorlar.  
Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nde yapılan 
resepsiyonda birçok ülkenin büyükelçisi ile 
bir araya gelme fırsatı bulan KTFF Başkanı 

Hasan Sertoğlu, elçilere ülkemizdeki fut-
bolu ve görüşmelerden beklentilerini aktardı. 
Elçileri ülkemizdeki futbol karşılaşmalarına 
davet eden ve KTFF’yi daha detaylı anlat-
mak istediğini belirten Sertoğlu’na sıcak ilgi 
gösterilmesi dikkatlerden kaçmazken, tüm 
büyükelçiler ve elçilik yetkilileri KTFF Başkanı 
ile bizzat görüşme yapmak için teklifte bu-
lundu.

SERTOĞLU’NA SICAK İLGİ
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ALMAN BÜYÜKELÇİ’DEN ZİYARET
Almanya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Dr. Gabriela Guellil 
ve Büyükelçi 2.Sekreteri Dr. Anja İrene Klos, KTFF 
Başkanı Hasan Sertoğlu’nu makamında ziyaret 
etti.
Yapılan ziyarette, Başkan Hasan Sertoğlu’yla 
birlikte Asbaşkan Ali Karavezirler, Genel Sekreter 
Oktay Çocuk ve Dış İlişkiler Koordinatörü Deniz 
Birinci hazır bulundu. 
Alman Büyükelçi Guelli’yle kısa bir sohbet ya-
pan Başkan Sertoğlu, daha sonra Büyükelçi ve 
Büyükelçi 2.Sekreteri onuruna, KTFF Asbaşkanı, 
Genel Sekreteri ve Dış İlişkiler Koordinatörü’nün 
de katıldığı bir öğle yemeği verdi.  

HOLLANDA’NIN İLGİSİ BÜYÜK
Hollanda’nın Kıbrıs Büyükelçisi Brechje 
Schwachöfer, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 
(KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu makamında 
ziyaret etti.
Ziyarette KTFF Asbaşkanı Ali Karavezirler, KTFF 
Genel Sekreteri Oktay Çocuk, Yönetim Kurulu Üy-
eleri Orçun Kamalı, Av. Enver Baturalp ve KTFF Dış 
İlişkiler Koordinatörü Deniz Birinci hazır bulundu.

BİR DESTEK DE AVUSTURYA’DAN
Avusturya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Dr.Karl Mueller, 
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı 
Hasan Sertoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Ziyarette Kıbrıs’taki futbol sorununa çözüm 
çabaları üzerinde durulurken, bu konuda KTFF’ye 
destek verildi.

Ziyarette KTFF Başkanı beraberinde, Asbaşkan Ali 
Karavezirler, KTFF Genel Sekreter Oktay Çocuk, 
Yönetim Kurulu Üyesi Remzi Cengiz ve KTFF Dış 
İlişkiler Koordinatörü Deniz Birinci hazır bulundu.

ELÇİLER KTFF’DE 
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ZÜRİH’İN ARDINDAN  
KIBRIS TÜRK SPOR BASINI KTFF-KOP 
SÜRECİNE DESTEK VERİRKEN, ZÜRİH’TEKİ 
İMZAYI OKUYUCULARINA GENİŞ ŞEKİLDE 
DUYURDU
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“KOUTSOKOUMNİS’İ İLK KEZ BU KADAR SAMİMİ GÖRDÜM”
Bazı kesimler, “Vatanı sattılar, Rum’a teslim oldular” gibi hırçın açıklamalar 
yapsa da ne vatan satıldı ne de birine teslim olundu. Ömer Adal’la 
başlayan Niyazi Oktan’la devam eden KTFF-KOP görüşme sürecinde ilk 
kez KOP Başkanı Koutsokoumnis’i bu kadar samimi gördüm. Sanırım 
Sayın Sertoğlu’nun iyi niyeti onu da iyi niyetli olmaya itti. 

Raif ÖZGÜREN

Çelen OBEN 

 “BU SÜREÇTE SERTOĞLU VE EKİBİNE DESTEK OLMAK 
ZORUNDAYIZ”
Hasan Sertoğlu ve ekibinin çalışmaları takdire değer çalışmalardır. Bir 
kere FIFA, KTFF’yi “adam” yerine koyup çözüm bulabilmek için zaman 
harcıyor. Bu bile olumlu bir gelişmedir ülke futbolu için. Bu nedenle bu 
süreçte Sertoğlu ve ekibine destek olmak zorundayız. Konuya sadece si-
yasi kimlikle bakmak “bakıp da görmemek” ile eşdeğerdir.

“HER ŞEY TAMAM DA KOP MU YANLIŞ?”
Önümüze geçici bir metin kondu ve KOP üzerinde dünyaya açılma için 
bir fırsat yaratıldı. KOP’un altına giriyoruz, kişiliğimiz, benliğimiz, 
mücadelemiz kaybedilecek diyenler var. Peki Kıbrıs Cumhuriyeti 
pasaportları ile vizesiz dünyanın her yerine uçarken kimliğimiz kayıp mı 
oldu?  Benim de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportum var ve İsviçre’ye öyle 
gittim. Ama ne kimliğimden bir ödün verdim, ne Kıbrıslı Türk olmam-
dan, ne de inançlarımdan... Songuç KÜRŞAD 

Mustafa ÖZSOY 

“SERTOĞLU FIFA’YA BİZİM VARLIĞIMIZI KANITLAMIŞTIR” 
FIFA Başkanlığı’nda yapılan görüşmeden sonra atılan imza Kıbrıs Türk 
futbolu için bir milattır. Sertoğlu ve ekibi görüşme süresince duruşu ve 
sözleri ile FIFA’nın kapısını aralamıştır. FIFA’ya bizim varlığımızı 
kanıtlamıştır. Üç nesildir kendi içimizde futbol oynamaktan usandık, bıktık 
artık. Şimdi artık süreci bekleyeceğiz...

SPOR YAZARLARINDAN 
SÜRECE ÖNEMLİ 
DESTEK
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Kamil KOLCU 

“FUTBOLUN KONUŞMA ZAMANI GELDİ”
Futbolun adada birleştirilmesi yolunda ilk adım atıldı ve Zürih’te protokol 
imzalandı. Şikayeti olan sussun. Artık yeter. Futbolun konuşma zamanı 
geldi. KTFF ile KOP arasında Zürih’te ortak metnin imzalanması demek, 
ülke futbolu için dev adım demektir. Vallahi ne yalan söyleyim, şımarık 
çocuklar gibiyim.

Necmi BELGE 

“SERTOĞLU, ARTIK BİR DÜNYA ŞAHSİYETİDİR”
Dik duruşu ile Kuzey Kıbrıs’ta adeta bir fenomen olan, hatta FIFA-UEFA 
nezdinde büyük bir prestij kazanan Sertoğlu, artık bir dünya şahsiyetidir. 
Tüm baskı ve tehditlere rağmen Sertoğlu’na sahip çıkan 42 spor kulübü ve 
Kuzey Kıbrıs halkının yüzde 80’i benim gibi Kıbrıs’ta futbolun birleşmesi 
misyonuna inanmaktadır. 

“KTFF ENGELLERDEN YILMAMALI”
Büyük rüzgarı arkasına alan, verilen desteğin güveniyle ilerleyen KTFF 
engellerden yılmamalı, amacının siyaset değil futboldaki çıkmaza çözüm 
üretmek olduğunu ısrarla yenilemelidir. Bu anlaşmanın nihai çözüme 
yönelik emsal olmadığı ve tek taraflı fesih hakkının olduğunun bilincinde 
korkuları bir tarafa bırakarak dünyaya yüzümüzü dönmeliyiz.

Hasan ECER 

“HİÇBİR DÖNEMDE SONUCA GİDECEK YAKLAŞIMLARI BU DENLİ 
YAKALAYAMAMIŞTIK”
Bu noktadan sonra geriye bakmamız mümkün değildir. Hiçbir dönemde 
sonuca gidecek yaklaşımları bu denli yakalayamamıştık. Bu noktadan 
sonra geriye dönmek demek, bulunduğumuz bu noktadan daha da çok 
gerilere gitmek demektir. Gerçekten bu girişimin sonuçsuz kalması de-
mek, Kıbrıs Türk sporu ve futbolunun bitmesi demektir.

“KULÜPLERIN SÜRECE DEVAM İSTEĞİ, KAPALI BAZI GÖZLERİ 
AÇTI”
Gerçekleştirilen genel kurulda 42 kulübün 42’sinin birden sürece tam 
destek vermesi, dolayısı ile de FIFA öncülüğündeki görüşme sürecine de-
vam edilmesini istemesi bazı kapalı gözlerin açmasına neden oldu. Neti-
cede Sertoğlu kulüplerin kendisi ile aynı yolu yürüdüğünü bir kez daha 
kanıtladı.

Şükrü BURAĞAN

Ogün Genç KAÇMAZ 
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“NİHAİ KALICI ÇÖZÜME KADAR BUNDAN BAŞKA YOL YOK”
En kötü metin bile, Mersin’de veya İstanbul’daki uluslararası yarışlarda 
pasaportunu veya kimliğini taşıdığımız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Türkiyeli-
ler arasında oturup geçiş törenlerinde esas duruşta izlemekten, hatta      
televizyondan takip etmekten daha iyi olacaktır. Bunu denemeliyiz. Nihai 
kalıcı çözüme kadar bundan başka yol da yoktur zaten.

Ahmet ÖZSOY

Necati ÖZSOY

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN KURTULUŞ YOLUNDA HEP BİRLİKTE 
YÜRÜYELİM”
Yeni gelecek nesili de tüketmemek için bu mevcut düzende gidilmesi ge-
reken yolun, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun yolu olduğunu                   
görmeliyiz. Kıbrıs Türkleri her ne kadar da istenileni alamayacak olsa 
bile, 30 yılın ardından nasıl bir başlangıç yapsa en iyi çıkış yolu olacaktır. 
Kıbrıs Türkü’nün kurtuluş yolunda hep birlikte yürüyelim.

Nazım BURGUL

“KURAL `TEK ÜLKE, TEK TEMSİLİYET` DER”
Bi’defa KOP denen organizasyon Rumların malı değil. Onlara babalarından 
da kalmadı. Or’da kurucu üye olarak Türkler de var bildik üz’re! KOP 
üyeleri 1962’de FIFA’ya başvururken biz arazi olduk ve malı onlara 
bıraktık. Kural ne der? “Tek ülke, tek temsiliyet” der. Bu yüzden kendimizi 
evrende yer alan bir futbol federasyonu olarak görmeyelim!

“ARTIK TÜRKİYE VE RUM TAKIMLARI MAÇ YAPIYOR”
Zürih süreci ile ilgili Futbol Federasyonu’nun atmış olduğu adımlar veya 
Hasan Sertoğlu’nun yaptıklarıyla ilgili aksi yorum yapanlara şaşırıyorum. 
Birbirini tanımadıkları halde Türkiye ve Rum takımlarının maç yapması 
sizce normal, ama dünyaya açılmak için KOP ile işbirliğine gitmek vatan 
hainliği mi? Yazıktır, günahtır.

Levent TEZEL

Ogün Genç KAÇMAZ Hüseyin KIRAL

“2003’TEKİ ÇÖZÜM UMUDU ŞİMDİ FUTBOLCULARIMIZDA VAR”
Hasan Sertoğlu ve ekibine ilk günden itibaren izledikleri yoldan dolayı 
destek verdiğimi söylemiştim. Şunun bilinmesinde de yarar görüyorum ki, 
Kıbrıslı Türklerin 2003’te yaşadıkları çözüm umudunu şimdi Kıbrıslı Türk 
futbolcularda gördüğümü belirtmek istiyorum.



19

Sinem BAŞTAŞ

“İMZA AŞAMASI BİLE VARLIĞIMIZI DÜNYAYA DUYURDU”
FIFA VE UEFA nezdinde metnin imzalanmış olması özelde ülke futbolu 
genelde ise ülke sporunun geleceği için çok önemlidir. İmza aşamasında 
bile yaşananların Kıbrıs Türkü’nün varlığının dünyaya duyurulmasına 
vesile olmuşken, burada milliyetçilik adı altında eleştiriler yaparak karşı 
çıkılmasının bir anlamı yoktur.

Can İPCİOĞLU

“DÜNYA GERÇEKLERİ KENDİ GERÇEKLERİMİZİN HER ZAMAN 
ÖNÜNDEDİR”
FIFA ve UEFA kurallarına göre her ülkede bir federasyon tanınıyor. Bunu 
bizim için hiç kimse değiştiremez. Biz pamuğa doğmuş değişik tip insan-
lardan oluşan bir millet değiliz. Bizim ayrıcalık isteme hakkımız yoktur. 
Bu ülkede tanınan tek federasyon KOP’tur. Bunu sevsek de sevmesek de 
kabullenmeliyiz. Kabul etmeyen bu yolu iki kez gitsin. Dünya gerçekleri 
kendi gerçeklerimizin her zaman önündedir.

Burhan GÜRKAN

“TÜRK VE RUM TAKIMLARININ MAÇ YAPMALARI NE İLK NE 
DE SON OLACAK”
Türkiye’nin takımları ile Rum takımlarının maç yapmaları ne ilk ne de 
son olacak. Gönül isterdi ki Çetinkaya, Doğan Türk Birliği, Yenicami gibi 
ülkemiz takımları da mücadele etsin. Stat hoparlörlerinden UEFA Avru-
pa Ligi’nin müziği çaldığında bizim ülkemizin futbolcusu da yeşil çimlere 
adım atsın.

“KISIR DÖNGÜ ARTIK GERİDE BIRAKILMALIDIR”
“Tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan?” kısır döngüsü artık 
geride bırakmalıdır. Siyasilerin böyle bir anlaşmayı engellemeye yöne-
lik açıklamalarına inat, “Ben onu tanımam, ben bunu tanımam” söyle-
minden kurtulursak bir anlaşmaya varmamız mümkün olur. Aksi takdirde 
Kıbrıslı Türklerin Avrupa takımları ile maç yapma arzuları 40 yıldır çözül-
meyen Kıbrıs sorunu gibi uzar gider.

Engin ARCA

“MASADAN KAÇMAK İSTEYEN BİZ OLMAYALIM”
İsviçre`de imzalanan metnin her maddesine harfiyen biz uyalım, masa-
dan kaçmayalım veya kaçmak isteyen biz olmayalım. Genel kurulun   
federasyona verdiği destek ve yetkileri devam ettirmesini beklemek 
hakkımızdır.

Bülent KILIÇOĞLU 
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KARTAL’IN ZAFERİ
K-PET 2013-2014 SÜPER LİG ŞAMPİYONU YENİCAMİ 
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Son olarak 1983 yılında şampiyonluk sevinci 
yaşayan Yenicami, tam 30 yıl aranın ardından 
yepyeni bir şampiyonluk coşkusu yaşadı. K-Pet 
2013-14 sezonunu zirvede bitiren siyah-beyazlı 
camia yaptığı güzel kutlamalarla ülkemiz fut-
bolunun prestijini arttırmayı da başardı.

YENİCAMİ BAŞKANI BÜLENT 
AVCAN KAZANILAN BAŞARININ 
MUTLULUĞUNUN BÜYÜK OLDUĞUNU 
SÖYLEDİ

“BENİM İÇİN AYRI BİR 
GURUR”
Şampiyon Yenicami Ağdelen Kulübü Başkanı 
Bülent Avcan, 30 yıl önce futbolcu olarak 
kadrosunda yer aldığı YAK’ın KKTC’nin ilk 
şampiyonu olarak tarihe geçtiğini belirterek, 
“Bu şampiyonluğumuzda da başkan olarak yer 
almam benim için ayrı bir gurur ve mutluluk 
ifadesidir” şeklinde konuştu. 
“Başta sponsorumuz Abdullah Uluçhan’a 
çok teşekkür ediyorum. Çünkü Yenicami’nin 
bugüne gelmesinde maddi manevi en büyük 
destek veren kendisidir. Gerçek bir Yenicami-
lidir. Ayrıca teknik heyete ve taraftara da çok 
teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz, camiamıza 
hayırlı uğurlu olsun diyorum.”
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YENİCAMİ’NİN GENÇ KAPTANI İBRAHİM 
ÇIDAMLI BAŞARILARININ ÇOK ÖZEL 
ANLAMLAR TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ

“AYRICALIKLI BİR 
ŞAMPİYONLUK 
YAŞADIK”
Takımın genç kaptanı İbrahim Çıdamlı kazandıkları 
şampiyonluğun kendileri için çok özel anlam-
lar taşıdığını ifade ederek, futbolcular olarak 
çok iyi konsantrasyonla bunu başardıklarını be-
lirtti. Çıdamlı, bu sezon şampiyon olacaklarına 
inandıklarını ve bu inançlarının sezon boyunca 
hiçbir dönemde sarsılmadığını belirterek, oyun-
cular olarak birbirlerine herzaman destek vererek 
moral motivasyon kaybı yaşamadıklarını dile 
getirdi.
Kazanılan şampiyonluğu ‘ayrıcalıklı’ olarak ni-
teleyen İbrahim, bunun sebebi olarak da 
kendisinden yaşça büyük birçok futbolcu 
ağabeyinin gözyaşlarını tutamaması olarak 
açıkladı.

YENİCAMİ TEKNİK DİREKTÖRÜ TURAN 
ALTAY, KAZANDIKLARI ŞAMPİYONLUĞU 
YORUMLADI

“BAŞARININ 
ANAHTARI KARŞILIKLI 
GÜVEN”
Futbolculuk kariyerindeki 4 şampiyonluğa 
teknik adamlıkta 4 tane daha ekleyen Turan 
Altay, siyah-beyazlı kulüp ile kazandığı 
şampiyonluğu yorumladı. Oyuncularının 
alın teri dökerek bu başarıyı yakaladığını 
ifade eden Altay, yönetimin de bu başarıda 
önemli katkı sağladığını açıkladı. Altay, 
Ağustos ayında göreve geldiğinde takımda 
tespit ettiği bazı teknik arızaları giderdiğini, 
futbolcuların kendisine inanmasını sağladığını 
ve oyuncularında eksik olan özgüven kaybını 
giderdiğini belirtti. “Tek taraflı güven ince 
bir çizgidir, çift taraflı olunca bu çizgi kalın 
olur” diyen Altay, bu anlamda yöneticiler ve 
futbolcularla birlikte bu güveni yarattıklarını ve 
şampiyonluğun bu şekilde geldiğini ifade etti.
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KUPANIN 
YILDIZI 
PEPSİ KIBRIS KUPASI’NIN SAHİBİ
LEFKE
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MÜKELLEF: 
BİLEĞİMİZİN GÜCÜ İLE 
KAZANDIK
Lefke Kulüp Başkanı Yıltaç Mükellef başarılarının inanç 
ile alakalı olduğunu ifade ederek, Lefke’de kazanılan 
kupa nedeni ile insanların her yeri menekşe-beyaz 
renklerle süslediğini, sevincin de uzun süre devam 
edeceğinin görüldüğünü aktardı. Mükellef, maça gelen 
7 bine yakın Lefke taraftarının kendisini maç öncesinde 
hem sevindirdiğini, hem de tedirgin ettiğini 
söyleyerek, “Kupayı kaybetsek bu kadar insanın 
Lefke’ye boynu bükük gidecek olmasını hayal edince 
rahatsız oldum” dedi. Kupayı hak ederek ve bileklerinin 
gücü ile aldıklarını belirten Mükellef, bu zafer için 
bütün bir sezon hazırlık yaptıklarını ve sonunda 
hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Mükellef, uzun yıllar 
sonra Lefke’ye kupa kazandıran başkan olduğu için 
çok gurur duyduğunu, bu başarısında eşinin desteğinin 
büyük olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk 
futbolunun en 
kalabalık maçlarından 
birisi olarak tarihe 
geçen PEPSI Kıbrıs 
Kupası finalinde 
Lefke, lig şampiyonu 
Yenicami’yi 3-1 yener-
ek 42 yıl sonra kupayı 
müzesine götüren 
ekip oldu. 

Kıbrıs Türk futbolunun en kalabalık 
maçlarından birisi olarak tarihe geçen 
PEPSI Kıbrıs Kupası finalinde Lefke, lig 
şampiyonu Yenicami’yi 3-1 yenerek 42 
yıl sonra kupayı müzesine götürdü.
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DAVULCU: 
FUTBOLCULARIM 
MUHTEŞEM 
ANILARI SEÇTİ
Lefke Teknik Direktörü Toygar Davulcu 
menekşe-beyazlılarda 1.5 yıl önce göreve 
geldiğinde, ‘3 yıl içinde kupa kaldırma sözü’ 
verdiğini ve bu sözünü erken tuttuğu için 
mutlu olduğunu söyledi. Oyuncularına işin 
başında bir tercih yapmalarını istediğini 
anımsatan Davulcu, “Onlara ya para, ya 
da unutamayacağınız anılar diye 2 seçenek 
olduğunu anlattım. Onlar da bu muhteşem 
anıları seçtiler” dedi.
Davulcu, “Lefkelilerin en büyük ideali kupayı 
Lefkoşa’da kazanmaktı. Atatürk Stadı’nda kay-
bedilen 3 yıl önceki kupa sanırım bu konuda 

SALİH SAY: HAYATIMDA 
İLK KEZ KUPA KALDIRDIM
Takım kaptanı Salih Say uzun süreden beri-
dir kupa final maçını beklediklerini ve sonu-
cunda almayı başardıklarını ifade etti. Salih, 
maç günü “O gün kupayı hiç konuşmamaya 
çalıştık. Farklı konularda sohbet ederek 
biraz olsun kafamızı rahatlattık” dedi. Sa-
haya ısınmaya çıktıklarında kalabalık seyirci 
topluluğunun kendilerini heyecanlandırdığını 
ifade eden tecrübeli oyuncu, maçın 
başlaması ile birlikte normal ritimlerine gir-
diklerini ifade etti. Maçın 90 dakikası bit-
meden kupayı kazandıklarına inanmadığını, 
son düdükle birlikte artık kupa coşkusunu 
yaşayabileceklerini anladıklarını ifade eden 
Salih Say, “Hayatımda ilk kez kupa kaldırdım. 
Böylesi bir kupayı kaldırmanın bende yarattığı 
duyguyu kelimelerle tarif etmem imkânsız” 
şeklinde konuştu. Salih Say, “O kupa 
Karadağ’a gelecek demiştim, çok inanarak 
söylediğim bir sözdü ve gerçek oldu” dedi.

itici güç olmuştu. Bu yüzden de kazanılan 
kupanın coşkusu çok büyük oldu” dedi.
Sezon başında başkanla görüşerek kamp 
yapıp masrafa girmek yerine oyuncu-
lara düzenli ödemeleri yapma konusunda 
anlaştıklarını ve bunun da başarıyı sağladığını 
aktaran Davulcu, futbolcular ile aile gibi 
olduklarını, onların olgunluk ve disiplinli 
şekilde söylediği herşeyi yaptıklarını ifade etti.
Kendisi için bazı değerlerin önemli olduğunu 
söyleyen Davulcu,  Cantilmenlig’i zirvede 
bitirme başarısı göstermelerinin en az kupa 
şampiyonluğu kadar önemli olduğunu 
sözlerine ekledi.
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K-Pet Birinci Lig’de 2013-2014 sezonunun şampiyonu Gönyeli oldu. Süper Lig’de uzun yıllar büyük 
başarılar elde eden kırmızı-beyazlılar geçirdikleri başarılı sezonu şampiyonluk ile taçlandırdı ve 
hadeflediği Süper Lig’e geri döndü. Değirmenlik’i ağırladığı maçı 7-1’lik farklı skorla kazanan 
Gönyeli bu başarısını taraftarı ile birlikte kutladı.  KTFF Asbaşkanı Ali Karavezirler’in elinden 
şampiyonluk kupasını kaldıran futbolcuların coşkusu ise görülmeye değerdi.

MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU

MUSTAFA GENÇAY
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K-Pet Süper Lig’den Birinci Lig’e düştükten 
sonra yeniden yükselme hedefi koyan Lapta, 
geçirdiği başarılı sezonun ardından bu hedefini 
tutturdu. Sahasında konuk ettiği Düzkaya’yı 

3-1’lik skorla mağlup ettikten sonra Süper 
Lig’e çıkmayı garantileyen kırmızı-yeşilliler, 
camia olarak kazandıkları başarıyı hep birlikte 
kutladı.

MURAT AKTUĞ

HÜSEYİN ÇAĞER
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K-Pet Birinci Lig play-off grubunu ilk sırada 
tamamlayan Gençler Birliği Süper Lig’e yük-

seldi. Gruptaki son maçında Esentepe ile 
Atatürk Stadı’nda karşılaşan Gençler Birliği,  
rakibini 2-0’lık skorla mağlup etti. Kırmızı-
siyahlılar böylece 6 yıllık aranın ardından 

Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

MUSTAFA GÜLCAN

MEHMET BOLKAN
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K-Pet İkinci Ligi’nde son derece iyi bir sezon geçiren Geçit-
kale, koyduğu hedefi gerçekleştirdi ve Birinci Lig’e şampiyon 
sıfatı ile yükseldi. Konuk ettiği Tatlısu’yu 1-0 mağlup ederek 

şampiyonluğunu ilan eden Geçtikale’de futbolcular taraftarları 
ile kucaklaşarak bu mutluluğu yaşadılar. Başkan Olsan Oran 
ve teknik direktör Necati Tilki’nin de büyük mutluluk yaşadığı 

Geçitkale’de taraftarlar arabalarla uzun bir konvoy oluşturarak 
futbolcularının sevincine ortak oldular.
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   K-Pet İkinci Lig’de Geçitkale’den son-
ra Görneç de Birinci Lig’e direkt olarak 
yükseldi. Vadili ile deplasmanda 0-0 be-
rabere kalan Görneç, aldığı netice ile 
büyük sevinç yaşadı. Görneç’te başkan 
Halil Kasım ve teknik adam Ali Özçalışkan 
kazanılan başarı nedeni ile en çok tebrik 
alanlar arasında yer aldılar.
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Birinci Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği 
play-off’taki son oynanan maçta gülen taraf 
Vadili’yi 3-2 yenen Denizli oldu. Batı bölgesi 
temsilcisi aldığı bu galibiyetin ardından Geçit-
kale ve Görneç’ten sonra küme yükseldi. Büyük 
bir çekişmeye sahne olan maçta Denizli son 
dakikada attığı gol ile zafere ulaşan ekip oldu. 
Maç sonunda büyük bir coşku yaşayan Denizli 
futbolcu ve taraftarları bir üst lige yükselmenin 
keyfini yaşadı. 



36

Büyük çekişmelere sahne olan A2 ligleri sonunda şampiyonlar belirlendi. A2 Süper Ligi’nde 
zafer Mağusa Türk Gücü’nün olurken, Birinci Lig’de Türk Ocağı başarısını şampiyonluk ile 
taçlandırdı. İkinci Lig’de ise batı bölgesinin güçlü takımı Denizli ipi göğüsleyen ekip oldu. 

MTG’DEN ‘SÜPER’ SEZON
A2 Süper Ligi’nde son derece iyi bir sezon 
geçiren MTG, kendisi gibi zirveye oynayan 
takımları ardarda yenerek şampiyonluk ipini 
göğüsledi. 

TÜRK OCAĞI MAHCUP ETMEDİ
A2 Birinci Ligi’nde ise sezon boyunca      
Gönyeli ile büyük bir çekişme yaşayan Türk 
Ocağı, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu 
ilan etti. Girne ekibi aldığı yüksek gali-
biyet oranı ile dikkat çekerken, futbolcular 
performansları ile kendilerine güvenen teknik 
heyet ve yöneticileri mahcup etmediler.

DENİZLİ A2, BÜYÜKLERİNE İLHAM OLDU
Geride kalan sezonun başarı sıralaması 
içerisinde Denizli hem A takım hem de A2 
takımı ile dikkat çekici bir başarıya imza attı. 
A takımın play-off’lar sonrasında 1.Lig’e 
yükselişinden önce Denizli A2 takımı liginde 
şampiyon olma başarısı göstererek camiasını 
gururlandırdı.



GENÇLİK DEMEK
GELECEK DEMEK
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A2 Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü 
ile A2 Birinci Lig şampiyonu Türk Ocağı’nı 
karşı karşıya getiren “Ahmed Sami Topcan 
Kupası”nı Türk Ocağı kazandı.

2-1 KAZANDILAR
Maçın son bölümlerinde bulduğu golle güçlü 
rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran Girne 
temsilcisinde maç sonunda büyük bir coşku 
yaşandı. Genç futbolcular başkanları Fahri 
Altınör ve antrenörleri Reşat Aysu ile birlikte 
zaferlerini kutlarken, genç yıldızların coşkusu 
kupayı kaldırmaları ile birlikte tavan yaptı. 

AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI BU KEZ 
1.LİG’DEN BİR TAKIMA GİTTİ
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AKOVA GERİ DÖNDÜ

Yükselme 1.Lig 2.Grup’ta şampiyon Akova 
oldu. Bir önceki sezonda 2.Lig’den düşen 
Akova, böylece bir yıllık aranın ardından 
yeniden küme çıkmayı başardı. Konuk 
ettiği Mutluyaka’yı kalabalık bir izleyici 
topluluğu önünde ikinci yarıda Hüseyin 
Kıstı’nın golüyle 1-0 yenen 
Akova, şampiyonluğunu ilan ederek büyük 
bir sevinç yaşadı.

DOĞANCI’NIN BAŞARISI
Yükselme 1.Lig 1.Grup’ta Doğancı, kendi 
sahasında takipçisi Alsancak Yeşilova ile 2-2 
berabere kaldı ve puan farkı ile 2. Lig’e yük-
seldi. Maçın ilk yarısı Can’ın attığı golle 1-0 
Doğancı üstünlüğünde biterken, ikinci yarıda 
Yeşilova’dan Barış takımını 2-1 öne geçirdi. 
Karşılaşmanın son bölümlerde ise penaltı atışı 
kazanan Doğancı, Mehmet  Sergey ile maçın 
skorunu 2-2 olarak belirledi ve şampiyonluğunu 
ilan etti. Maç sonunda taraftarı ile bütünleşen 
Doğancı, 2.Lig’e yükselmenin sevincini 
doyasıya yaşadı.

MARAŞ GENÇLİK BAŞARDI

Yükselme 1.Lig 3.Grup’ta oynanan maçlar 
sonrasında Maraş Gençlik, bitime 4 hafta 
kala şampiyonluğunu ilan etti ve İkinci Lig’e 
yükseldi.
Deplasmanda konuk olduğu İncirli’yi 1-0 
mağlup etmeyi başaran Maraş Gençlik, en 
yakın takipçisi Haspolat’a bitime 4 hafta 
kala 13 puan fark yapmıştı. 
Bu sonuçla Maraş Gençlik şampiyonluğunu 
kesinleştirmiş ve adını İkinci Lig’e yazdırmıştı. 
Kazanılan başarı sonrasında futbolcu, 
teknik heyet, yönetim ve taraftarların sevinci 
görülmeye değerdi.

YÜKSELME 1.LİG’İN  
ŞAMPİYONLARI
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FUTBOL LİGLERİNDE EN ÇOK GOL 
ATARAK “GOL KRALI” ÜNVANINI 
ALAN İSİMLER BELİRLENDİ

KRALLAR 
TAÇLARINI 
GİYDİ
K-Pet Süper Lig’de 2013-2014 sezonunda 
gol kralı, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine 
Esin Sonay oldu. Çetinkaya’da 26 gol ile 
bu başarıyı yakalayan Esin Sonay, geride 
kalan sezonda kiralık olarak oynadığı 
K.Kaymaklı’da bu ünvanı 28 golle elde 
etmeyi başardı. Esin’in ardından Lefke’nin 
golcüsü Kasım Tağman 23, Yenicami’den 
Tansel Ekingen de 22 gol atma başarısı 
gösterdi.

ESİN: GOLLERE DEVAM EDECEĞİM
Esin, kendisi adına gurur duyulacak bir 
başarı yakaladığını, ancak şampiyonluğu 
kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi. 
“Keşke şampiyon olsaydık da ben kral 
olmasaydım” diyen genç futbolcu, takım 
olarak son 4-5 haftadaki formlarını ön-
ceden yakalamış olsalar, şampiyonluğu 
da kutlayabilme ihtimalleri olabileceğini 
söyledi.
Genç golcü kariyeri adına 2 kez gol kralı 
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olmasının mutluluk verici olduğunu, bunun 
devamını getirmek için çok çalışacağını ve gol 
atmaya devam edeceğini ifade etti.

1.LİG’İN GOL MAKİNESİ: KÜSBECİ
K-Pet 1.Lig’de ise gol krallığı ünvanını çok iyi 
bir sezon geçiren Hüseyin Küsbeci elde etti. 
Küsbeci geride kalan sezon içerisinde 31 gol 
atarak Gönyeli’nin şampiyon olarak Süper 
Lig’e yükselmesinde katkı koyan isimlerin 
başında geldi.

2.LİG’DE METİN DAĞAŞANER FARKI
K-Pet 2.Lig’de Geçitkale’nin golcü futbolcusu 
Metin Dağaşaner oldukça iyi bir sezon geçirdi 
ve attığı 26 gol ile takımının şampiyonluk 
coşkusuna kendi bireysel başarısını da eklemiş 
oldu. Görneç’ten İrfan Boşnak 25 gol atarak 
ikinci sırada yer alırken, üçüncülük 18 golle 
Vadili’den Serdar Özer’in oldu.

EMRE ÖZSİN REKOR KIRDI
A2 Süper Ligi’nde ise ligi şampiyon olarak 
tamamlayan Mağusa Türk Gücü’nün futbolcu-
su Emre Özsin ligde atmış olduğu 82 golle gol 
krallığına ulaştı. Küçük Kaymaklı’dan Remzi 
Betmezoğlu 59 golle ikinci sırada yer alırken, 
Doğan Türk Birliği futbolcusu Selim Saygı 41 
golle üçüncü oldu.

NECATİ 47 GOLLE ZİRVEDE 
A2 Birinci Lig ekiplerinden Gönyeli’de forma 
giyen Necati Çoban, 47 golle gol krallığına 
ulaşırken, ligi şampiyon olarak tamamlayan 
Türk Ocağı futbolcusu Mehmet Polat 42 golle 
ikinci sırada yer aldı. Dumlupınar takımından 
Can Özbilen 30 golle krallıkta üçüncü oldu.

GÖRNEÇ’TEN LEVENT’İN BAŞARISI
A2 İkinci Lig’de Görneç futbolcusu Levent 
Akçagil 39 golle yarışı zirvede bitirdi. Denizli 
futbolcuları Mustafa Tahsildaroğulları ile Okan 
Gün 23’er gol ile krallık yarışında ikinci ve 
üçüncü gelen isimler oldular.
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 
tarafından bir sezon boyunca 
sarı kart, kırmızı kart, yöneti-
ci ve antrenör cezaları, saha 
kapatma, sportmenliğe aykırı 
hareketleri dikkate alınarak yapılan 
“CentilmenLig”de zirvede yer alan 
takımlar belli oldu.
Bu sezon Pepsi Kıbrıs Kupası’nı 
kazanan Süper Lig ekiplerinden 
Lefke, Birinci Ligi ikinci sırada tama-
mlayarak Süper Lig’e doğrudan 
çıkma başarısı gösteren Lapta 
ve İkinci Lig şampiyonu olarak 
Birinci Lig’e yükselen Geçitkale 
takımları bu başarılarının yanında 
“CentilmenLig”de de zirvede yer 
alarak, sezonu taçlandırdılar.

HEM BAŞARILI, HEM 
CENTİLMEN
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 
“2013-2014 Sezonu Başarı Ödül-
leri Gecesi” gerçekleştirildi. Geceye 
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Kıbrıs 
Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Costa-
kis Koutsokoumnis, KTFF Danışmanı 
Jarome Champagne’nin yanı sıra futbol 
dünyasının önemli isimleri, başkanlar, 
yöneticiler, teknik adamlar ve futbolcular 
katıldı. Törende 2013-2014 sezonunda 
liglerde ilk üçe giren tüm takımlara, 
kendi liglerinde gol kralı olan futbolcu-
lara, ligin sponsorlarına, centilmen lig 

şampiyonlarına, kupa şampiyonlarına ve 
şampiyon takımların teknik adamlarına 
kupa, madalya ve para ödülleri verildi. 
Gecede ayrıca 25 yılı aşkın bir süredir 
futbola hizmet veren Zümrütköy Kulüp 
Başkanı Metin Ertop’a da Özel Hizmet 
Ödülü verildi. 
Töreninin başında Soma’da şehit olan 
madenciler, bir süre önce hayatını kaybe-
den KTFF Dış İlişkiler Sorumlusu Yılmaz 
Balcı ve Kıbrıs Türk basınının duayenler-
inden Omaç Başat için bir dakikalık saygı 
duruşu yapıldı.
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SERTOĞLU: HEDEFİMİZ FUTBOLDA  
ÇÖZÜM   
Sunuculuğunu Levent Tezel ve Seniha 
Kanatlı’nın yaptığı ödül gecesinin açılış 
konuşmasını yapan KTFF Başkanı Hasan 
Sertoğlu, hedeflerinin futbolda bir çözüm 
olduğunu ve önümüzdeki süreçte ülke fut-
bolunun birleşmesi ve Kıbrıs Türk gençliğinin 
önünün açılması için ellerinden gelen çabayı 
göstereceklerini söyledi.

KOUTSOKOUMNİS: SÖYLEM DEĞİL 
EYLEM ZAMANI
Sertoğlu’ndan sonra söz alan KOP Başkanı 
Costakis Koutsokoumnis ise iki 
federasyon arasında gerçekleştirilen 
temaslara değinerek futbolda çözüm için 
söylem değil eylem zamanının geldiğini ve 

Kıbrıs’ta futbolun birleşmesi için ellerinden 
gelen çaba ve fedakarlığı yapacaklarını 
vurguladı.

YORGANCIOĞLU: ÇÖZÜMÜ 
DESTEKLİYORUZ 
Gecenin son konuşmasını yapan Başbakan 
Özkan Yorgancıoğlu ise futbolda bir çözüme 
destek verdiklerini ve bunun olması için 
gereken yardımı yapmaya hazır olduklarını 
belirtti. Özelde futbolda genelde ise tüm 
spor branşlarında sponsorluğun önemine 
de değinen Yorgancıoğlu, sporun gelişimi ve 
kulüplerin kalkınması için sponsorluğun şart 
olduğunu dile getirdi. Konuşmalardan sonra 
ödül törenine geçildi ve 2013-2014 sezo-
nunda başarılı olan takım, futbolcu ve teknik 
adamlara kupa, madalya ve ödülleri takdim 
edildi. 
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem 
Kurulu tarafından geride kalan sezona yöne-
lik hakemlere 2 ayrı seminer verildi. Her hafta 
yapılan değerlendirme toplantılarının dışında 
gerçekleştirilen seminerlerde hakemler hem 
değişen kuralları özümseme imkânı buldu, 
hem de sıklıkla yapılan hatalar konusunda 
bilgilendirildi.
Sezon öncesinde KTFF Ahmed Sami Topcan 
Salonu’nda yapılan Gözlemci Semineri’nin 
ardından Girne – Malpas Otel’de 2 günlük 
Hakem Semineri gerçekleştirildi. Türkiye Fut-
bol Federasyonu MHK üyeleri Hamza Işın ve 
Turgay Güdü seminere eğitimci olarak hakem-
lerimizi bilgilendirdi.

İLK KEZ İNGİLİZCE SINAVI
Sezonun devre arasında düzenlenen ara semi-
ner de Malpas Otel’de gerçekleştirildi. 
Seminer programı kapsamında konuk olarak 
TFF Üst Klasman hakemlerinden Yunus Yıldırım 
ve TFF Üst Klasman yardımcı hakemlerinden 
Erdinç Sezertam’ın dersleriyle başlayan 
seminerde UEFA kriterleri kapsamında 
hakemlerimiz ilk kez “İngilizce” sınava tabi tu-
tuldu. Üst Klasman, A Klasman, B Klasman, C 
Klasman, Kıdemli Yardımcı ve Uzman Yardımcı 
hakemlerin katılımıyla gerçekleştirilen 
seminerin son gününde Psikolog Senar Gökçe 
tarafından “İnsan ilişkileri ve iletişim” adlı su-
num yapıldı.

HAKEMLERE 
NİTELİKLİ 
EĞİTİM
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ANLAŞMALAR

K-PET  LİGLERİN 
MARKA DEĞERİNİ 
YÜKSELTTİ
Kıbrıs Türk Petrolleri Limited, 
futbol liglerine 2013-2014 ve 
2014-2015 sezonlarını kap-
sayan 2 sezonluk ana sponsor 
oldu. Geride kalan sezonda 
liglerin marka değerini yük-
selten K-Pet, gelecek sezon 
da liglerin isim hakkını sürdü-
recek. Kıbrıs Türk Petrolleri 
Limited Yönetim Kurulu 
Başkanı Mete Boyacı “Futbola 
verilen değerin bu denli yük-
sek olduğu ülkemizde, yapmış 
olduğumuz katkının haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi.

FUTBOLUMUZA EKTAM 
KIBRIS KATKISI 
SÜRÜYOR
2013 – 2014 Futbol Sezonu 
KTFF U15 ligi ve 
Kıbrıs Kupası sponsorluk 

anlaşması KTFF ile EKTAM 
Kıbrıs Ltd. arasında imzalandı. 
Geride kalan sezonda PEPSI 
Kıbrıs Kupası adı kupayla 
özdeşleşirken, TAMSU U 15 
Ligi de büyük bir keyif ile 
sürdürüldü.
Ektam Kıbrıs Limited direktör-
lerine bir teşekkür konuşması 
yapan Başkan Sertoğlu, 
aralıksız katkılarını sürdüren 
yerli firma Ektam Kıbrıs 
Limited ailesine teşekkür etti.          

AKDENİZ KARPAZ 
ÜNİVERSİTESİ İLE EĞİTİM 
ANLAŞMASI
Kıbrıs Türk Futbol 
Federasyonu ile Akdeniz 
Karpaz Üniversitesi arasında 
“Eğitim Sponsorluğu” 
imzalandı. Bu anlaşma ile 
toplamda 50 futbolcu 
üniversitede burslu eğitim 
alma şansı yakalarken, 
kulüpler de mali olarak 
rahatlatıldı.

İLETİŞİM SPONSORU 
KKTCELL
KTFF ile Kuzey Kıbrıs Turkcell 
iletişim sponsorluğu adına 
protokol imzaladı. Atılan 
imzanın ardından KKTCELL 
Genel Müdürü Aybars Kara-
atmaca, “Böylesi önemli bir 
kuruma iletişim sponsorluğu 
olarak destek vermekten onur 
duyuyoruz” dedi.

RESMİ MAÇ TOPU NIKE 
CATALYST 
2013-2014 sezonunda 
resmi maç topu olarak Nike 
Catalyst kullanıldı. Bu ko-
nudaki anlaşma KTFF ile 
Nicosia Sports Shop arasında 
imzalanmıştı. Tüm K-Pet 
liglerinde takımlarımıza 
ilgili firma tarafından verilen 
toplar geliştirilmiş duyarlılık, 
dokunuş ve uçuş özelliklerine 
sahip olmaları ile biliniyor.
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KOLAN 
BRITISH HOSPİTAL’DEN 
‘SAĞLIKLI’ DESTEK 
2013-2014 Sezonu “Sağlık 
Sponsorluğu” Kıbrıs Türk Fut-
bol Federasyonu ile 
British Kolan Hastanesi 
arasında imzalandı. 
Protokol uyarınca K-Pet Süper 
Lig, K-Pet 1.Lig ve K-Pet 2.Lig 
takımlarının tüm futbolcuları 
için ücretsiz kontroller 
yapılarak sağlık raporları 
hazırlandı.

YAYINLAR AKDENİZ 
TV’DEN YAPILDI 
2013-2014 Sezonu K-Pet 
Süper Lig ve PEPSI Kıbrıs 
Kupası TV naklen yayın 
sponsorluğu konusunda sezon 
başında KTFF ile Akdeniz TV 
arasında imzalanan protokol 
1 sezon boyunca uygulandı. 
Her hafta 2 maçın canlı yayını 
ve 6 kamera ile çekimi futbol-
severler tarafından memnuni-
yetle karşılandı.

HAKEMLERİN GÜVENCESİ 
LİMASOL SİGORTA
2013-2014 sezonunda 168 
hakemimiz, Limasol Sigorta 
tarafından sağlık sponsorluğu 
yapılarak sigortalandılar. İmza 
töreninde konuşan Limasol 
Sigorta ve Banka Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Kemaler 
hakemlere yaptıkları katkı 
nedeni ile memnun olduklarını 
ifade etti.
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ÇALIŞMALAR

ANTRENÖRLER 
YENİLEME 
SEMİNERİNDE 
BULUŞTU
Kıbrıs Türk Futbol 
Federasyonu ile Kıbrıs Türk 
Futbol Antrenörleri Derneği 
işbirliği çerçevesinde Kıbrıs 
Türk futboluna uzun yıllar 
hizmet etmiş olan Nurettin 
Tüzel’in adına “B ve A lisans 
antrenör ile teknik 
direktörlerin” katıldığı 
“Yenileme Semineri” 
gerçekleştirildi.

TERİM’E ALTYAPIMIZIN 
BİLGİLERİ VERİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu 
tarafından “Teknik 
Adamlar Zirvesi” toplantıları 
kapsamında Türkiye Futbol 
Direktörü Fatih Terim’in or-
ganizasyonunu yaptığı, Elit 

Akademi Ligi’nde yer alan 18 
kulübün akademi 
direktörleri ve KTFF Eğitim-
Üst Kurulu Başkanı Mustafa 
Borataş’la birlikte alt-yapı 
sorumlusu Hüseyin Aşkın 
Kınacı’nın da katıldığı bir 
toplantı yapıldı. Toplantıda 
Borataş ve Kınacı ülkemiz fut-
bolunun altyapıları konusun-
da Terim’e bilgiler aktardı.

DAÜ’LÜ ÖĞRENCİLERE 
ANTRENÖRLÜK 
DESTEĞİ
Kıbrıs Türk Futbol 
Federasyonu Eğitim-Üst Ku-
rulu tarafından Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Spor Bilimleri 
Bölümü öğrencilerine an-
trenörlük eğitimi verildi.
30 öğrencinin katıldığı 
ve Mustafa Borataş’ın 
önderliğinde verilen 
derslerde, Borataş’a Ser-
hat Deniz ve Hüseyin Aşkın 
Kınacı yardımcı oldu. DAÜ 
kampüsünde yapılan teorik 
ve pratik derslerde oldukça 
sıkı bir programa tabi tutulan 
öğrencilerden başarılı olanlar 
kurs sonunda sertifikalarını 
aldılar.

KALECİ 
ANTRENÖRLERİNE 
BİLGİLER KARA’DAN
Gerçekleştirilen “Kaleci An-
trenörü Kursu” ile bu alanda 
çalışan spor adamlarının 
bilgileri arttırıldı. Türkiye 
Futbol Federasyonu Futbol 
Gelişim Direktörlüğü’nden 
eğitmen olarak kursu 
gerçekleştiren Rasim Kara 
oldukça önemli bilgiler 
yanında kendi tecrübelerini 
de kursiyerlere aktardı.

SÖZLEŞME 
ÇALIŞMALARI 
SÜRÜYOR
Kıbrıs Türk Futbol 
Federasyonu tarafından yerli 
futbolcuların sözleşmelerinin 
hayata geçirilmesi amacıyla 
planlanan toplantılar sürüyor. 
Çalışma toplantılarına KKTC 
Futbol Kulüpler Birliği, Kıbrıs 
Türk Futbolcular Derneği, 
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler 
Derneği ve Kıbrıs Türk Spor 
Yazarları Derneği katılıyor.
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ANLAMLI ETKİNLİK
Süper Lig takımlarından 
Yenicami ile Özel Eğitim Vakfı 
(ÖZEV) anlamlı bir etkin-
likte bir araya geldi. “ Dünya 
Otizm Farkındalık Günü” 
çerçevesinde siyah beyazlı 
futbolcular ile ilk kez hayata 
geçirilen ÖZEV Spor Kulübü, 

Yusuf Kaptan Sahası’nda dost-
luk maçı oynadı. KTFF Başkanı 
Hasan Sertoğlu, Asbaşkan Ali 
Karavezirler, Yönetim Kurulu 
Üyesi Orçun Kamalı ve Yeni-
cami Başkanı Bülent Avcan’ın 
da hazır bulunduğu maç 
renkli görüntülere sahne oldu.

TWITTER HESABI 
OLUŞTURULDU
KTFF Yönetim Kurulu, 
sosyal medya üzerinden de 
haber, duyuru ve diğer gün-
cel bilgileri twitter üzerinden 
paylaşma kararı aldı.  
@KTFFofficial hesabıyla tüm 
dünyada Türkçe ve İngilizce 
olarak yayınlanacak olan 
tweetler, sosyal medya 
kullanıcılarına pratik ve resmi 
bilgi aktarımı sağlanacak. 

KTFF.NET BÜYÜK BEĞENİ 
ALIYOR
Futbol Federasyonu’nun 
geçtiğimiz yıllar içerisinde 
yenilediği web sitesi büyük 
beğeni almaya devam edi-
yor. İçerisindeki bilgi bankası 
yanında güncel bilgiler 
ve aranan tüm detayların 
bulunduğu web sitesi spor 
basını ve kulüplerin bilgi 
ihtiyacına da karşılık verebili-
yor.

FAALİYETLER

LONDRA’DA 
CHAMPAGNE’E DESTEK 
Kıbrıs Türk Futbol Federa-
syonu danışmanlığını yapan 
ve Ocak ayında FIFA Başkan 
adaylığını Londra’da yaptığı 
basın toplantısı ile duy-
uran Jerome Champagne’a 
KTFF’den de destek geldi.  
KTFF Başkanı Sayın Hasan 
Sertoğlu ve dış ilişkiler so-
rumlusu Orçun Kamalı bu 
önemli günde Champagne’in 
yanında yer aldı.

KAMALI VE BATURALP, 
JAPONYA’YA GİTTİ
27 Mayıs 2014 tari-
hinde Japonya ile Kıbrıs 
milli takımları arasında 
Japonya’nın başkenti 
Tokyo’da oynanan dost-
luk maçı kafilesine katılımı 
amacıyla, KOP Başkanı Costa-
kis Koutsokoumnis tarafından 
KTFF Başkanı ve yönetim 
kuruluna bir davet yapıldı. 
Yapılan davet uyarınca KTFF’yi 
temsilen kafileye yönetim ku-
rulu üyeleri Orçun Kamalı ve 
Enver Baturalp katıldı.
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GÖRÜŞMELER

AYDINUS’UN ANLAMLI 
TAKDİMİ
Türkiye Futbol Federasyonu 
FIFA Klasmanı 
hakemlerinden Fırat 
Aydınus, KTFF Başkanı Hasan 
Sertoğlu’nu makamında zi-
yaret etti. Hakem Aydınus’un 
adamızda bulunduğu süre 
zarfında nezaket maksadıyla 
gerçekleştirdiği ziyaretinde, 
Başkan Hasan Sertoğlu’na 
ilk görev aldığı UEFA 
Şampiyonlar Ligi maçı olan 
Bayern Münih-Valencia 
karşılaşmasında giydiği 
formasını da takdim etti.

YUNUS YILDIRIM’IN 
İLGİSİ
2013-2014 Sezonu MHK 
Hakem Ara Semineri 
kapsamında konuk olarak 
bulunan Türkiye Futbol 
Federasyonu üst klas-
man hakemi Yunus Yıldırım 

ve üst klasman yardımcı 
hakemi Erdinç Sezertam, 
Başkan Hasan Sertoğlu’nu 
makamında ziyaret etti. 

AKSOY VE GÖZAYDIN 
İLE HAKEMLİK 
KONUŞULDU
23-24 Ocak tarihlerinde 
Malpas Otel’de düzenlenen 
2013-2014 sezonu Hakem 
Ara Semineri için TFF Merkez 
Hakem Kurulu’ndan semi-
nere konuk olarak katılan TFF 
MHK üyeleri KTFF Başkanı 
Sertoğlu ile görüştü. Zihni 
Aksoy ve Seyfi Gözaydın zi-
yarette Sertoğlu ile ülkemiz 
hakemliğini konuştular.

LONDRA’DA 
BULUŞTULAR
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, 
temaslarda bulunmak için 
gittiği Londra’da Türk Toplu-
mu Futbol Federasyonu 
yetkilileri ile görüştü. 
Yönetici Orçun Kamalı’nın da 
eşlik ettiği Sertoğlu, burada 
başkan Tugut Esendağlı ile de 
fikir alışverişinde bulundu. 

BUCA’DAN SEVGİLERLE
İzmir Buca Belediyesi Başkanı 
Ercan Tatı ve beraberindeki 
heyet, KTFF Başkanı Hasan 
Sertoğlu’na nezaket ziyaretin-
de bulundu. Başkan Tatı’nın 
ziyareti sonunda takdim ettiği 
Buca Belediyesi cam figürü 
ve Türkiye Bayrağı üzerine 
yapılmış Atatürk posteri 
Başkan Sertoğlu tarafından 
çok beğenildi.

KARA’YA TEŞEKKÜR 
PLAKETİ
KTFF tarafından düzenlenen 
“Kaleci Antrenörü Kursu” için 
Türkiye Futbol 
Federasyonu Futbol Gelişim 
Direktörlüğü’nden eğitmen 
olarak gelen Rasim Kara’ya, 
KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu 
tarafından teşekkür plaketi 
sunuldu.
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Ülke futbol altyapısının gelişimi 
adına kurulan ve her geçen sezon 
çok önemli kazanımlar sağlayan 
TAMSU U 15 Ligi, bu sezon da büyük 
bir heyecan içerisinde oynanıyor. 
Bölgelere göre belirlenen toplam 
6 grupta oynanan maçlarda ülke-
mizin genç yetenekleri kendilerini 
geliştirme şansı bulurken, kulüpler de 
ileride takımlarında altyapılarından 
yetişen futbolcular yetiştirme mem-
nuniyeti içerisinde bulunuyor.

TAMSU U-15 GELECEĞİN 
YILDIZLARINI YETİŞTİRİYOR

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:
TAKIMLAR       O      G      B     M     A     Y       P
1-Yenicami 26     20      3     3       76     16     63
2-K.Kaymaklı 26     20    2     4       82     23     62
3-Lefke  26     15      6     5       60     25     51
4-Çetinkaya 26     13      5     8       36     30     44
5-Doğan T.B. 26     12      6     8       52     44     42
6-Cihangir 26     10      6     10     44     38     36
7-MTG  26     11      3     12     35     40     36
8-B.Bağcıl 26     10      6     10     43     43     36
9-Serdarlı 26     9        8     9       33     36     35
10-Mormenekşe 26     11      2     13     34     41     35
11-Hamitköy 26     8        6     12     34     51     30
12-Y.Boğaziçi 26     6        3     17     30     57     21
13-Yalova 26     5        5     16     30     61     20
14-G.Gücü 26     1        1     24     21     103     4

K-Pet Birinci Lig Puan Durumu:
TAKIMLAR       O      G        B     M       A        Y        P
1.Gönyeli  26     17        4      5      67 30      55
2.Lapta  26     15      3      8      36 27      48
3.Esentepe 26     12      6      8      39 31      42
4.Gençler Birliği 26     13      3      10    54 47      42
5.Türk Ocağı 26     11      7      8      52 28      40
6.Dumlupınar 26     10      8      8      40 39      38
7.Göçmenköy 26     10      4      12    33 34      34
8.Akıncılar 26       8      10    8      30 32      34
9.Düzkaya 26       9      7      10    33 43      34
10.Değirmenlik 26      9      5      12    36 43      32
11.Binatlı  26      8      7      11    30 39      31
12.Baf Ü.Yurdu 26      6      9      11    26 31      27
13.Ozanköy 26      7      5      14    20 45      26
14.Türkmenköy 26      5      6      15    25 52      21

K-Pet İkinci Lig Puan Durumu:
TAKIMLAR O      G     B     M     A     Y       P
1-Geçitkale 26     19     3     4       86     30     60
2-Görneç  26     16     6     4       69     29     54
3-Denizli  26     17     2     7       50     19     53
4-Tatlısu  26     14     4     8       56     30     46
5-Vadili  26     13     7     6       42     32     46
6-Karşıyaka 26     10     6     10     46     40     36
7-Gaziköy 26     11     5     10     31     44     38
8-Çanakkale 26     12     1     13     28     41     37
9-Dipkarpaz 26     10     4     12     48     52     34
10-Ortaköy 26     8       5     13     35     44     29
11-G.Halk Evi         26     8       5     13     40     51     29
12-Zümrütköy         26     6       3     17     23     70     21
13-Mehmetçik         26     5       5     16     46     61     20
14-Çayönü 26     2       6     18     28     86     12

 

A2 Süper Lig Puan Durumu
Takımlar  O     G        B     M       A         Y       P
1.M.Türk Gücü 26    24    0       2     151 20     72
2.Yenicami 26    23    0       3     118 21     69
3.K.Kaymaklı 26    21    3       2     117 27     66
4.Cihangir 26    18    2       6       85 31     56
5.D.Türk Birliği 26    15    6       5     123 31     51
6.Yalova  26    11    5       10    61 70     38
7.Hamitköy 26    10    5       11    64 58     35
8.Mormenekşe 26    10    4       12    62 67     34
9.Lefke  26      8    6       12    49 68     30
10.G.Gücü 26      6    3       17    43 91     21
11.Çetinkaya 26      6    2       18    46 89     20
12.Serdarlı 26      4    5       17    25 126  17
13.Y.Boğaziçi 26      3    3       20    25 138  12
14.B.Bağcıl 26      1    0       25    18 150    3

A2 Birinci Lig Puan Durumu
Takımlar  O     G      B     M      A       Y       P     
1.Türk Ocağı 26     24     1     1       118     15     73
2.Gönyeli  26     22     2     2       158     31     68
3.Dumlupınar 26     21     2     3       118     27     65
4.Lapta  26     16     5     5       78       30     53
5.Baf Ü.Yurdu 26     13     6     7       68       47     45
6.G.Birliği 26     11     5     10     71       58     38
7.Esentepe 26     11     4     11     52       46     37
8.Türkmenköy         26     9       4     13     42       71     31
9.Düzkaya 26     9       2     15     62       92     29
10.Göçmenköy 26     8       3     15     42       58     27
11.Ozanköy 26     7       4     15     41       79     25
12.Değirmenlik 26     5       2     19     28       97     17
13.Binatlı  26     4       1     21     40       96     13
14.Akıncılar 26     1       1     24     24       195     4

A2 İkinci Lig Puan Durumu
Takımlar  O     G      B     M     A      Y      P     
1.Denizli  26     20     4     2       100   29     64
2.Girne H.Evi 26     20     3     3       99     29     63
3.Karşıyaka 26     16     4     6       80     40     52
4.Görneç  26     15     3     8       85     37     48
5.Geçitkale 26     14     5     7       101   65     47
6.Ortaköy 26     12     5     9       74     47     41
7.Çanakkale 26     10     5     11     52     44     35
8.Tatlısu  26     10     4     12     59     65     34
9.Mehmetçik 26     9       4     13     50     63     31
10.Dipkarpaz 26     7       4     15     52     86     25
11.Zümrütköy 26     7       3     16     56     143   24
12.Vadili  26     5       7     14     56     69     22
13.Gaziköy 26     4       7     15     26     60     19
14.Çayönü 26     2       4     20     28     141   10

2013-2014 SEZONU PUAN DURUMLARI
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Futbol liglerinin isim hakkını iki yıllığına alan ve ilk sezonu 
tamamlayan Kıbrıs Türk Petrolleri’nin Genel Müdürü 
Cem Arat, şirket olarak ülke futboluna katkı koymaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sponsorluk konusunun, 
lider şirketler için olmazsa olmaz bir alan olduğunu belirten 
Cem Arat, bu çerçevede spora verdikleri katkının devam 
edeceğine vurgu yaptı.

“KATKIMIZ 
SÜRECEK”
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BARIŞ HAREKÂTI SONRASI ADAYA 
AKARYAKIT SAĞLADIK
Kıbrıs Türk Petrolleri 1974 yılında bir misyon 
şirketi olarak kuruldu. Bu tarihe kadar Adada 
akaryakıt dağıtım işini üstlenen çok uluslu 
şirketlerin, 1974 Barış Harekâtı sonrasında 
sadece Yeşil Hat’ın güneyinde faaliyet gös-
termeye başlaması üzerine, ülkemizde bir 
akaryakıt şirketi kurulması elzem oldu. Böyle-
likle Türkiye ve Kıbrıs sermayesi ile Kıbrıs Türk 
Petrolleri kurulmuş oldu.  

PAZAR PAYININ %65’İ BİZDE
İçinde bulunduğumuz sektörde iki akaryakıt 
dağıtım şirketi bulunmaktadır, %65 pazar 
payına sahip olan şirketimizin günümüzde 89 
istasyonu bulunmaktadır. 
Bu sektörde büyüme ve küçülmeler dünya 
ekonomisi ve ülke ekonomisine bağlıdır. 
Akaryakıtta fiyat ayarlamaları tüzük gereği 15 
günde bir yapılmaktadır. 

LiDERLiĞiMiZi SÜRDÜRME HEDEFiNDEYiZ
Şu anki ana hedefimiz; liderliğimizi sürdürme 
yönündedir. Lider olmak sadece pazar 
payında en yüksek değere sahip olmak değil; 
sağlık, emniyet, çevre ve eğitim gibi alanlarda 
sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve yeni-
likçi olmayı gerektirir.  

TESİS VE İSTASYON YATIRIMLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR
2012 yılında şirketimizin kurumsal kimliğini 
yeniledik. Yeni istasyon yatırımlarında 
ve sözleşme süresini uzattığımız 
istasyonlarımızda uygulamayı sürdürüyoruz. 
Kalecik tesisimizde şirketimizi Avrupa Birliği 
Müktesebatı ile aynı noktaya taşıyacak 
modernizasyon projesine 2014 Ocak ayında 
başladık. Yatırım tamamlandığında sektörü-

müzdeki tüm uluslararası kalite belgelerine 
sahip olacağız.

YENİDEN ERCAN HAVAALANI’NDAYIZ
Yaklaşık üç yıllık aradan sonra 1 Mayıs 2014 
tarihinden başlayarak Ercan Havaalanı’nda 
uçaklara yakıt servisine başladık. Şu anda 
KKTC’ de Hava İkmal Tesisi’nde ISO 9001:2008 
belgesi olan tek şirketiz.

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ UYGULAMADA
Yenilikçi yönümüzün son halkası, filo 
müşterilerine yönelik olarak lansmanını 
yaptığımız taşıt tanıma sistemi uygulaması. Bu 
sistem sayesinde filo müşterilerin taşıtlarına 
sistemin kurulu olduğu istasyonlarda elektronik 
alt yapı kullanılarak yakıt dolumu yapılmakta ve 
yapılan tüm dolum sisteme kaydedilmektedir. 
Böylelikle filo sahipleri ve yöneticileri araçlarının 
araçların akaryakıt alımlarını zahmetsiz bir 
şekilde ve suistimale kapalı olarak yönetme 
imkanına sahip olmaktadır. 2014 yılında 
hayata geçen bu sistem çerçevesinde şu anda 
15 istasyonumuzda hizmet verilmektedir. Au-
tomat markasını verdiğimiz K-Pet Taşıt Tanıma 
Sistemi kamu ve özel sektör kuruluşlarından 
yoğun ilgi görmektedir.

LİGLERDEKİ ANA SPONSORLUĞUMUZ 
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON DA DEVAM EDECEK
Futbol alanındaki sponsorluk bizim için yeni bir 
konu. Bugünün yaşamında kültürel alanda ve 
sporda surumsal sponsorluklar lider şirketlerin 
olmazsa olmazları. Futbolun toplumda ortak 
payda olması olgusu bize cazip geldi ve bu 
alana da katılarak sponsorlukta ilk yılımızı 
tamamladık. Günümüzde kurumsal sponsor-
luklar, ayrı bir uzmanlık alanı. Sponsor firmalar 
yaptıkları katkının karşılığını en iyi şekilde nasıl 
alabilecekleri yönünde ciddi olarak çalışıyorlar. 
Bu çerçevede sezon tatilini iyi değerlendirerek 
önümüzdeki sezonda daha aktif olmanın 
planlarını yapacağız

FUTBOL CAMİASINI YAKINDAN TAKİP 
EDİYORUZ
Geçtiğimiz yıl futbol liglerine sponsor olduktan 
sonra ülke liglerini daha yakından izlemeye 
başladık. Takımları ve sivrilen oyuncuları, teknik 
adamları, hakemleri ve başkanlarımızı ilgiyle 
takip ediyoruz. Başta federasyon başkanımız 
Hasan Sertoğlu olmak üzere ülke futbolunun 
gelişmesi için emek harcayan herkese teşekkür 
ederiz. Tüm kulüplere gelecek sezon için sağlık, 
esenlik ve başarılar dileriz.




