


 
 
 
 
 
GöztepeLIST Organizasyonu olarak bu kitabı yazan Sn. Mehmet Ali Okumuş 
ve Sn. Tayyar Özdemir’e, bize ula ştıran Sn. Levent Ürkmez’e ve Sn.Tolgay 
Okumuş’a, başta Sn Osman Daut olmak üzere adı geçen şampiyonlukta emeği 
olan, bu kitabın oluşmasını sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. 
 
1978’de bile böyle bir kitap fikrinin ortaya çıkışının bugünlere mesaj olmasını 
diliyor, bu 2. lig şampiyonluğa neden olan 1. ligden düşmeye iten sebeplerin, bu 
şampiyonluktan sonra da değişmediğini ne yazık ki belirtmek zorunda 
hissederek (Göztepemiz bu şampiyonluğun ardından iki sezon birinci ligde kalıp 
1980’de tekrar düşmüş, 1981’de hemen bir kere daha çıkp, 1982’de tekrar 
düşmüş ve 18 yıl ikinci ligde kalıp bu esnada pekçok badireler atlatıp, futbol 
şubemizi 1997’de Yeni Asır’a vererek, 1999’da bir kere daha çıkıp, 2000’de 
düşüp, ardından 2001’de tekrar çıkarak, son iki sezonu birinci ligde geçirmeyi 
başarmıştır), halen kurumsallaşma problemini çözememişliğin bir gün sona 
ermesini diliyor bu güzel kitabı beğeninize sunuyoruz. 
 
Saygılarımızla, 
GöztepeLIST Organizasyonu  
 
 
 
Not: Kitabın tam sayfa reklam içeren kısımları bu dosyaya dahil edilmemiştir. 
Reklam veren diğer firmalar: Turyağ, Petrizza Soba, Gırgır Süpürgeleri, Ege 
Yıldız Plastik Boru Sanayi, Kalender Kardeşler, Sevil Konfeksiyon, Jönkent, 
Tire Kutsan, Atak Giyim, Öner Zaptçıoğlu, Olgun Çelik Sanayi, İzmir Plastik 
Sanayi, Efes Pilsen, Yolgörmezler Süpermarket, Timel Ticaret, Erkay Otomobil, 
Çelikpar Ticaret, Oto Kolaylık, Tariş, Norm Civata Sanayi, Bayraklı Boya 
Sanayi, Egebank, Şahsuvar Kilitleri, Kimtaş Kireç, BMC Otomotiv, Göktepe 
Plastik Boru, Omur Ticaret, Radsan Radyatör Petekleri, Beysan Yedek Parça, 
Memo Dondurmaları, Güray Madeni  Eşya, Nilser Küvet ve Çelik Termosifon 
Sanayi, Tuborg. 
 



ÖNSÖZ

Fýýtbolun iç:lnde heýmen, hett1en onyedi yýldýr bulunuyoTum. Bu-

b,U:l(ük bölümU fl]jtOOlcu, diðeT bölümü Ýse SpoT yazan olara'k geçti

~ J ~... B,u süre i,~de acýý ve tatlý anýlanmý zaman, zaman anJ:msýaTJJm.

~ ~~) spor 8Id3!mlar:ýnm ve yöneticilerinin içtndeydim. Sýeyircilerle bir

olturdUJm, çe.þitli spor kulüpleTÝn.z yakm oldUlm. KüçÜ!k yaþta çok se-

i~n yeni, yeni sokak arýalan'I1da peþinden k6Þtuðuriýuz 0 lastik

heyecanLnJI hala duyýarým.

<<ÞampiyciI1 Göztepe.)) adlý kitabýffi]Zda futbolun dçinde yer alaiI1 bu-

,...~~~, heyecanlarý, sevinç gözyaþlarýný an1msatmak buarada, Gözte-

,.. ikinci ligde geçen o ýzýd1raplaTila dolu mücadele öykfuýün,ü anlat-

ve yýl1arr sonra. ele a1mdJð1!I1ldýa haýt.ýrlatmak, istedik.

Çak UJz;uJn deðil, dalýa dÜlne kadar sayýlan az olan, aIIlca.k her geçen gün

Ç1ð gib;i büyüyen Göztepe ve taraftarýnýn, takýmmý na.sJl deste~ediði-

ülkemÝZJde eýnde'r görü:lJen bu aþ'ký yönetici ve futbolcu üçgen!Ý ÝçÝnd,e

istedik.

<<Þampiyon Göztepe>> adlý kitabý'rnýzýn çok iyi kusu:rsu:z olduðunu söy-

Jeme'k iste'miyoruz. K~taptaki hatalarýmýz içiýn þimdiden affýmzý dileriz.

Biz büyÜ!k mücadelenin verildiði ve baþa:rýnm ge1d:iði bu büyük þam-

..~ ileriki yýllaJrd!a yeni Göztepe'lilere de ýþ1k tutabileceðiýni dü.~ün-

düik, hatýr1adik ve yazdýk.

SayýglarýmIa.

Tayyar Özdemir

3















Göztepe Sakarya'da büyük bir engel aþarak Iigde þampiyonluk zevkini ' maçýn skoru Izmir'i bir anda zevke bo~du, Göztepeli taraftarlar, kentin

semtlerinde Sarý .kýrmýzýlý takýma sevgi gösterilerinde bul.undular. Büyük .

herkesin katýldýðý bu heyacan Göztepe semtinde 9ünlerce devam etti.
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..
GOZTEPE

SEZONA NASIL

GIRMlýTI?

Uzun ytrllar TüTkiye birinci Hginde °Yln:a;yan Ve býu deývreler içinde' ül-

kemizi katýldýðý ,kupalarda baþa;n ile telrniEdl edelý1, ödüller alan Gôzt~pe, þim-
.

di yeni fU!tbol sezonu için hazýrlaýmwktaydý.

Tüm spor kamuotyuýnu ve Sarý-Kýt'mlzýlý ren:klere gýöniil vermiyenlerýi

bile içeren bu iizi.intü, nereye kadar giderdi ? 1þte, bu es:k.i ve ,baþar1lý ku-

lüp, tümüyle ileriye d!öýni.jk hesap}arýn için<Ie olmak zorunl~u hissetti.

1976-1977 fu:tbol seZ<munun getirdiði kedeýr ve ÜZÜinlt\inün içinden k1SJa sü-

Tede çýkmak gereði üzerinde d'l1JnI1uyordu.

Yýllarca ku1üp içmde çeþit1i g5revleroe bulunan, yeni ve es,ki yöneýti~

ciler, 'bu yeni fikir Ý!çdndre birleþiyor, taraflamý da yaýnlarmda büyük ~ç

olara;k hissediyorrlar <<Baþarmm yakýnlýðllIl1>> i~ýerinde duyuyorla,ra:ý.

Evet <<Gözte,pe tekrar es]{)i ye!rine, ~aJni 1. lige çýkmalýydý>> TI1~fer-

ler ve bunun yanýnda yeni yÖI1etim kurulunda görev alabileceik. isimlerin.

de tesbiti yapýlmýþtý. Bu arada geçen yýllar tam fa:aliyet gösteren ve hiç bir

cam]anÝln ya,pamad1ðýný 'kendi aralar1nda oluþturduklarý <<S<>syal Komite>>

de yaroým gücünü o!rt,aya koyunca baþarýlý o~manm iLk engeUeri aþýlmaya

b~lamyordu.

Ta~aftar-yöneltici ve futbolcu üçgeni yanmd81 Sosyal Komite ile i~-

ce güçlenen Sýarý-ký~lý ; c'amia 1977 -78 sezoni\lna hedefini tesbit etmÝo,,

þaþmaýz yolu bu!lmuþ, ernin ve güçlü adIm1ar1a ilerlemenin yumuþaklýðým

hissetmiþ §ekilde giriyo!rdu.

13



FUTBOLCULAR ALINMIÞTI?
...

~---~ GITMIÞTI?

cYapýlaýn hatalar1..''\ SUç~1JIlU b~ýkalaTma yÜ!k1eyereýk, kenýdini ikur-
§ýe'klindeki fikirlerin d1§ýýnda ç:alýþmýaJ1ar Y'a,pan yöneticiler , geçen

futJbolcu kadros,undaki eksiýklikleri tamamlamak ve yararlý
, inandrklarý futboýlcUil.armda keýndi.lerini anlay:þ içinde kar-

~ hesaplamýþlardýr .

:, bu an1aYJÞlý omam içinde, anlayýþlý futbolcularla yo.la ç1kmanýn
inanmýþ yöneticiler þu futbolcu1anda kaJdlrolarma a1d1JaJ:t.

(Boluspor), trfa.n( Tiýrespor), Doðaýn (Mersin td. Y.), Ta-
, , Erdem (Rirespoýr) , Mustafa (Ý$t. Alibeyköy) , Sadettin

:. tekrar 1. lige ç)1kmaýS:ýnýn gereði>> içindeki butranslferler
kulüp,lerinden a;yrýlmak isteye.n ÝEjmlere de yönetim kurulu an-

~-~ cevap verrrriþti. Yýlla,roo sarý-kJlrrr.'zýlý renklere hizmet etmlþ
Meil:ýmet, Edip böyýlece Göztepe'den ayrýlýrlarýken, Güngör , Ulvýj,

yeni sezon içinde' takýmlarma ya!'arh olac8Jkýla,rýrýa inanýlmllÞ ve

beHi olurken, çýk1Jlac'8Ik yol a~kaýda:þlarýda böy
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ORHAN DAUT

Kulüp Bþk.

Göztepe'yi dünden bu güne anlatabiýlme-
nin bir kaç sayfa ile mÜýmkün oýlmayacaðý-

ný yazýIml1 b~nda ifade eýbmeýk iste:rim.

Bu nedenle de yazýmda, Göztepe'mizin bi-

rinci lige ved'a ediþi ile, telkrar ayný lige

döniiþü a;rasmdaki dev:reyi kýsa anCalk, ana

hatlarýyle belirtmeye çalýþacaðým.

Göztepe'lmiz 1976- 77 futbol sezýan.un son
maçý olan Ordu da 'oynadýðý OrduE,po~ ma-

çýyla, son Ü~ yýldJT kýl pa~, cl~va,m imkaný
bulduðu birinei Hge veda ediyordu. Bu vedýa hiçte haJk e1:mediði þeikil-

deydi. Futbolrumuz:un çÝrýkinlý1k1eT simgesi, þtkelerin kuýrbaný °,IaiI''ak...

Göztepe'mi:z iþte, böyle ikinci lig taký.mý oimýuþtu. Yanlýz Göztepe'li

deðil, futboiseveýrlerin büyük kýs'illi üzgiinldü, burruk!tu ve göz!eri dolu,

dolu içine sindiremeýdiði bu <<acý E,Qnu>> mutlu scnla yani, tekr8.r bdrinr.i

1Ýge dönüþ hýrsmý ve hm<:lml yÜlreðinde alev , ale'v duyuyordu.

Göýrev baþmdan olan yönetim 'kulrulunun, üzünrtÜSiÜ ve 1zdýrabý dýaha

& büyJýktü. Bütlün iyi niyet, i~ gayret ve engin m'e'slailerine raðmen Göz-

tepe'nin tarihýÝfi.de illriýnýci liðe düþü:ren baþansýz lciþiler olar8lk geçiyo,rlar-

dý. AcýlarIJn ve J!zd1raplarýn en büyüðüydü bu... Öyleyse, bu acý ve ý:zdJra-

bý nesille'r boyu çekmek yeýr'ine, haysiyet ve gurur18lrmJn adýný <<Gözte!~>>

koyan yönetim k~u arkadaþlarým1a iþe tekrar inatla ve hýrsla devam

etýmiye ,kar8Jr verdik.

týk iþ,, iyi b])r planlam!a yapmalk ve hedefi yan1~!SI!Z tayin etmek için

yýllann, 'koca Göztepe'nin niçin bu duruma geldiðine iyi teþhiste ko~mak-

gerekiyordu. Ve teþhis~zi de koYmuþtlUJk.

1. U'zun ya,11aro1T kulÜlbümü~ün maddi ve manevi ~künü çeiken k1þi-

lerden oluþmasý, haklý olaTak kendilermde yorg\mlUJk, bezgm1ik,. ,~-
ma ve hatta ümitsýizli'k yaratmýþtý.

2. SOn üç yýldýr "kümeden kýl payý 'kurtulma:mxz yeni kiþiler olsa bile,
~-.



teknik heyette pantk ve korku h.ak~m olmuþtu.

3. Futbolcul1aroa geneil. bi,r isteksizlik., mesuliyetsizti:k ha.tta

lU\k belirtileTi gö;zle görýiilür þekiLdeydi.

En ö:neýma.isi de ;

4. Son yýllarm zincirleme ba§'ans1zlýðý kulübümÜ!zün en büyük ~
1

ve d('Steði olan taraftarlaý'ýmýzý kuslkÜ:nlüðe, kýzgýI1llýða ve ilgisizliðe

I1ÜJklemiþti.

tþte, teþhisimiz bu dört noktada toplanýyordu... Yönetim krurulu

kadaþlan:mla mutlu son,a er~bilmek için önce kendimizi maddi v~

vi her týürlü feda:karlýðý yapabilecek ne pahasma olursa olsun,

yon>> olunacaktýr fikrine he'rkesten önce gönülden inanacaJktýk. Bu

içinde yetenekli tekn1k adamlan bulýacak, kUllübe yararlý

futbolcularý acýmasýzCýa satacak ve þa~iyonluýk ipi:ni göðüsleme

duyan ve Göztepe'mize yakm olabilen yeni futbolcular transfer

tik. V e iþte bizlelrde ilk ~ olavaýk burilan y,aptýk.

Artýik taJkJJm da hazýrdý. ÞampiyonlUlk hedefine <<Doðru>> yolla -

ger~kiyordu. Fa;kia;t bu yolumuzun virajlý, derin ve UIÇUÝrumlU oluþu

zasýz, yapay'alnýz yürümemize engel oldu. Oyelyse mutl11 sOlI1la ulaþan

ka1JalarýnL ve acL süprizlerini gözöýni.ine alarak tüm Göztepe'1ilerle

ve bera.ber1ik için-ae olmak gerekiyordu.

Kýzgýn, ,küskün, ilgisiz olan taIýaiftar1mýza yeni bir ümit, yelni bir

yeni bir heyeean vermek gere,kliydi. Onun için sezon b~mdan

ýkavg~ büyÜik ve geniþ tutarak, tüm Göztepe'lileri bu kavganlI1

çektik. Ve bunun sonucUlki, tüm ca;mÝa engin bir coþk;u, büyük bir

ca.n, yüce b1r renk sevgisiyle gönül gönü1e ve omuz omuza
rek bir yýýdLr deV'8;m eden üzünti.i1erimizin, sJJkmtý1anm1Z1n, ~- ~ ,

mýzýn ve ezjjklikle~imizin 28. Mayýs. 1978 pazaJr günü sevinç gözyaþlarý

m1Z1 boðarak yok ediHþimizin büyük <<MUJtlu1uðuna>> ul~týk.

Selam sana muhteþem Göztepe'li.

Sevgi ~a yüce Göztepe.
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ÖZDEMIR ARNAS

As Bþk.

Evet acý sonun, mutlu baþlangýcý ya-
þandý. ..Acý, zor ve güç þýartlarla hemde,
kahred!ici bir takip, zorlama altýnda. ..Ta-

rihte, toplumlann geliþimi içinde yükseliþ
ve dö n~ devirleri vardýr .Düþüþü sonun-
da birliðini bulan ve yeniden büyüyen top-
lumlar , gerçekten büyüktürler ...

1 Göztepe topluluðuda, yýllarca futbo-
\~- 1 lumuzda ismini þerefle duyurmuþ, bir çok

kýy:metleryetiþtirmiþ, her spor kulübünün

varmak istediði zirveye çý;kmýþ ve bilLnýdiði gibi 1976- 77 rezonunda hiçte la-

Y1k o~madýðý þekilde dýüþmüþtür .!þte bu büy:ük camia, gerçek yer1ni almak

içiýn, taraftarýyle futbolcus,uylað teknik adamýyla, bir bütün ha1inde yeni-

den bu zirveye ulaþmasým bilmiþtir .

Biz iþe, en ~orunu d'üþÜlI1ere:k ve hesaplayarak baþladýk. N e mutlu

ki, þansla ~irlikte hiç bir zamaln yanJ!ffiJizdan ayrýlmýyan C8Jmi~, bizi

kahI1aman yapt~. Ne V'aT ki, Geçmiþe baýkara!k ve dikkat.e inceJiyeýrek, ile-

riye baJkmak zama.ný bence gelmiþtir , ya~i sarhoþluk devamlý olmamalý-

dýr.

<<ÞaýmpiyonlUlk>> baþarIls.1IIll gösteren ~ camia, mutlu sonu bir ke;na-
ra itip, gerfsekçilÝk içinde) birinci liðÝn hesaplarýný yapn:ýalýd'1r. Camia ola-
rak el ele, yan YaJ1a bir aIýada bu zorluklar~ yenmek ve güçlü Göztepe'yi

yaþ'atm8Jk zorundaY1Z.

Tam bir inanç içinde, Göztepe'sinin yanmda olan bu camia ve taraf-
tarý güçlü ve þere,fli Göztepe'ye her zaman sahip çýkmalý ve yardýmcý 01-
malýd3ir .

Her þey Göztepe'm:iz i~ o1sun.



FEVzi ÞAÞAL

Muhasip Üye
Bir Ordu dönüþü. ..

Yokluða, kaybolm~.Iuða terk edilmÝ§
Koca Göztepe...

Yalný1,z1ýðýn ölüme terk edi.1iþin, CM

çekiþmenin, ýzwrabýn kol gezdiði orýtam.
Ve bir ,yý.ýlýk aradan sonra tekrar hayata

dÖtntiþ. ..

!þte bu arada1d mes:afe o kadar uzoo
o kadar kahreilici ve o kadar üzüJtülü ik:i,

ke.Iimelerle bunlarý anlatmak mÜimkün de.

ðil...

MücadelemÝ.z. ..sýrtmdan, ucundan bLrnlktJðýn za;man kaybolacak, öýeo
lcek sevgrli. ..Diðer tarýafta cýan kaygýsý, rumansrz rakip. ..Uyklli:ýUiZ gece-

l~r, aðýr mesuliyet ve içtenlikle Slrtýffi1za ,aldýðýmýz Göztepe için koþac:aJk-
SLIL... Koþaca:ksm...

Ralrip bir deðil ki r1ýnýgte. ..çýýký!> gözÜJlle bir yum:.:u!k vura:bdles,Ýn
Yal:n'l~1.ýk, paras.ýz1:ýik, ded]kodu, ve binlerce entrika,.. Uðraþ ,

hepsiyle birer , birer zÝTIa yaþ1:yýacak sevgili. ..

<<Ga;ye kuyu>> denile..''l ikiýnci ltg çý:kmaZ1, ta sezon baþýnda gö'zlerimiz-
de acý yaþ býrakmýþtý.. Kötillýüðe, ýzdýra:ba terkedenler, batan geminin f'a-

;reýleri o1muþlar ...

Yaln1lZlýk ve adým, adým Anadolu demiþtik. ..<<Su uyýur Düþ'man
maz>> SlÖZOüðünÜ ýkendi içimize yerleþtirmiþtik. Bu kahre'dici ,,'"'"'''

Ikadedeýýke:n, bazeýn üzüldükýte ancak hedefimi7Ji tesbit etmiþtlÝJk. .

dö11JÜþü ya;kcn mesai ,arka~~arl!ma <<Bu pwa.n bizi þampiyon>> yapar
8O11un;a daha fazla sjaÝdmýþtým. Bu güýn gördüm ki, aldanmam!lþlm.

Göztepe bu gün ýzdl!I''apLý yo~ dönmüþtür .Ancalk kOiDJUlar bdtme-

miþtir. Yooi yapý1acýak oýpe!rasyonlar'la iyice büyüyen ve bütÜiIlleþen Gö~-

tepe gelddði yerde dJaha da baþa.r1lý ols1m.

Göztepe'nin bu baþansýýnda, mutlu sOýDJa ul~maSlnda ~ta taraftarla.

rýmý~, sosyal 'ko'mitemiz olma;k üzere telm11k ,kýadroya candan teþekkürler.,,

Mutlu son Göztepe'nin 01sUl1l, , .
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VEDAT KOROÐLU

Genel Kaptan

4 H,a;ziraJn 1977'de Ordu'da A 'daJn Z ye

hataJýann baþrolü oyna;m~na raðm8n, Bi-

z.aýns eýntlr]kJalayma taþ çJJkartaca,.1{ çirkin-

liklerin ve Koca Gö1Jtelpe'ye yak.1þtdan

haksýzlýkl8Jr bütÜln yüküyle, ýzdýrabýyle yola

çýknuþ ve lýmir'e dGnmüþ Q roavi QtQ,býÜS..

Divan otemin 604 nolu odasýnda 'ka1-

kan eller ve korkunç müýc:adele, <<Kor~

kunç>> c1Jiyorum, ziýýa ,bu müca.deleye bý~ka

isim bulamýyorum.

Yýllarca birinci liðde yöneticilik yapmýama raðmen duymadýðým, bil-

!mediðim ve düþlÜnemediðim olaylaýr Temmu~ aymýn o kaihre.iici sýcað:ýn-

da kokuþan yýaralara vurulan neþt.erler ve adun, adJIm Anadolu. ..

Isparta 'da iyiye, güzele, atýlan iLk a.dlm. ..Ya sonra, ydne çirkinliýk-
ler ...Çiýýkinlvk1.er ...

1nsan muýtlu sonu görüýnce bir yýl önce olan d~~e sevLnJÝyor ve Ri-
zespor'a .teþekkür edeceði geliyor ...zma bu ÇÝýrkinlikleýrl~ dolu mÜC!adeie
içiýnde Göztepe'ye gönül ve:renleri ne denli birLeþtirdiði ve büyüttüðü or-
t.adad1r .Ri:zespor'lulara yine teþekkür edeceðim geliyor , ç,ÜIIlkü Gôztepe'-
10 yý1lýk geleceði þimdiden haýzýrla.ndý. ..

Zorlu;klar ve çirkin1ikle!' se'rüven!Ý 1stanbul'da, Tire'de,, KOnya da, S,r-

vas'ta, 1s.kendenýn'dýa hele E1azýð'da UI1~J:1an sevÝl11ç Ankara'da, Ayd:n'da

Tekirdað'da duyulan ýzdýrap,r be-n;im gi.bi yclIletici arýkadaþ1arýmda unut-

mýyacaJk1ardýr. Unutulnuyacak arnlar ar.asýI1Jda tstalI1Jbul'daki Beyýkoz ma"
çmm son dakikasý ve galibiyet. ..

Bu maratonda en bü~ !hisseyi bu taJklmda müc8;de.le veTen futbo.lcu

kal'deþ.lerim.le tarafla,rý'mJ:za veriyorum. O taraftarki, heT maçýnda ta;)a-
mýnýn yanmdaydý... Ona aþýktý adeta, þampiyonluðu da, acýyý da içinde duy-'

du...

Ve son Sajka.rya'dan kalkan Mavi otobüs tüm hakswýklarý, ýzdýrap-

ýa.n, çlýýkinlikleI1Ý yenmiþ ve gerçetk yo1unu tutmuþtu. ..Artýk ,kalýred!Ýci,

kötülüklerde yoðrulalIl mücadele geride kalýyor ve Göztepe'liler 1. lige

gidiyorl8lrdý. ..
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FEVzi ZEMZEM

Antrenör
! Yillarca formasmý gtydiðim kuli1 ..

Göztepe'nin ligden dÜIÞüþü ile þimd!Ý te,kr

gerç'clk yerine geliþi aras1D_daýn tam bir
ge~ti. Ama nasýl ? Bunu anýrnsamak

çekten güç ve ýzd1'raplý. Herþýeyin

þimdi Göztepe'mi2JÝn tekrar b~i ljgde
masý hepi'mi2ýi çok sevÝJIldiriyor ..

1
,

Sizlere, sezon baþ:JIldan

bulduðu'muz dönem içi!I1Jdeki te'knik
--,"-- larl'mýzdan da söz etmek istiyor:um.

bu ikitapta ya:zýlaniar , yarmlarda tekrar ele alýndý,ðmda yarmm

lileri de bunlarý oýkuýmalý anlimsa;malý. .

Se210iIL baþm:ia yeni bir kaýnla yönetim kuI'Ulumuz ,kadro deðýiþikliði

iþe baþla.dý. Yeni transferler hem futboJcu, he:m de teknik kadýro da
dý. TeknJik 2Jdam olar8Jk saym Bayram Erbil bu iþe görevlendirildi ve

mi günlük ka:mp Ödemiþ-Gölcük'te yap1ldý. Bu aI'aýda benim görevi'm

ne ta.kýmýmda aýnca!k genç ve amatörler içi~deydi. Maçlar baþlamýþ ve

kiz h,afta sonra Ba yram Erbil 'in istifa ettiði bu göreve

aýçJJklaI1fdý. DaJha sonýýa eski aðabe:yim FLkri Ba~rý1la bLrlikte bu iþe

1aJdýk. Baþ'arýlý 'bir proðr,am içinde iyice yoðunlaþan lið mücadeleEý:na

1~kte ba.~tattýk ve devam ettirQik. 1yi ve kötü gtmleri yaþadýk. Lig

rmýn 24 hafta:sýnda ise yönetim ikurulu Tekin Yolaç'ý da ara;rnwza

üýç1ü bir teýkn!Ýk kadro ile bu iþlemin yýürüyreeði karaýrmý verdi. üç
bu 'tekniýk kadro daha sOn:I1a Fiýkýýi ~yrýl'ýn <<1þlerÝJIlin çokluðu>>

ikiye düþtü:. Y ani ben ve Teikm Y olaç.

Az kalaln bu lig maçl3rJlIIýn sonuýnda mutla;k baþarýlý olmaJk

sdýnde,ki Gö1Jtepe''liler için göreviými2JÝn daýha da önemli oldlUðUlIlu çok iyi

liyorouk. Futbolculaýrýmwa Y'aýkmdan iliþkiler kurarak görevýimizin
yet.inden ve öneminden söz ettiJk. GeI'Çekte onlarda bu göýrevi iyi

Lardý. V e Salkaryaspor maçý: bizim bir yý11ýk uðI1aþlimýzm ya mezan,

CenlIIet bahçesi olacaJktý. Sezon baþýndan bu yana her deplasmaJIý

yýammý:zda olan taraftar , her iþlemi en iyi þekild:e yapan yönetim
ve futbolcul'ar1ffi1JZla iþte bu sa;hada Cennlet baJhçesindeydik. Ve GöZJtepe

t1Ýk ,bir yýlýn Jizd1ra;býný gerilerde bJr~kmýþtý. Heýýkes sevinçliydi, herkes mut-

luydu.

Yýllarca for'masýný giydiðim Göztepe'm için benim de sôyleyeceklerim,

<<dajma baþarýlý ve ile'riÝye giden þaýns yanýnda OlsUll1>>
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_Ali ÇAÐL~

Göztepe Takým Kaptaný

Göztepe'ye geldiðim günden bu yana.
tam 10 yýl geçti.

Onyedi yaþmda, Göztepe'nm o tamnan

avru,pa kupala.rmda isim yapImþ takýmmm
arasýndaydým. Zaman öyle aktý ki, bir ba;k-
tJJk 1976- 77 futb.ol sez()lI1.u gelmiþ ve Göz-

tepe'miz önýc~ki yýllarm düþüþ gösteren bu
ta;kJ!mýný düze.ýtmemeýrin acýlarmý çekmiye

baþlaýnýþtý."~-.~';cc.",'''",'CC ...Ý'"''7''~."
~te o gün, Göztepe caimiasý y~iden :

doðdu ve slÜlýatle bütÜ!nleþti. TrýansferleTdelIl tutunda, yönetime kadar, Göz- ,
tepe',de herþey deðiþti ve ýmnraplaTla dolu 1. }igden d:üþüþün ye~:]kin- ,

ci lig'a1rn1þtý. Göztepe böyýece tarihinde iLk kez düþtüðü 2. lig i~,,s~zon-, .
da aÇffi1þtý. ,

, ;'

Yirmi beþ kiþilik kadJro ve Gölcük te Çlalýþmala.r vedahasOO~~),seZl()n
.,'",c

baþmdýaJki spor yazarlarý kupas~ Göztepe'n1n ilk müjdeþi oldu."Z:i~'.$taký.
mýmýz Altay , Politeknika ve Tra;bzonsýpor un ka;týldýðý turnuvad:a:Þ-~mpi-
yon olmuþtu. Bu ilk baþan, tüm c1a;miayý ,moral, veriI1ken baþaMJ1çmd~,hmit
getirdi. "

Dah,a 'sonra lig maçlan ve önce Isparta, SIO11I!'a da Vefa baþ~i1an gel-
di. Ligden tek golle dýüþmenin acýsýný çok iyi bilen taký,m1m1Z artýk f8JI'!k
yapmayý &ý plana alaraýk maçlanna çýkiyordu. Ve ilk y:an maçl~nnda 40
gol ataI1aJk 24 puan top.lad1k.

tkfuci yanya yine iyi baþladýk. Bir ara rakipRizespor'u dört puan ge-
ride braktýk. Ne vaýr ki bu far:k takJim içinde I''ahIatlýk geqrdi vepu~nlaýr
vermiye baþ.l.adýk. Sonrada Rizesp9r býu kez tek pUJanla ön~ geçtý. ,ýþ:te o
ZaJman ,iiþin önemi daha iyi anlaþ~ldý ve tüm futbolcu ar~a.d~lar,~,q~rlik-
te idealiýmiz olan <<þampiyon>> lulk: istedi:ðidaha iyi duymiaya,,~~~'~. ýs-

, '...'.'.c
taýn:bu1'da Be'ykoz maýçýnýn doiksanc d,aJkikiasý bizlerýin ve "camýarifilýi 'dÝjÝnüm

no'kt8Jsý olaraýk yazrldý. 28 MaY1s 1978 ise þampiyonluðunu ilan ettiði ta- j

rih ti.

Evet Gözýtepe'miz tekýýar eski. ve gerçek yerine bileðiniýi hakký iJ.e gel-
di. Bu müc8Jdelemiz taraftar , yÖI1etici ve futlbolcu üçgooi iÝçinde gerçek -

, leþti.

TÜJinü jle baþ:anlý olan Göztepe'ye gÖlnül veren heýýkes mutluydu artl'k-

Bu mut.lu1uðu hatýrla;mak içdn y:armtara UJZanan fikirleri ve bu kitabl' ya-
zanl.ara, hazýrlýyan,lara da binlerce teþe,kkÜiI'ler.

Baþarý Göztepe'nin olsun..
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;
üç yýla yakm bir geçmiþe sahip Gö,ztepe Sosyal Komitesi, bu dönem

içinde llulübüne oldukça yararli ve isabetli hizmetler baþar~þtýr .

Eski futbolcu ve taraflardan oluþan Komitenin en bÜlyük özel1iði, sarý-
kýrmýzý renkle're gönül veýrenleri ,bir araya getirip, kulÜ!bün olmýyan tesis-
lerini gerçekleþtirmek, bunun yanmda zamana göre manevi ve maddi des..
tekler yapabilmektir. üç yila yakýn bu komite bu iþlemleri en iyi þekilde

organize etmiþ, sayýlanlarýn büyÜlk bölÜlmünü en iyi þekilde gerçekleþtir-
miþtir .Zaman, zaman yÖIletim kurulu ile de ortaklaþa gölrüþler içinde
gôrev yapan ilromite, bu yýlki baþarýda imzasý olan ve unutulmýyacak SOS-

yal faaliyetleride sergilemiþtir.

Ülkemizde hiçbir kulüpün gerçekleþtiremediði bu sosyal iþlemi, Göz-
tepe'de bulmak gerçeýkten sevindiricidir. Resimde Komitenin bazý y&ýe-
ticileri görülüyor .
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Hake!mler : Výlmaz Dinceýr -Þemsettin Çelik -A. Ýhsan Papatya

Ispartaspor : Sabaha,ttÝIl -Miran -Rýza -Tank -K. AIi -Ce1aJ -U ður

Salim -Basri -Hüseyin

Göztepe : Giingör -Taner -Kenan -HaJim -Sadettin -Ali -Mehmet -Er-

dem -Doðan -Sadullah .trfan

C1Oller : Dk. 26 AIÝ, Dk. 67 Doðan, Dk. 89 SaduIJlah, Dk. 86 Mehmet (Ispar1ýa)

Göztepe : 3 Isparta : 1

Göztepe ilk deplasman maçýnda raJkibi Ispata'yý kendi sahasýnda 3-1

yenerken a]jkýþlandý.

Lige fJrtma gibi baþlýy~n san-kýrmýzýlýlar, 15 dakikadan sýonra sahada

aðýrlýklaýrmý Ik.oýydular. Bilhas!sa orta sahasý ve ileri üýçlüsü gününd,e olan
sarý~kýrffi}zýlý takrmýn ilk golü 26 da~'kada oldu. Mehmet'in arapasýný ko-

valýya:n Ali, defansJn da hatasý!Ildan topu aðlara yolladý.

Ýlk ya;rýsýnýn 1-0 bittiði ma,Ç1n 67. dakjýka;smda Doðan durumu 2-0 yap-

tý. Süra;tli tempodaJki maçýn 86 da;kikasýnda ev sahibi takým Mehmet'in aya-

ðýndan 2 -1 ve !maÇ'"Jn bitJimÝne bi.r dakika kalada Saýdullah s,ko,ru tayin edýn-

ce Gözte!pe ligin i1k 'maçýnda h,em fa;rklý heým de gÜ!ç bir engeli aþarak ken-

dine moral kazandýrrdý.
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GOZTEPE IKiNCi MAÇINDA VEFAYI
BOZGU NA UÐRA TTI : 4 -1

Hakem1er : Nllýat Ozbiýogül -Erdoðon Aytekin -! Kamil Turgut

Göztepe : Qtingör -TaneT -Halim -Kooan -Sadettirn -Ali -Doðan -Erdem
S31dullah -Burhan -(MehlD8t) -trfan

Vefa : Kaya -Nejat -Hasan -1Ihan -Mustafa -Furkan -Yusuf -Ata -K.
Turgay -(Büyük TUlrgýay) -Raci -MaClJlU!m -Muýrat

ClO]ler : Dk. 16 Doðan, Dk. 58 Ali (PenaJtý), Dk. 79 trfan, ~{.. 89 Meh-
met Dk. 69 Mazlum (Vefa)

Göztepe jJkinci maçýnda da rakibi Vefa'yý 4-1 yenerek ligdeki gücÜ!nü

gösýterdi
Maça hýZlý bi,r tempoda b~lýyan sarý-k1rm1Z1lý ta:kým ortaya ko~u.

ðu futbo.lun yanýnda attýð1 go1lerlede olumlu not aldý.
t1k gol 16 da:kikada Doðan -Taner ve Erdem üçlüsünü:n sað kanatta~

ki ataklarmdan meydana geldi. Bu ataðýn sonunda Doðan akýllý bir hareket-
le topu aðlara yolladý. 58. dJakikada Sadullah, sold:an rakip kaleye sokulur-
,ken MUJStafa tarafýnd'an ceza 'alaný içinde biçilince verilen penaltýyý Ali að-
lara yolladý ve durum 2-0 oldu. 69 d:akikada kornerden gelen topu Mazlum
aniden :kaleye gönderdi ve 'takýmmýn tek golÜlnü attý. Go.lden s.onra Gö~-
pe daha etkili olmaya ve rakip kaleye iýnmeye b~,lad1. 79 da:kikada lrfan,
a:ni þutla sarý~Lrm1:Zýlý taikýmý 3-1 örie geçirirken, yine maçýn bi,tmine bir
dalkika kala Mehmet skoru tayin etti : 4-1
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GÖZTEPE AL TINORDU REKABETi 2-2 BERABERE

--~
Hakemler : Salili Uçar -Sýraç Sevinoor -Nebii Kardelen

AItJnordil : Ýrfan -Ýsma11 -Çethý -Erdal (Hüsre"'!) -K. Zeld -A. Rýza

Yalçm -Güven -C~Z -B. Zeki -Cem .(Metin)
Göztepe : GÜDgör -Taner -Sadettin -Keýna;n -Halim -A1i -Mýehm8Ýt -Er-

dem -Sadullah -Bülent -(Buýrhan) -Ýrfa;n

Goller : m. 52 Ýrfa;n, Dk. 85 Ýrfan (kendi kalesÝine ) , Dk. 56

Cem (Altýn()~diu), Dk. 78 B. ZeIki (Altm()rdu)

tki elZ'eli rakibin mücadelesi 2-2 sonuçlandý.

Altmordu ve Göztepe bu maçtaki görünümleriyle fut:boldan ÇOIktri-
bünleri doldUJran 14 bin seyirciye goller sergilediler.

Ço:k sert geçen maç aðýr bir tempoda baþladý. 27 dakikada Altmordu
ilk ataðmý yaptý Cem'in þutu yan direýkte kaldýo 50 dakikada Mehmst, Sa-
dullah tan a1dýð1 topu müsait du:rumda kaleci 1rfan'a çaI1ptýrdý. 2
sonra y1ne Sadullah m pasýndan bu kez 1rfalIl yararlandý ve Göztepe'yi
öne geçirdi. c6 da'kikada ise Cem, san-.kýrffi[Zllý ta,klffi!n defans
dan bera:berliði saðladý. 66. da:ki,katJa Göztel~'den Kenan, -
Rýza kJi!mý:zý kartla oyun dýþ]; edildiler o Takýmlar bund8!n s'onraki
onar kiþi ile oynadýlar. 78 dakikada Yalçm'm yavaþ þutunu kaleci
gör elinden ka;çýr:nca B. Zeki ya:kmdalIl Altýnordu'yu 2-1 öne geçirdi.
þýlaþmanýn 'bu ,skorla biteceði beklenirken 85 da;kikada Taner s,að
tan Altýno'rdu kalesine se,I1best atýþ Y'aptý. Bu a,týþý ikaleci irfan kendi
lesÝl11e yumruklayýnca maç 2-2 soýnUJçla.IlJd1.
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GOZTEPE ELAZIÐSPOR ENGELINI AÞTI : 3-1

Hakemler : Emin Türk -Onur Sorguç -SabaJýattin Koludar

Göztep8 : Ulvi -Taner -Halim .Bülent -Sadettin -Burhan -(Erdem)

Ali -Melhmet -Daðan -Sadu11aJý -1rfan

Elazýðsp<)r : Orhun -MuSltafa -HJa1uk -Mehmet -Oýoor" -oelail -Necdet

Selah3Jttin -AhrnP;t -Adna.n -(Cahit) -Nami -cemal

Go1ler : Dk. 14 -74 .78 Sadýuil;1ah, Dk. 88 Sabahattin (ElazýðSpor)

Sarý kýrmýzýlý takým Elazýðsýpor önÜýDJde ald1ðý 3-1 lik galibiyetle id-
dialarmýda sergiledi.

Bol sayýda gol kaçýrran sarý-kýrmJ:Z11ý takým kollektif futbol yerine
femi oyunu tercih etti. Buna karþýn konuk takým Elazýðspor , h.ýzlý Gözte-
pe forvetleri karþýsmda zamanl, zaman acizleþti.

Oyuna süratli baþlýyan Göztepe 40 saniyede bir fýrsat kaçýrdý. Meh-
met'm saðdan taþýdýðý ve kaleye ortalad1ðl topu Sadullah, kafa ile bomboþ
duromda avurta attý. Ne vaý1ki Sadullah yine Mehmet'in pasmdan 14 daki-
kada sert þutla Göztepe'yi 1-0 öne geçiren golü aðlara yolladý. 24 dakika-
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da Sadýullah'm \köþeyi bulaýn þutunu kaleci Orhun kornerle önliyebildi.

f1:aikikada Elazýðspor bir penaltý kazaJ1id1. Sadettin'1n yarattýðý bu 1 yý Haluk üstteýn avuta yolladý. 59 daJkikada Ali önemli bir fýrsattan yarar-

1~amadý. 7 4 dak1kada irfan soldan aldýðý topla Sadullah 'ý buldu. Bu fut-

bolcu duru:mu yakmdan 2-0 yaptý. 78 dak1kada korner atýþmda top Sa-

d8ttiaý'i ondanda Sadlu:llahý bulunca skor 3-0 o1du. 88 dakikada Bülent'in

yarattýðý bu ikinci penaltýyý bu ,kez Sabahattin gole çevirdi ve maçta 3-1

soln1\cla'[1dý.
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GOZTEPE'Vt HAKEM OKTEM YIKTI : 2 -1

HaE{emler : Yýlgör (}ktem -HaLU Gündemir -Yurdakul Kutlay

Rizespor : oner -Arif -Musa -Hüsnü -Muharrem -Kahmman -Hüseyin

Haldun -Mehmet -Turgay -Oktay

Göztepe : Göngör -Mustafa -sadettln -HaJim -Kenan -Ali -Doðan -Meh-

met -Sadul1ah -~ -trfan

Goller : Dk. 48 SadUil1ah, Dk. 34 Okttay (RÝlrespor), Dk. 44 Kahram1lD

(Rizespor)

Göztepe nin baþanlý futbolunu haikem Oktem göýgeleyiýnce maçta 2-1

sonuclandý.

Liglerin baþairIlý tak]mý Göztepe. lideriilk yanþý içindeki raktbÝlne de.

ði1. hakeme yenildi. Seyirci ve hasýlat rekorlannm kýnldýðý karþýlaþma-

da fUJtbol ve A Vr'UIpai hare:ketler de vardý.

týk y.arrda Rizespor d'a.ih.a canl~dý. 34 da:kikada Oktay taJk.ýmýn.ý 1-0

öne geçirdi. Bu golden sonra Göztepe daha can1andý. AII1cak 44 dakikada

KaJýra;man'm þans golü ile ilk ya;rý 2-0 Rizespor'un lehine ýklapaýndý.

l~nci yanya hýzlý baþlýyan Gôztepe 48 daki\kada Sadullah 'm golü ile

durum 2-1 oldu. Bundan sonraki böýnmde ÜStÜlI1 olan yine Gö,ztepe'ydi.
Ne var.ki skorda. deðiþikli:k 0lmad1 ve maçta 2-1 sona erdi.
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GOZTEPE ÞEKERSPOR ENGELINI TEK GOllE GEçr

VE LiDER OlDU

Hakem1e4' : Omr KrlJIItao -Zeld Gündem -Hasan CeYlan

Göztepe : Giingör -Taneýr -Sadettin -Halim -Kenan -Mehmet -(Buýrlýan)

AU .Erdem -Doðan -SaduIlah -trfan -(Y arlkm )

Þekerspor : Necdet

(Yaþar)

Mehmet -Hayri -týkeýo -Turgay -Zelkai -A,

-Cüneyt -Vehbi -1skender -(Orhan)

Goller : Dk. 57 Sadullah

Göztepe haftalardýr devam ettirdiði baþarýSlný þekerspor OOÜII1de de

sürdürdü ve liderliðe oturdu.

S,arý -kýrmýzýlý t.akrm þampiyonluk yarýþý içinde bulunan rakiblýýin

hem lid'erliðini aldý, hem de istediði sýralamayý 'F,erçekleþtirdi. 1-0

4 dakikada Erdem'in kafa ile aþýrdýðý topu Mehmet kaleye gönder-

di ancak top kaleciden döndü. 19. daikikada Ali'nin soldan getirdiði top,

önce Sadullah'a daha .sonra da Doðan'ý buldu. Ancak Doðan'ýn bu golÜ11ü

hakem K!!zýltan ofsayt gerekçesiyle geçerli saymadý.

tkinci yarýya Göztepe daha hýzlý baþladý. Buna karþýn Þekerspor de-

fansý teI1cih etti. 47 dakikada Þekerspor önemI.i bir fýrsattan yararlanama.

dý. Be:klenen gol 57. daJkikada oluþtu. Sadettin'in uzun taç atýþýnda .._&&'&&&v,

topu Sadullah 'a aktarmca Göztepe 1-0 öne geçti. 58 dakikada Sadullah sa..

rý kart gördü ve maçta bu golle bitti.
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GOZTEPE HAKSIZ PENAl TI GOlÜ ILE A YDINSPOR' A

1 -0 YENilDI.

-
Hakemler : Erdoðan Albay -Erdal Þenol -Mustafa Oney :1:,

Aydýnspor : Bülent -O~r -Haikký -Nejat -Ylld1r -nyas .Metin- YakuP~
Eyüp -Mehmet -Mustafa

ý:
Göztepe : Güngör -Taner -Sadet11!n -Halim .Kenan -Ali -Doðan -Meh~!.

SaduBalý -Erdem -ýrfan -(Burhan)

c~ner : Dk. 64 Haldn (PeDaltýdan-Aydmspor)

Aydmspor Göztepe'yi 1-0 yenerek liderlik tahtýna oturdu.

Oyuna Aydýnspor daha iyi baþladý. Bilhassa sað kaIiattan yapt1:klarý

ataklarla Göztepe sol kanadýný zor durumlara soktuI.ar .Çok sayýda gol fýr-
satý yakalýyan Aydýnspor'lular defansý geçmelerine karþm, gününd~ olan
Güngör'ü geçmekte güçlüklerle karþýlaþtýlar .64. da;kikada iki ýkardeþ fut-
bolcu Taner ile !Iyas'm Ý!kili mücadelesindeki olumsuz ,kara.rda olmasa sýko-
ru deðiþtirecek gol olayý yoktu.

1lk yarýsý go1süz kapanan maçm 64. dakikasmda maçýn kaderini ta-
yin eden penaltý golü geldi. !Iyas soldan aldýðý topla Göztepe ceza sahasýna
girdi. 1lyas'ýn bu ataðýný dýurdurm8lk istiyen Taner'in müdahalesiz hare-
ketini hakem Erdoðan Albay penaltý ile cezalanQ:ýnnca Hakký tek golü
attý. Ve böylece Aydýnspor liderlik tahtýna oturdu.
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GÖZTEPE TEKIRDAÐSPOR'U

SÜRKLASE ETTi 6 -0

Hakemler : Nilýat Güner -Sebalýattin Koludar -Kadri Koçbay

Göztepe : Ercan -Taner -Sadettin -HaIÝm -Kenan -Erdem -(Burhan)
Doðan .Mehmet -Sadullah -Ali -trfan -(Sabahattin)

Tekirdaðspor : Bülent -Süleyman -Ali -Coogiz -Ziver -Þahap -tlhan
(Rüþtü) -Halil -Ahmet -Selim -Turgay -(Abdül)

Gol1er : Dk. 26 -30 Doðan, Dk. 42-75 trfan, Dk. 62 Sadullah, D,k. 70 Mehmet

Göztepe Tekirdaðspor'u sürklase etti : 6-0

Oyuna süratli tempoda b~lýyan sarý-k1rm!Z11ýlar daha ilk da;ki,kalardan
itibaren rakip ceza sahasýna sýk, sýk inmeye ve tehlikeler yaratmaya b~la-
dýlar. 26. dakikada Doðan ilk goýÜ attýktan 4 dak~ka sonra ayný futbolcu
ikinci sayýyý da çl'kardý. hk yarýnýn bitimine 3 dakika kala, Doðan'ýn
!rfan'a göndeIldiði topu bu futboilcu ce2Ja sahasma girerken sert þutla

durumu 3-0 yaptý.

!kinci yarýda da Göztepe baskýlý ve iyiydi. 52. dakikada Halim, trfan ve
Ali birlikte fýrsatý kaçýrdýlar. 62. dakikada Sadullah Mehmet'in þýk pasýný
ayný güzellikte aðlara yollayýnca durum 4-0 oldu'O Göztepe iyice açýldý ve her
ataðý gol getirecek güzellikteydi. 70. dakikada Erdem'in yerine oyuna da-
hil olan Burhan'ýn serbest atýþýndan mehmet beþinci golü, 75 dakikada yine
Burhan'ýn pasýndan !rfan altmcý golü atýnca maçta Göztepe'nin farklý ga-
libiyeti ile sona erdi. 6-0

37



GÖZTEPE DEPLASMANDA SIVASSPOR'A DA

FARK YAPTI : 4-1

Hakemler : Yalçm Daýrýcý -Halit Tankut -Nuri ~rrahoðlu

Sývasspor: 1zzettin -Necati -Ozgün .Dincer -nker -F3Izlý -Rýza -~ Çoþkun -Alaattin -(Kemal) -Sabri -Koray

Göztepe : Ercan -Taner ;. Sadettin -Haý1im -Kenan -Erd6m .Doðan -Meh-

met -Sadullah -Ali trfan

Goller : Dk. 4 Sadullah, Dk. 26 AU 83 AU (Penraltý) , D!k. 56 Mehmet, Dk. \

Kemal (Sýwsspor)

Göztepe deplasmanda S.ývasspor'u dört golle çökertti : 4-1.

üyunun baþmdan sonuna deýk baþar.ýlý bir futbo.I ve go1le~ Sar.ý-kLrmýl.ý tak1,mýn bu galib[ye,tinde tüm futbolcýular baþarýl.ý idiler.

varki Sadul1a1ý zaman, zaman sahadaki zarif futbÖlu ile i-u 6

lý bir çiz.ý?;Ý içindeydi.

üYUJnun hemen býaþmda Sadulla1ý takýmýný ý -0 öne geçirdi. 26. 1..

dia Ali golleri ikiledi ve i1k yarý böyle bitti.

tkinci yarýda yine golü atan Göztepe'ydi Zira 56. ,

Mehmet du;rUimu 3-0 yaptý. Alaatti'in yerine oyuna giren Ke,mal

spor'UiI1 tek golünü atýnca oyunun s.onlarýna doðru Ali penaltýd:an

skorunu tayin etti. 4- ý

~ * ~
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SARI -KIRMIZILILAR BAÞARILARINI

SÜRDÜRÜVORLAR

Hakemler : Hllmi Ok -Metin ~ban -Þe!l"ef Kurtdemlr

Göztepe : Ulvi -Taner -Hallm -Kenan -Sad6ttiin -Erdem -(Burrhan)

Doðan -Mehmei -Sadullah .Ali -1rfan -( Sabahattin )

Ank. D. Spor : 0Sma.n -çetin -921ý1at -Ahm6t -Ercüment -(M. C.an)

Rasim -t1lýami -(Hasan) -Ali .Fatih -Nevzat -Bülent

Goller : Dk. 25 Ali, Dk. 37 Doðan, Dk. 43 Mehmet, Dk. 64 M. Can ve

Dk. 66 Billent (Ank. D. Spor)

Maça hýzlý baþlýyan ve bu temposunu ilk yan sonuna d~k devam etti-

ren San-kýrmýzýlýlar attJ:klarý gollerle de taraftarlarýný çoþturdular. An-

c82k ikinci yarýda bir anda düzelen konuk takým 2 daktka içinde iki golle

farký ýkapatmasmý bildi.

25 dakikada lrfan'ýn sert þutu direkten döndü ve Ali kafa ile il.k golü

attý. 37 dakikada Doðan'ýn çaprazdan sert þutu golü ikiye çýkardý. llk ya-

rýnýn bitimine iki dakika kalada Mehrnet in plasesi farký üçe yükseltti.

tkinci yaqda Ank. D. Spor canlýydý. 64. dakikada M. Can takýmmýn

ilk iki da;ki:ka sonrada Bülent Halim den sýynlarak ikinci golü atýnca d'llTum

3-2 oldu. Bundan sonraki dakikalarda Göztepe daha dikkatli hareket etti

ve sahadan galip aynlmasmý bildi.

~ * ~
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GÖZTEPE ISKENDERUN'U DA BOZGUNA

UÐRATTI 5-0

Halremler : Erkan Göksel .Meh~ Zeybekoðlu -H. Tah~.in Ertan

Gözrepe : Ulvi -Taner -sadettin -tsmail- Kenan -A. Yavuz -Ali -

Doðan -Sadullah -trfan -(Yarkm)

tskend8nýn : Mehmet .(Y aJçm) -Temel -Hasan -Enveýr -Eþref -M.

Varol -TuðnJ1 -Levent -Gani

Goller : Dk. 1 Ýrfan, Dk. 6-15 Doðan, Dk. 71 Yýarkm', Dk. 80 Sadullalý

Göztepe farklar lÝlstesÝne !skenderun'u da kattý : 5-0

Attýðý beþ gol kadarda rakip kale önÜlnde kaçýran Sarý-kýrmýzýlý takL'n

ilk yarýdaki sÜýratini ikinci yarýda da devam ettirebil~lerdi, belki de Tür-

kiye liglerinin en gollü galibiyetini alacaklard1.

Oyunun 1 da;kikasýnda A. Yavuz'un topulr pasmý Ali kaleye gönder

di. Falso alan bu topu !rfan ya;kaladý ve ilk golü attý. 6. dakikada Taner'in

saðdan kaçarak kale içine göI)derdiði hava topunu Doðan þýk kafa þutu ile

aðlara yo1ladý. 2-Q'lýk üstünlükten sonra konuk takým iyice daðýldý. Bu a-

rada Göztepe ataklarýný fazlalaþtýrdý. 15 da;kikada bu görüntü Göztepe' Jv

üçüncü golü getirdi. Ali defanstan sýyrýlarak kaçtý, ve Doðan'a t9pu gön-
derdi. Doðan iyi yükseldi ve üçüncü golü attý. 71. dakikada Doðan ' ~.

dan ortasýna Yarkýn sadece dokundu. 4-0 Karþýlaþmanýn son golünde

Taner vardý. Bu futbolcunun ortasýný Sadullah yakýndan plase ile .

yollayýnca maçta 5-0 gibi büyük bir farkla sonuçlandý.
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TIRESPOR ENGELINI DE AÞAN GOZTEPE

IYlcE HIZLANDI

HakemleT : tsmail Hendek -Çoþkun Uygun -Halit Tankut

Tirespor : Ekrem -K. Fikýret -Metin. -Y ahya -Doðan .Nihat .Hüseyln

Yaþa,r -Þeref -Recai -(Musa) -Abd\1l1ah

Göz!e1Je : U1vi -Taner -Sa.de\'ttin .1smail -Kenan .Erdem -(Yarkm)

Doðan -A. YaV'UIZ .Sadu1lah -All -1rfan .(SaJbahattin)

Gol1er : D!k. 44-72 Sadu1lah, Dk. 60 trfan, Dk. 73 Musa (Tirespor)

Tire:l-Gö~ : 3

Sarý-kýrmýzýlý tak:Jm deplasmaýýda Tirespor engelini de farklý gali:bi.

yetle geçti : 3-1

Oyunun baþlarýnda etkili olan taraf Tirespor'du. 11. dakikada Yah-

ya'nýn sert þutu ile gol anyan ev sahibi takým 14 daki,kad'a da Nihat'm vo-

lesi ile baþka bir tehlike yaratt1Jktan son;ra, Göztepe kendini bulmaya b,aþ-

lad.ý ki, i1k yarýnýn bit1ýmine bir da:kika kala Sadullah'ýn nrsatçýlýðý ile ý -0

öne f!ecti.

Tirespor yine sald1:ran ta;raf olara;k dikkati çekerken, Gôztepe daha

bilinçli gözükme:ye baþladýo 60 d8!kikada Taner'in u,sta ayaklarýyle 1rfan

ikinci Göztepe golünü Tire a:ðlanna yolladýo þaþkýnlýk içinde'ki Tires,por a

karþm Göztepe 72 dakikada S8!dullah la golleri üçledi. Ne varki bir dalkika

sonrra Musa hava topunu Göztepe filelerine býrak1rken Göztepe istediðini

hemde en iyi þekilde almý§ oldu.
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FAZlA YAÐMUR GOZTEPE,NIN FARK YAPMASINI
ÖNLEDi

Hakemler : Tooman Parer -Onur Sorgu~ -Nebii Kardelen

Göztepe : Ercan -Taner -Saldettin -tsmail -Kenan -Erdem .Y ar'km )

Doðan 1 A. Yavuz -Sadullah -Ali -(Ýbrahim) -Ýrfa.n

Beykoz : ErdfJ11-1{amll. H~uk -Bülent -Onder -lrfan -Hü.~'yin -Ahm3Ýt

Met3n -(Ceimil) -K. Mehmet -B. Mehmet

GQller : Dk. 53 Doðan

Yaðmurla gelen gol Gö,ztepe'yi 1-0 galip getirdi.

Haftalardýr rakiplerine gol yaðdýran sarý-kýrmýzýlý1ar , Beykoz karþý-
sýnda sahanm kaygan, yaðmurunda devamlý olmasý nedenlerinde istedik-

lerini yapa,maid.ýlar .PUan aç.ýsJndan ikiyi bulan Gbiztepe liler , Lkinci yar.l'da

biraz bozuk görüntü verdiler.

5 da:kikada Sadullah'ýn pýasýný Doðan deðerlendÝreme'di. 15 dakiada

Sadettin'in or)ý:asýna Sadullah çaprazdan VUirdu. Ancak kaleciden döndü.

29 daika;kda Gö,ztepe'lÝler öiI1ElmlÝ bir pozisyonu harca;dýlar A. y ivuz'un

sert þutu ýkaleciden döneTken bQÞalan kaleye trfan topu gönderem8di.

Göztepe ikinci yarýya Erdem'in yerine Ya~kýn'ý alarak oyuna býaþla-

dý. 53 dakikada ise tek g.')l geldi. 1rfan m 'kullandýðý ,korner atýþýndan Sa-

dullah topu kafa ile Ali'ye ge~i.rdi. Bu futbolcunun aþJrtma paSýýýý Doðan

kafa ile aðlara yolladý. Oyunun bundan sonraki bölümünde sýarý-kýrmýzý-

lýlarýn gol arzulaÝrý gerçeýkleþmedi ve maçta ý -0 sona erdi.

Adres : Fevzi Paþa

Z

Bulvarý

1

Hisar Iþ Haný
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GOZTEPE SAKARVASPOR ÖNONDE

ýlDERLIÐiNI SORDORDO.

SARI -KIRMIZILI TAKIM

LiGIN iLK VARISINI

LIDER BITIRDi

Hakemler. : Cumlýur Demir -VeJli Kantar -Metin Çoban

Göztepe: Ercan-Taner-Sadettin -1smai1- Kenan -Erdem -Doðan-A. Yavuz

(Mehmet) -Sadullah -Ali -lrfan

Sakaryaspor: Baha -cemn -NezihÝ -Began -HÝcrÝ -Ercan -Erol- Yetiþ-

Semllý -Nejat -Zafer -(Dursun)

Goller: Dk. 13 Sadullah, Dk. 57 Taner, Dk. 70 Ali

Göztepe ligin ilk yarýsýnýn son maçýnda Sakaryaspor'u 3-0 yendi ve

1350 dakikanm lideri oldu.

Maça yine sarý~kýrmýzýlýta;k!Jm süratli baþladý ve 13. dakikada ilk golü

attý. Bu dakikada defansm uzaklaþtýramadýðý topu irfan kaptý ve kale

.gönderdi. Sadullah kafa ile topu aðlara býraktJ. 57 dakikada

_W~~'~ ilginç golü Taner'in ortasýndan ve kaleci Baha'nuý ters yumruðu

kazandý. 2-0'dan sonra Göztepe daJ1ýa da iyi oynamaya baþl.adý. Saha-

en iyisi olarak dikkati çeken Erdem, 70 dakikada saðdan y,itti ve topu

.içÝne omaladý. Önce Mehmet, s:onra da Ali'nin vuruþu maçýn sikorunu
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ýiDER GÖZTEPE IlK

IspARTASPOR'A

VARIDA OlDUÐU GIBI
ViNE 3 -1 GAllp

Hakemler: Orhan Tamer -Nebii Karde1en -Kadri Koçbay

Göztepe: Ercan -Taner -(K. tsmail) -Sadettin -Kooan -tsmaU -Erdem-
Doðan -Melýmet -Sabahattin -Ali -(Yarkm) -Ýrfan

Ispartaspor- : Sebýahattin -Mehmet -Tank -K. Celal -Býza -(Basri) -

(Rýfký) -Uður -B. Celal -Tanju -Salim -Hüseyin -Ahmet

Gol1er : Dk. 21 AU (proýaltý)1, Dk. 32 Sebahattin, Dk. 45 Doðan Dk. 33
tsma.il ( Göztepe, kendi kalesine )

Göztepe Ispartaspor'u yine 3- 1 yendi ve ikinci yarý maçlarýna mo'ralle
baþladý.

Maçýn ill{ yarýs1nda baþarýlý bir futbol sergileyen sarý-'kýrmýzý1ý takým,
ikinci yarýda ayný görüntüyü veremedi.

21. dakilrada saðdan gelen topu önüne düþürmek isteyen Sabahattin'-
in bu hareketini K. Celal elle kesince verilen penaltýatýþýný Ali gole çevirdi
32. dakikada ise Ali'nin ulZaktan sert þutunu elÝnden ,kaçli1'an kalecinin
bu hatasýný Sabahatiin golle deðerlendirdi. 2-ü'dan sonra kOnUik takým li-
der karþýsýnc1'a iyice daðýlacaðý görüntüsünü 1smail kendi kalesine golü
atýnca þekilde deðiþmiþ o1du. 45. dakika içinde Doðan, defans gerisine sar-
karak maçýn skorunu tayin etti. 3-1 bu skor ayný zamanda maçýn netice-
siydi.
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GOZTEPE VEFAYI ISTANBUL'DA YENDI

Hakemler : TaJat Tokat -Yavuz Bozada -Hýdýr Lüle

Vefa :Kaya -Nejat -tlhan -(A. KeImal) -Haluk -cemi1 ý -B. Omer
Ata -Mura.t -KaZIm -Hasan

Göztepe : Ercan -Mustafa -Sad~ -Kenan -Ýsmai1 -Erdem -Doðan
Mehmet -Sadullah -AIi -(A. Yavuz) .Ýrfan -(Ýbrahim)

Goller : Dk. 46 Sadulla1Ý

Göztepe Vefa'yý bu yarýda da yendi : 1-0

San -kýrm!iZllý ta:kýmda bilhassa orta sahada Erdem, ve Mehmet, ile-

ride ise Sadullah maçm kaihra:manýydýlar .

Zorlu bir karþýlaþýmaydýo Azimleri büyük iki kulüpten daha büyük 01-

--u~- sergileyen Göztepe'ydi. Zira sarý-kýrmýZllýlar ligdeki gidiþlerÝni

bu maç.la daha da hJ!Zland1rd1lar.

V efa oyuna iyi baþladý. Kötü devam ettirdi. tnöriü staJdýnda;ki maçta

-_.kaygan olmasý da takýmlarýn oyunlarýna etkinlik gösterdi. Göz-

oyunun 3/2 bölümünde rakibinden daha olumlu ve daha atSJktý.

13 dakikada Kazým'ýn þutu yan direkte kaldý. 40 dakikada Murat m

pasmý S,adullalý gol yapacaðý sýrada 11han tehlikeyi önledi. 46. da-

~... Göztepe maçm tek golünü yine Sadullah m ayaðmdan kaZandý.

~--- Ý:Ý'fan'm sol kanatan kul1andýðý korner topu kaleye pýaralel gi-

.~.. S8Jdullah sadece dokund'U : 1-0

70. dakikada Sadullah, Erdem'1n pasýný kul1anamadý. 80. da;kikada

.Tokat, 1rf1an'm üze'rine yürüyen Necati'yi oyun dýþý etti. Bundan

.bölümde üstünlÜ!k Göztepe'nindi ve maçta 1.0 bitti.
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GOZTEPE AL TINORDU ENGELINi

GÜÇLÜKLE AÞTI : 1 -0

Hakemler : Cumlýur Demir -Yahya Diker -Ý1ke:t ZÜmTüt

Gôztepe : Ercan .Mustafa -Kenan -Ýsmall -Sadettin .Erdem -(Saha-

hattin) -Mehmet -Ali -(A. Yavuz) -Doðan .SadullaJý -Ýrfan

Altmordu : Gürbüz -Metin -Ati -Zeki .Çetin -Erdal -Kadri -Güven .

Yalçm -Gediz -(Hüseyin) -Remzi

Goller : Dl,. 70 Gürbüz (Keýndi Kalesine )

Göztepe Altýnordu'yu zor geçti. ..

Her iki e'kipte oyuna aðýr ve dikkatli bir þekild'e baþl.adý. Hatta oyunun

baþ.larýnda daha et.kin gözüken Altýnoil'du idi. Ne vaI'!ki 90 dakikalýk maçýn

sonunda yüzü gülen, lider Göztepe oldu.

18. dakikada Güven'in pasýný Gediz þutladý, top yan direkte kaldý. 25.

dakikada Gö'ztepe Ali 'nin ayaðýndan gole yaklaþtý, ancak yap'amýadý. 43.

dakikada Sadulla..1ý'ýn ka;fa þutu deðiþiklik getir:medi..

lkinci yarýda Altýnordu heyecansýz, ataklar içinde kalýrken, s,arý-kýr-

mýzýlýlar az olmasýna raðmen daha etkin ataklar yaptýlar. 48. dakikada

Sadettin 'in soldan kaçarak kaleye paralel þutuna dokunan kimse çýkma-

dý. 58. dakikad'a 1smail büyük bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 3 da'kika sonra

da Gediz'in sert þutunu Ercan önledi. 64. dakik'ada lrfan ýn soldan ka-

çarak ortasýný Sadullah yakýndan gole çevire,medi. 70. dakikada lrfan'm

yine soldan kale içinde korneri golü getirrli. Bu atýþta Gürbüz Metin le

birlikte topa çýktýlar ancak Gürbüz rahat durumda topu avut yerine "ka.

leye tokatlad1 ve Göztepe öne geçti. 79. dakikada Ali in'anýlmaz bir gol

kaçýrdý ve maçta tek golIe son buldu.
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GÖZTEPE ELAZIÐSPOR' A

PUAN KAPTIRDI

Hakemler : Nilýt Ozbirgül- Orhan Ergiin -Yavuz Bozada

EIazýðspor : Orhan -Mustafa -Ulvi -Cahit Secaattin -()mer -B. Mehmet

Naim ..Hüseyin -Adnan -Sebaha,ttin

Göztepe : Ercan -Mustafa .Kenan -tsmai1- Sadettin -Erdem -Mehmet

Ali -Doðan -(tbrahim) -Sadullah -trfan -(Sabahattfu)

Goller : Yok

Göztepe ilk kez golsüz bir maçta, golsüz berabeTlikle deplasmanda

puan býraktý : 0-0

Zaman, zaman olaylar,a ve k8!sti tekmelere sahne alan maçta ev s'a-

takým oyuna sür,atli baþladý. 8. da:kikad:a hakeme itiraz eden Naim

kart gördü. Bir da:kika sonrada Doðan Sadullah 'ý gol pozisyonuna

~ ki, ha:kem Orhan Ergün 'ün bayraðý gole mani oldu. 17 dakikada

L Hüseyin'in þutunu kale içinden çýkardý. 37. dakikad!a Mehmet sa-

kart gördü. 72 dakikada trfan büyük bir fýrsat kaçýrdý. 90. da:kikalýk

--~-..; çeþitli o.laylara sahne olan bu maçta Göztepe'liler zor anlar

'. Olaylarýn bir bölümü maçtan sonrada devam etti. Güvenlrk

.sarý-kýrmýzýlý 'kafileyi 'kentin 50 kilometre kadar ~ýna ç1kar-

49



KADER''MAÇl ÞEKLiNDE YORUMLANAN

MAÇl GÖZTEPE KAZANDI

Hakemler : HUmi ü,k -Ooþk1m Uygtm -Mehmet Gökmen

Göztepe : Ercan -Mustafa -Sad~ttin, -1sman .Kenan -El"dem -(Bur-

han) -Doðan -Mehmet -Sadu1lah -Ali .trfan .(ÝbraJýim)

R!zespor : Refah -Edip -Leveýnt -Hüsnü .Muharrem -Kahraman .Hü-

seyin -Arif -Mehmet -1smail -Oktay -(Musa)

GoUer : Dk. Ali (penaltý), Dk. 66. Ali Dk. 32 Mehmet (RizeBpor)

Bir yerde <<Kader>> maçý o.larak nitelendirilen Göztepe, Ri:zespor ma-

çýýýý san-kýrmýzýlýlar kazandýlar.
2-1 lik skor.la Gözt.epe'1iler rakiplerinden hem rövanþ;ý ald1lar, hem

de liderliklerini sürdürdüler .

18.080 biletli seyircinin izlediði karþýlaþmada fut.bolseverler gerçek

bir fina.l havasý içÝIýde mücadele izlediler .

Rizespor ilk dakikalarda bir fýrsat kaçý.rdý. 2. dakika içinde Sadullah
kafa ile kaleci R'efah'ý gEjçmek istedi ancak Hüsnü tehlikeyi önledi. 4. da-

kikada m8içýn i1k golü geldi. S8idettin'in soldan ceza sahasý içine doldur-

duðu topu Hüsnü el1e önleyince Ha:kem Hilmi Ok penaltý cezasýný verdi

Rize'spor'lularýn itirazlarý sonuç verme'di. Atýþý yapan Ali, ilk vuý'uþt.a ka-

lecinin çýkýþý ile ikinci atýþý gerektirdi. Ali ikinci vuruþu aðlara yolladý

ve göztepe l-ü öne geçti. Golden sonra Rize'spor dah,a etkin oynamaya

baþladý. Ve konuk t.akým 32. dakikada Mehmet'in ayaðýndan Ercan'ýnda

hatasýndan beraberliði saðladý ve ilk yarý 1-1 sona erdi.

4 7 dakikada Ali aðýr kalýýýca Göztepe golden o1du. Göe;tepe iyice atak

oynamaya baþladý. 66. da:kikada Hüsnü'nün t.ers topuk pasýndan Ali ya-
rarlandý ve ya:kýndan takýmýný 2-1 öne geçirdi. Galip du;ruma geçen sarý-

kýrmýzýlý takým önce Erdem'in yerine oyuna giren Burhan m ayað1ndan

sonrada Doðan'la rakip kalede gol aradý.

Oyunun sonunda Göztepe haftalardýr sözü edilen maçý2-1 ',

hedefinde önemli bir rakibini yenmiþ oldu.
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GÖZTEPE LIGDE ÜÇÜNCÜ YENILGISIN'

ÞEKERSPOR ONÜNDE ALDI

Hakemler: Ya.lçm Darac.ý .Yusuf Namoðlu .Ahýmt Koçay
Þekerspor : Ba.ld -Turgay .Yaþar -Hayri -tIker -Zekai -Vehbi -Cüneyt

Orhan -Sava., -1skender
Göztepe : Ercan .Mustafa .Hulusi -lsmail -K~ .Erd~ -Doðan-

Burhan .(Ýbrahim) .Sadullah .AU -trfan
C1Oller : Dk. 47 Ali (Penaltý) Dk. 14 .52 lskender, (Þekersp3r)

~-
Lider Göztepe Ankara'da Þekerspor'a ta;ký1dý. Bozuk bir gününde olan

sarý-kýrm1Zýlýlar maçýn son 15 dakikasýnda tüm h,atlanyle at3k görün-

düysede gikoru deðiþtiremedi.
7. dakikada Sadullah'ýn pasýný Ali deðerlendiremedi. 14. da,kikada

Cüneyt üç Göztepe li futbolcuyu geçti ve Ýsikender'e býraktý.Ýskender ya-;
k1111dan golli atýnca Göztepe yenik d'uruma geçti. 32. dakikada Sadullah
kaleciyi geçmek isterken golü kaçýrdý. 47. dakikada, Sadullah -Hayri
mücadelesinde 'meydana gelen penaltý atýþýný Ali gole çevirdi. 1.-1

52 d'a;kikada 1skender'in ofsayttan attýðý golü hakem D,aracý geçer-

li sayýnca durum 2-1 oldu.
Maçýn bundan sonraki bölümünde maç daha ziyade Göztepe'nin bas-

kýsý altýnda geçti. Ne v~ki sýkor deðiþmedi ve Göztepe Þekerspor a 2-1

yenildi.
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GOZTEPE LIDERLlaý RIZESPOR' A KAPTIRDI
Sara Kýrmýzýlý Takým Tekirdaðspor'a 1 -O Yenildi ...

Hakemler : Oktay T8111er -Hayri Gencer -Sezai A vla.r

-Ýrdaj : Eþder -Abdül -cengiz -Þahap -Ziver -Riiþtü -Vecdi -(Ha-

san) -Hayri -FaJk -Mumffer -Turgay

Gözrepe : Erc811ý -Taner -Kenan -tsnm.U -SadetUn -Mehlmt -(A. Yawz)

Erdem -All -(1brahim) -Doðao -Sadu:Ja.h -Ýrfaa

GoUer : Dk. ll Hayri (Tekirdaðs}M)r)

Gözrepe Tekirdaðspor'a 1-0 yenildi ve en ya:km takipçisi Rizespor'a
1iderUk þansý tanýdý.

Oldukça güzel bir havada oynanan maçta Göztepe'liler kötü bir gö-
rlinüm verdiler. 11. dakiýka.da ma.çýn tek golü geldi. Ha.yri'nin çapra.zda.n
a.ttýðý sert þut Göztepe a.ðla.rýný bulurken, sa.rý-kýrmýzýlý twkým dað1ldý.

39 Da;k1ka.da Ýrfa.n çok ya.kýndan beraberlik þa.nsmý kulla.na.ma.dý.
tkincl ya.rýda. Gôztepe da.ha. derli topluydu. Ne var ki skoru deðiþti-

recek olayý ya.ra.ta.madý ve maçta. 1-0 sona erdi.

..:..;. \,

GENEL 8A,TlCI

Tünel Cadd.sl
Zinclrli Han -Karaköv
Tel: 450020-450021

---~~

DAClTlMVE1OPrAN SAnþ KOI.L ÞTI.

TüRKiYE' DE
~U~N.BATIYA KUZEYDEN GüNEYE
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SARI -KIRMIZILI TAKIM SiVAS ONÜNDE

MORAL Y APTI : 7 -0

Hakem:er : Celal Twk -'laþkm Yalçmkaya -CaJýit Akaým

Göztepe : Ulvi -Tane:r -Keýýan -tsmaU -Sadettin .Melýmet .(Burhan)

Ali -Erdem -Doðan -Sadullah -Ýrfan

Sývaspor : tzzet -.Üzgün ~ Selahattin -tlker -Koray -DÝ!ILOOr -~

Ferid!un -Burhan -Sadri -A1aattin -(Kema1)

C1Oller : Dk. 34 -54 -61Ali, Dk. 35 -39 Mehmet, Dk. 80 Sa.dullah, Dk. 86

Burhan

Göztepe geçen hafta bozulan moralini Sývasspor öni.inde elde ederken
r,akibine büyük fark yaptý.

33. dakikaya kadar sayýsýz gol fýrsatý yakalýyan sarý-kýrmýzýlý takým

bir d:akika sonra Ali 'nin ayaðmdan 1-0 öne geçti. 35 dakikada da Mehmet

skoru ikiye çýkardý. Þaþkýna dönen konuk takým 39. dakikada yine Mehmet'-

in kafasýndan Göztepe 3-0 öne geçti. Bu skor ayný zaJmanda ilk yarýnýn SO-

nucuydu.

lkinei yarýya Göztepe yine eanlý ve atak baþ1.adý. Bu yarmm hemen

baþýnda lsmail'le çarpýþan Alaattin'in ayaðý ,kýrý1.dý ve oyunu te:rk etti. 54.

dakikada SadullaJý'm topu ,ka1.eciden dönerken Ali ta;mam1.adý : 4-0

2 daktka ,gonra konuk takýmm Burhan ile bir ataðýný ulvi ayný güzel-
likte önledi. 61. dýakrkada AIÝ defansýn sektirdidði topu fLrsatçýlýðýný ku:-
lanarak aðlara yol1adý ve d'Uirum 5-0 o1du. Sadullah 80 dakikada duruJmu
6-0 dalýa sonrada Mehmet'in yerine oyuna giren Burhan 86 dakikada sko-
ru 7-0 yapýnca Göztepe büyük bir moral ve skor elde et~ oldu.





GOZTEPE iSKENDERUN BERABERLiÐiNDEN SONRA
LiDEREiÐi KAPTIRDI : 0 -0

Hakemler : 0e1a1 TÜI"k -KemaI Tabak -Cavit Ak~.hn

iskeýýderun : Mehm8t -Ercik -Tem!}l -HasRiJl -Atilla -LeVtmt -Eþref

Recai -Nahittin -Tuðruil -(BfJýJii) -Gani

Göztepe : Ulvi -Tainer -(Ýbrahim) -t&ma!Ýl -Kenan -Sadý3rttin -Sa,1ul1ah

Mehmet -Erdem -A1i -Doðan -Sabahattin -(ýrf~)

(,,-oUer : Yok

Göztepe liderliði Rizespo,r''a kaptý.rdý. 1skenderunspor'la O-Q berab~-
re kal8JIl ;San'kýrmý;zýlýlar çok sayýda gol fýrsatý h:arcýidýlar.

,fzmir'in güzide takýmý Göztepe deplasm,andaki rakibi ~k;arþisýnda eÝi-
ne geçen fýrsatlarý deðerlendirebilseydi hem iki Ptýan, hem d-~ g:c,l sa~sý-
ný yükseltebilirdi. Maçýn ilk yarýsýnaa Ali, daha scnra S~dul1ah gelen f1r-
satlarý deðerlendiremediler .4 7 .daikikad,a Bedii'nin E~ref' e gölIlderdiðr top,
göztepe kalesinde tehlike y,arattý. Ne varki önce Ulvi, daha sonra direk-
ler gole imka.n verme:li. 58. dakikada ise Ali'nin kaleci Mehmet'in b:ý.kýþla-
rý arasýnda sert þutu çok az farkla avuta giwnce maçt.a golsüz kapandý.

2, YARININ 11 MAÇINDA PUAN DURUMU

Ri2:espo!r 26 17 6 3 43 15
Gözter.e 26 17 5 4 58 19
Þekerspor 26 13 5 8 35 19
Aydýýns!)Qr 26 11 6 9 27 2.!)
Ýsken'dlenm 26 9 10 7 20 23
Konya td. Y. 26 8 ýý 7 26 26
Vefa 26 9 7 10 23 24
Elazýðspor 26 7 10 9 21 21
AnL{ara, D. Spt>ýr 26 7 9 10 21 21
Ispartaspor 26 7 8 ýý 29 25
S1V3J~13por 26 7 8 ýý 19 19
T1res!:1Or 26 6 10 \ 10 15 25
Sakarya 26 8 6 12 19 35
Teldrdað 26 8 6 12 19 36
Beyko~ 26 8 5 13 26 37
Altl!W)rdu 26 8 4 14 23 40

4D
39
31
28
23
27
25
24
23
22
22
22
22
22
21
20
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GOZTEPE TIRESPOR'A

FARK YAPTI :4-0.

Hakemler : Yýhnaz Din~ .Taþkm Yalçmkaya -Yaþar Yýlma.zoðlu
Göztepe : Ulvi -Taner -Ýsmail- Kenan -Sadettin -Bulrhan -(~) .

AJi -Erdem .Doðan .Sadullah -Ýrf8D -(Sa;bahattln)
'l1respor : EkrfJm -Nevm,t) -Hüseyin .Metin -Doðan -Fikret -~

Yaþail' .N"lhat -Yahya -Ahmet -A1xlýllllah
Goner : Dk. 4 Sadullah, Dk. 35-52 AI1, Dk. 77 Doðan

Tirespor'u lýmir'de 4-0 yenen Göztepe averajla yeniden lider oldu.
Hýzlý tempoda baþlýyan karþýlaþmayý 7 .783 biletli seyirci izledi. ýSan-

kýrmýzýlý takým 4. dakikada golü buldu. Sadettin soldan taç atýþý ikullan-
dý. Sadu11ah uzun geýlen 'bu topu rakip ceza salýasý içinde ;kafa ile aðlara
yolladý : 1-0

Golden sonra oyýun .bir ara dura;kýadý. Bu görüntü 35. dakikada;ki gole
d~ devam etti. Ýrfan topu 'kale içine ortaladý, önce Ýsmail vu;rdu defans-
tan döndü. Ama Ali yerinde bir ~la taýkýmýnýn ikinci golünü ýkaydetti'

1kinci yanya yine iyi baþlýyan Göztepe'yd~. 52. dakikada Mehmet'in
pasmý Ali yine gole çevirince san- kýrmýzýlý t8Jkým iyice ralýatladý. 1þte bu
77 .dakikada kendilerine Doðan ýn dördüncü golünüde getirdi ve maçta
4-0 bitti.
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GOZTEPE BEYKOZ'U SON DAKIKADA A TTIÐI

GOllE DEPlASMANDA 2-1 YENEREK

YARIÞTA ISTEDIÐI ENGEl.

AÞMIÞ OlDU

Ha:lremler : Talat Tokat .þ--. ÇeUk .Yavurr. Bozada

Beykoz : zeId .Recep .onder .BülettJ.t .HaJuk .Mehýret .Kami1. (Basri)

~mi1 .Metiýý .(Hüseyin} .Mustafa. .MehnEt

Göztepe : Ulvi .Taner .(Sabaha.ttin) .Kena.n .tsman -sadettin -Mehmet

Er~ .Doð8JD .Sad1dlah .Ali -Ýrfan

Gol1er : Dk. M Km3n (Kendi KaJeslne) Dk. 63 trfan, Dk. 89 S8bahattin

Göztepe deplasmanda. Beykoz u son dakika. golü ile devirdi : 2-1

Þeref stadmda. çok sýký güveýilik tedbirleri altmda. oyna.na.n maçta.

~llikle yenik duruma. düþtükten sonra. baskýlý bir futbol ortaya. !koyan

Göztepe, daha sonra SabaJýattin'in ayaðmdan son da.kika. golü ile sahadan

iki puan a1a.n ta.ra.f ola.rak tara.fta.rla.rýnca dakikalarca alkýþlýandý
1lk ya.rýda. her iki t8Jktmda temlkinliydi. Ancak za.man, za.ma.n ani atak-

la.r ya.pan ve tehlike:er yarata.n taraf'belirli bir ekip deðildi. lkinci ya.rýya.

Beykoz daha. etkili ýbaþla.dý. 55. dakika.da. Mehmet sol ;kýanattan Sadettin'-

den a.niden sýyrýldý ve Ulvi'nin 'ka:pa.ttýð;ý.k<>Þeye topu sert gönderdi. U1vi'nin

toka.t1ad1ðý .top ,ka.le çizgisine para;:eý giderken topu önlemek istiyen Ke-j ,
nan'm a.~ðý ka.yýnc:a. top filereri buldu ve Beykoz 1-0 öne geçti. Golden

sonra. Göztepe iþi daha. ciddiye a.lmýya baþladý. 57.58. dakikalarda sa.rý-

kýrmýzýlý takým iki nrsatan ~ar:ýanama;dý. 63. dakika:da ise beTaberlik

Sl8.yýsým Doðan'm ~ ,kUllandýðý Mehmet'in aþýrttýðý topLa bulU§an,
1rfan'ýn þýk golU ileel~'eietti. Ber3'berlik sarý-1kýrmýzýlý tak1!ma büyÜk moral

verdi. Bu ,kez BeyKOZ 'kendi saýha.sma. :ka.pandý. Göztepe atakla.rý iyice a.rt-

tý. Bu a.rada Ta.ýat Tokat USt üste iki penaltý olayýný deðerlendirmedi. Ne

va.rki Göztepe',1iler herþeye raðmen Imaçý ýkaza.nmaJk gayeleri içinde oy-
n;ar1ark~, Kenan'ýýiorta. yuvar1a.ktan rakip ýka~eye gönderdiði serbest

atýþta. ýk~in önliyem~ topu SabahMtin 89. daJkikada. gole çevirince
J

~a~tti. ~ 1 lik skor þeref sta.dýnda. ha.ftalardýr sözü edilen ma.çm
mr olduðunu gösterýrken, ~üm san-,kýrmýzýlý tara.ftarlar, yöneticileT, ve

futbolcular sah'a.yý gözyaþ1an içinde terkettiler .
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GÖZTEPE KONYA ÖNÜNDE ZORlANDI

FAKAT iSTEDIÐiNI AlDI : 2 -1

.iIaikemler : Teoman parer -A. 1hsan Papatya -Atilla Koþer

Gözte~ : UlVi -Yaþar .(SabaJýattin) -tsmail -Kenan -~ -Erdem

Doðan- Meh~ (Burhan) -SadMah .All -trfan

Konya td Y. : AIi -K. Ha.lis -(Ne:IlÝm) -Abdullab .ErtuðnI1- Haldun

Ýrfan. -j)ýsaýn -Mustafa -B. lbrahim -Kamil -Vedat

Goller : Dk. 7.28 Doðan, Dk. 56 B. 1brahim (Kooya Ýd. Y.)

Göztepe Doðan'm attýðý go:erle Kony.a Ld. Yurdu engeline 'aþtý : 2-1

Oyuna süratli bir tempoda ve istekli baþlýyan sankýrmýzýlýlar, 6. da-
Jdkada Sadullah ' ýn kafasýndan gol 'ar,adýlar .Ne varki top A:d de ka1dý~

Bir dakika sonra Erdem'in uzun pasýný rakip Ce'za sahasý içÝnde yakal.amak
istiyen Sadullah'ý Abdul~ah biçince verilen penaltýyý Ali 'kullandý. Ali'nin
atýþýný ýkaleci Ali ile birlikte dire,k önlerken, gerilerde.n gelen Doð,aJII Göz-
tepe'yi 1-0 ÖLLe geçirdi. Atak~an çoðalan sarý- kýrnuzýlý ta!kýnn 28. dakikada
Sadullah'ýn ~ýrtma pasý ve Doðan'ýn yakýndan þutu ile golleri iki1eru.
Bu ayný zamanda ilk yarýnýn skoruydu.

lkinci yarýya lider ta.kým yine iyi baþladý. 49. dakikada Doðan'ýn þutu
direkten döndü. 54 dakkada Sadul1ah ile Doðan brlikte fýrsatý 'kaçýrdýlar.
56. dakikada ise Konya'nm gol anýydý. 3 pasta Göztepe ,ka1sine so,kulan
Konya ld. Yurdu'lular B. 1býýahim'in þutu ile þeref sayýla:rmý elde etti-
ler : 2-1 \..- ,

Evet Göztepe b umaçýda ka;zandý ve Jtiderliðiiýi sürdürdü. Þimdi tüm
ümitlerini Sakaryaspor maçma baðlýyýan sarý-kýrzmzýlýlar þimdiden þam-
piyonluk þarkýlarý söyÝüyor1ar. Evet tüm Ege, tzlnÝr Göztepe li:erden bu
þ:arkýnm devamlý olmasmý diliyor .
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GOZTEPE HAKKI OlAN ZAFERI ElDE ETTi
SARI-KIRMIZILilAR 2.LiGiN ÞAMPIYONU OlDUlAR

Sakaryaspor'u 1-0 yenen ve þampiyon olan
GÖZTEPE'nin tek golünü ERDEM attý

Hakemler : Ertuðml Dilek -Engin Ozbay -Hi1mi Al!)SaltaD

Saa.aryaspor : Sabri -Bülent Rooa.i -Erol -Began -Y etnþ -Aykut .Durs1m

~mih -Hicri -Zafer

Göztepe : GÜ!I1gör -y aþar .Sadettin -KMa.n -t~ -El'dem -Doða.n -

Mehmet -Sa.diulIIah -AU -trfan

: Dk. 36 Erdem

Göztepe Sakarya 'da Sak,aryaspor'u 1-0 yendi ve birinci JlÝge bileðinin
.ile geçti.

Oldukça heyecanlý geçen karþýlaþmay:a Sakaryaspor iyi baþladý. 11..

'''''U... Zafer ortalad];, Yetiþ kafayý vurdu top kalenin yanýn,1a avutUi

..20. dakikada !rfaJý kaleci i.e karþý 'karþýya kaldý aJýcak defans ka-

''''''' tehlike geçti. 36. dakika Göztepe'nin gol aný ve þ,ampiyonluk ge-

dakika.sýydý. Erdem Ceza al.a:n:na girdi. DefaJýstan sýy;rýljý, Sakarya

LooY... üzerine çeke'rek go:ü attý. 43. da.kikada: Recai'nin sert þutunu

elinden kaçýrdý. Top ikale çizgisi üzerinden falso alaraJk dýþ.arýya

lkinci yarýda gol fýrs.atý bulan ve daiha etkin oynayan sarý-kýrmýzýlý

'''. Önce Sadullaih, daha sonr,a Melýmet fýrsatlardan yararlanama-

90 dakikanýn sonunda Göztepe elG:e ettiði galibiyetle þ,ampiyonluk

a;ttý ve taraftarlarýn korkuç tezahüratý ile kar§ý1andý.

Kal:eci Güngöýr'den ye,deýk fuýt1::lDlcusuna deýk sarl-kýTmý~1.ý1ar zpÝk3r

.yudum1ar1ken antrenör ya:rdýmcýsý Fevzi Zemzem þunlarý söy1.ü-

<<Göztepe'lilerin birbirlerine olan servgile.ri bize zafer yolunu açtý. Göz-

þmdi gerçek yerine geldi. Futbolcumuz, taraftarýmýz, te'knik adamý-

.tümümüz beraberdik. Zaferide beraber yaþýyoruz. >>
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Gl)ZTEPE SAMPIYON

çwoÖzrepe

RizespOT

Þekerspor

Aydýnspor
K()nya td!. Y .

tSkenOOrun

Elazýðspor
Vef~

Tekirdað

Tires~r

~aka;rya
rý\nk D. Spor

Beykoz
A!tmoodu

S1vasspor

47
47
35
31
30
30
29
28
26
2G
26
25
25
25
25

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21
20
14
12
9

10
9

10
10
7

10
8

10
10
8

5

7

7

7

12

10

11

8

6

12

6

9

5

5
9

4

3

9

11

9

10

10

12

14

11

14

13

15

15
13

67
46
39
30
29
24
26
27
24
18
21
24
30
33
20

21

15

22

24

3'3

35

23

29

39

3,9

31

28

43

45

33

VE

Göztepe haftalardýr sürdwdüðü liderliði.ni Sakarya'da noktaladý. Evet

sa;rn~kýrm1Zýlý takým ha:kký olan :þampiyon1uk þark.1Sillý söyliyerek tekrar 1.

lige çLkmayý :baþardý.

YJ.llarIlIl Göztepe'si.. Avrupa kupalaniI1ýn baþarýlý tek takýmJ. Gözte-
pe... Sakaryasporr ikader maÇ1ný da k,azanýrken, hemen hemen tüm futbol-
cular görevlerini yaptýlar. Ne varki sahanllI1 en iyisi o}arak gösterilen, 36.

dakikada attýðý golle ve futbolu ile Erdem'di..

Evet Göztepe þampiyon. Y arým asn geçen bir maziye sahip Göztepe -

nin müzesinde alln teri, hýrs, mücadele ve görL;yaþý ile ,kazanýlan bu þam-

piyonlulk k.upasýmn hiç kuþkusuz ayrý bir yeri olaca:ktýr.
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Maçm bitiminden soora Göztepe artýk tekrax bÝrinci ligin takýmýy-

dý. Aslmda sarý-kýrmýzýlý ekip, ik.aderin kötü cilvesi ile hiçte ya!kýþmadýðý

ye,rde mücadele vermiþti. A ve'rajla geldiði yerden yine averajla çýk'Inasý,-

ný bilen Göztepe'liler Sakaryaspor maçýndan sonra stadm zeminine otur-

dular , ve birbirlerine ,kenetlendiler .Sevinç gözyaþlan, zafer çýðlýklalrý ara-

sýnda önce teknik sorumlu Tekin Yolaç ve yardýmcý8ý Fe'Vzi Zemzem'i 0-

muzlalrýna aldýlar .Sakarya stadmm tribünlerini týklým, týklýmdolduran Göz..

tepe'li taraftarlaýrm t~zahürat1arý ile futbolcular so~ma odalarýna gltti-

ler.

Sakarya stadý'nm ,küçük soyunma odasý bir anda dolup taþarken, göz-

yaþlarý arasmda b~kan Orhan Daut yorncu þampiyonluk yarýþýný þöyle

8J11atýyordu :

<<Sewn baþýnda kimse bize danlmasýn, þampiyon OlaCaðýZ demiþtik.

Bir sezon boyu haysiyetli þekilde mücadele etmenin ve zaferi kazalDlmanýn

~ içinde bulu.nuyoruzo Te'krar ediyorum iyi f,utbol oynayarak þam-

piyon olmanýn gururu içi:ndeyiz>>

Baþkan Orhan Daut gibi bu küçük soyunma odasmda kimler yoktu-

ki. ..Herkes birbirine baðlanffi1Þ gözyaþlan içmde tebri:kler , öpücükler da

ðýtýyorlaI1d1. Bir yanda.n futbolculanný kuca:klayan tekni'k so.rumlu Tekin

Yolaç ise göz yaþlarý a.rasmda þunlarý söyleyebilmiþti :

cBüyük engellerle dolu maratonu tamamlayýp birinci Türkiye

yüýkselmenin sevinci içindeylz. Öyle bir a.n yaþýyorum ki bunu .

imka.n yok>>
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IKiNCi LiG ÞAMPIYONLUÐUNU BELiRLEYEN MAÇTA
KIRIKKALESPOR : 7 GOZTEPE ; 6

Hakemler : Oktay Taner -~ Kaya -Sa;dÝlik Deda

Göztepe : GÜlngör -(Ulvi -Yaþalr -t~imail -Kenlan -Saýdeitm -l\kdým3t

Erdem -AJi -l)o,ðan -Sadlu!l)ah -(SabaJýattin) -trfal!l;

KlrJ;kkalespo!l' : Y alçm -Eroaýn -'fii~ -Mustafa -Þahin -Tý!iDOO!l' -Bur-

han -Mehmeýt -Hamit -Mahmut -Osman -(~YÜ!!)

Go1ler : Dk. 5-44 Sadu1Wý, Dk. 55 Eyüp, Dk. 84 Hamit

1kinci Türkiye ligi þampiyonýuðunu Kýrik:Jkalespor pen;altý ;atýþlarýyle
kaz~ndý : 7-6

Karþýlaþmanýn ilk y,arýsýný 2-0 önde kapýyan s~.::kýrm1Z1lýta;kIm fkinci
yarýda iki gol yiyince normal süre 2-2 berabere sonuçlandý. Daihý3. maç u'4a-
d1 ve 3-3 beraberlik oyunu penaltý a~larýna göllirdü. Atýþlarda ise Kýnk-
:k.ales,por 7-6 öne geçti ve þampiyon oldu.

2-2 beTaberlikten sforýra 93. da;ki,kada Eyüp takýmýný 3-2 öne geçirdi.
96. dakikada ise Sabhattin durumu 3-3 yaptý.

* ~ m

Göztepe liler 30 maçlrk lig maratolIlUIlu taký'mlarýnda oynattýklan 24
futb:Jlcu ile ta;mamladýlar. San-'kýrm1zýlý teknik adaýmlar rakiplerine göre
de taJam tertibi denediler .

Göztepe teknik adam1annýn görev verdiði futbolculann yanýnda ;

Ercan -Taner -Sadettin ýsm!ail -Mehmet -Erdem -Ali -Doðan -Sa-
dullah -lrfan þekli ideal tertip ola~ak °YDJanan maçlarda dtkJtati çe'kti.

Ancak 24 futbolcunun çeþitli maçlarda ve çeþitli dakikalarda aldýklarý
görev sayýsý ise þ:öyle :

Ali 30 maç, Erdem 30 maç, trfan 30 rn~, Sadettin 20 maç, Kenan 29 maç,
Doðan 29 maç, Sadul1ah 29, \maç, Tanýer 23 maç, Mehmet 23 ýmaç,
Ýsmail19 maç, Erc,an 13 maç, Burýhan 11 maç, U1vi 10 maç, Halim 10 maç,
Sa;bahattin 10 maç, A. Yavuz 9 maç, Güngör 8 maç, Ýbrahim 7 maç,
Yarkýn 6 maç, Mustafa 6 maç, Hulusi 2 maç, Yaþar 2 maç, Bülent 2 'maç,
K. ýsmail 1 maç.
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GÖZTEPE'NIN BAÞARISI

ALKIÞLANMAYA DEÐER

ismail sývRI

Göztepe'nin, geçoo yýl Birinci Lig den
düþtüðü gece ile bu yýl Birinci Lig'e yük-
se1diði geceyi, ~aþ'aya,nýar , acý ile sevincin
ne olduðunu gö21leriyle gÖrdü.

AvrUJpa ~u'Pa1aTmda TÜJrk Futbý:>1unu

zaferle tems;il eden Göztepe'nin düþüþ ü-

züntÜJSü çok der1n w acý oldu. GeçelIl yýl

gözya.þlanný göstermekten kaçanlar , bu y1l1,

sevinç gözya.þlan içinde birbirlerine sanl-
dilar .

Böylece, düþmenin deýriýn acýsýndlan, yÜ!kselmenin çoþkun s.evinci ara-
smdian, ta.m bir yýý g~çti. Bu yýl, Göztepeld:1er ve 1zmirliler iç:in, çok uzun,

g;üç ve çetin yýl o1du. Ama, gerçekt~n renklerin~ gcnülden b,aðlý Göz-

tepelil~r , bu zor ve 'çetin günleri, hiç umu;tsU?lluða düþmýeden ve hergÜJI1 ba-

ÞarJ:lý bir imtihan vererek geçiroiler.

San-KýrmIZ!:lýlar, hevesle baþladý'k1.an ligin 1Jürn gÜJçlÜJkle~ini, o~Uý-

lar1:n, yöneticilerin birlik ve býeirabeTlikleri ve taraft:aý'larýn cand'an deste-

ði i1e yelnmesini bildýiler

tþte, ,bu günleride, Tüm Gözte!J-e'1i1eri, oyu!Ilculannýn, ~ýönetici ve taraf-

t.arlarýnýn birlik ve beýraberliði yanýnda, 1zmirlileri.n de canýdan ilgisini ka-

Böylece, oyuncularmýn birliði, yöneticilerinin bilgi Ve s:abn ve Göz-

gÖI1ill veren tarýaftarlai1'1ll1n candaýn baðlýlýðý ile d,ost ve d:i1þman

.bu büÝyUk zafer k:azanýldý.

Geçen yýl, gol farkýY'la Birinci Lig'den düþen ve b,u yýl gol farkýyla Bi-

.Lig'e ~len Gö2Jtepe'nin bu yýlki býaþarýsý, öðülmeye ve alkýþ1an-

.deðer büyük bj;r zaferdir .
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Selam Futbolcuya, Taraftarlara, Yöneticilere..,
Ve Selam Isimsiz Kahramanlara.. .

C. Esen KAFTAN

Ta;m üç yýl bitýkisel yaþam geçirmiþti

Gö1Jtepe. ..

NiliJaye.t OOklenen gÜJ11 geldi, çat'b.

Düþlerde o.1an deðildi bunla'r ...TraJbmn'-

dan, ISamsundan, G. Saray ,dan sýyrýlýþ~ar-
dan end1þe duymamwk elde deðildi... Ya-

ýýaya neþter de V\U'u1mamýþtý. ..Alkýllar
baþa :anook, 2. lige düþüýÜIlce geldi. Kaaý

deðiþdmi gereýkliydi. O kanda eaðlandý. ..

Y eni1:er Ordusuýna bakalým :

Taner ler, Y~arl'ar, Sadettin'ler, Erdem'ler, Bu;rhan'lar, Sadullah'lar,

trfan '1ar .

Doðan'ý yeniler ordusuna katýmyorum. Olgun meyva olarrak aðacm-

dan koparýlýp almmýþtý.

Göztepe'nin Güvsel lerden, Nevzat'lardan sonra geýrçek kaptam 'k1m
olur sorusunu heriÝ1.alde Ali'deýn ~lka kimse yamtlýyamaz. Ziýýa A1i hem
gol attý, hem attýrdý. Birde bu yüksek verilerin yanLnda efendiliði, ve a;r-

k:adaþlýðý. .

Kenan'ý, !simail'i, Mehmet'i, Güngör'ü Ulvi'si, Ercan'ý Halim i elbette

gÖIlüllerde taht kuýranlardý...

Bir çift sözümüz dahla var. O da, Erdem'e. O Erdem ki, hý:rs ,
yaný sýra sýanki yýllanný vermiþti Göztepe'sine. ..Eðer Þampiyonluða ..
atmaJk geýrekirse imzasým da atmýþtý, Sa;karya zaferindeki golü ile. ..

Haksýzlý:k etmiyelim. Çoþku ile hakJkýný Sezar a teslim edelim. \,, -
ile aþkla böylesÝne taraftarý kim baðrýna basmaz. ..

~a yöneticiler ...

Selam sana Þ~, Selaým Daut, Köroðlu, Amas, ve de selam saýna
yü;k Göztepe'li aðabeyler ...Ki onlar isimsÝz kahramanlar ...

Gazanýz mubarek 01s1Ul.. Zafer artýk hep sizleriIý olsun...
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''DURAN AYAKLAR''dan Farklýlýk

OKUMUSAliM.

On sekiz yýl kale aýýkas:ýn1a atýlan gol-

le:r'Ý te!!.býit etmiye çal~tým. Mes:e~:n getir-
diði bu 6,rellikler baýna zaman., zg,man büyük
heyecanlar veflmÝþtir. Zaman zamanda Ü-

züntüler...

Zira ablan bir gold,e o takýmýn ka1,3

CiEmde yakýru::lan gördüðýü;m h,ü:ýÜ!Il dolu yü-

2Jii, þa~;kýnlýk dQlu bakJ;~larJ. 1:'ana el:1 yak-n

gc,:ýÜl11Jtü1er 01:3.ýlýaýk geli~. Bir ba§ika yan:la.
,,,,-,, i~.e, a:ttýðý golle 'sevýinç çýðlj;~{la.n ,atan o fut-

balcunu;n heyecaný vardýr. Yani kalecdlerle, atýlan goller ve sahipleri ara-
Emd;aki bir foto muiha:birÝnin deðerlenc1:1rýmsler1:!iir b,1Lnlar ...

Son yýl1arda <<Durýan ayaklar>> ÞElklinde yornmlanan futbolculanmýz
biz fo':,o muhabýlrler:ine ýkale arkala:rýný:3Ja faz1a heyecan ve fjsvk Veirema-
diler. Ne atIolan gollerde, n3de oyýmcula~m ya:km görüntüler.:nde reslm

heyecaný varljý.
Ben 'kc'Ýnuyuf,a~la daðýtmak isteýrý.ýiyoru.m. 'Ne var kýi, ge.çt:n se'zan ba-

zl A1.sanca,k, bazý AtatÜJrk stadm!crý yeþil çimleri ÜZe.rind.3, kale arikaSlnda.
ka1:lýðýým zamanlar Gözte~ nm gÜZJel ve ço!k sayýda golleýrdni çc:kme fýr-
Ei3.tmý buldum. Tribiinlerýde Eeyýircile'rý1n uzalk lraldýðý bu fut;bol olaylanna
en yal{ýn, olan be:ndim, bizdik...

Göýztepe ile ilgili <<Þamýpiyon Göztepe'>> adlý kita1:,ý ya'kýn ark,adaþ:m
v,e m~s.ýekta~Jm Tayyar Ö'Z!demir'le birlik,te pe.k,iþtir:meye çalýþmadgn ö.n-

ce, düþ.Üln;dük, planladhk. <<Bu golleri týesbit ede'rek, ya2lýlar~le d,eðe.rlen-
direlim>> isteýdik.

<<DUý!1an A:yaýklar>> þeklinde Eöyledið~m futbolculanmlZJian G5:Jrep.e -

lilerin bir farýký vardý. O da; atýlaýn goUerým oldukça fazýa ve g;ti2Jel olma-

sýydý.
1þte ýbu dÜ§li.ince paral:eýicrý.de ýkýitabým:ýzý gerçekleþtirýjiik.. Unutmadan

þunu da hatýrlat.mia,kta yar,ar görüyorum. Böylesi.ne birbirlerlnebaðlanffi1Þ
ve kenetlenmiþ bir taký~, þampiyonluðunu u:nutulmýyacak §,'~ý~{le s.c:kma;k,
diðer 1zm~ -Spor ku1ü:pler1nde dýe e11l ,az olIllar ka;dar bizleride mUýtlu ede-

cektir,.
<<ÞaJmpiyon Göztepe>> a;dlý ,kýita;biý'm1zd:a Sarý-KýrmýZl11 reIllýklerýe gönül

vermiþ olanlarý bizde yakm1aþ,urd1k, birleþtirýdik. Mutlu EIOnla b!Ýtirilen bu
þPJmpiyonluðu candan kutlar 1. TÝÝI;kiye Lig,i!I1Ýn yeni t~ Gôztepe'ye

b!aþ!an1ar dileriz.
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GOZTEPEýDE BAÞARili OlANlAR
OlAMAYANlAR...

UlUKANBülent

BüY'ük b3Þarý diyolI'Uz, bir yýl ÖII1Iý::e 1.
Türýkiye liginden, ta:k1m~n iç bunalJ:m-
larý yüzünden bir alt lige inen sarý..k1:rmý-
zýlýla;r , geçtiðlmiz yýl ÝJI1aný1maz birliýk' b~-

rabeýrlik ve Jt.aynaþ'ma örn~i göste~:lýiler.

Oyle ki, yöneticisiyle, futb~lcusuyla ve
tar:aýftaýrýy:ýa, Tü;m E:arý-kýrmýzýlý camia, a-
<leta kýein!di bÜII1yeleýr:nde seferýberlik ila;rý
etmiþti, k.aybaýdilene u1ý~ma.k için. 1þte,
t.Ü!m ,bu uðI1~lar, kooa bir m3.11aton sonun-

da, boþa gitmedi. Gö7tepe'liler bir yýl önce, gol fa.rýký ile düþtUkleri yere,

ylne go,l farký ile geldiler .
Þunu hemen söyleyelim, Göztepe tak1Ým~nda, bm, baþarýlý olmaya;rý ne

yönetioi, ne futbolcu ve ne de tarafta.r görebi1iyýorum. Heý1kes, her Gözte-
pe li, ikendjne düþeni fazlasýyla yaptý. En iyi ve en kötü anýarda biý1bdrle-
rinden hiç 'kopmadýlar. H:atta es'kiden iþin b~ýnda olanlar bile, yeýn:i arýka-
daþ1arý ile po1emÝIklelrlÝ bJJrak1p, Göztepe'nin zaferi için çalýþtýlar .YUJkarý-
da da söylediðiiniz gibi, ufak hesaplaýrý b1I\3Jkan tüm Gözteý>3'lileri, bi,r yýl
önoe içine d~:tü:kleýri hatayý UJIlu.tup, bu hatanm nasýl taýmir ed!Ýleceði hu-

s.usUJ11da birleþtiler.
Evet, sar.-kýrmýzJÝý camia, büýyýüJk bir dayanýþma önýeði verdi..

Baþa;rýya ulaþmak için önce takýma kaJZandý1'ýlan yeni elemanlar1a iþe
baþlayan f:aýrý-ik.JlrImZ1lý yöneticiler , kendi iç býÜI1Yelerindeki mesele1eri de
en 'asýgariye indJirmi§lerdi. Bu arada taraftar ke$imini hiç UiIlutmamaik. ge-
rekir. Bir tak1:ma bu kadar cýandan baðlý, her þeyi ile onu dt)ste,kle.yen tlam
anlamýyla vefalý b,ir taraftar kesilnl1ne her takým nasip ol.maz. GöZJt3pe böy-
ýe bÝT taraftara sahip olduðu için, ne kadaýr övüýnse azdýr .1çe:r1de ve dýþa-
rJ,da ya,pt1klan ka.rþýlaþ'malarýia, Göztepe'li futbolcu1ar, multlaka seyirci-
lerini de yanlarýnda gÖl1mÜþýerdir .

Futboýl<:u1aT ne yap~tý,r? Futbolcularda yöneticileýrýin ve taraftar1a-
rýn yaptýýklarýndan azýný mý yapmýþlardý ? HaYJlr , onlar da uzun doksan
dakiýkalar boyun.c,a, takýmlarýrnm býaþarýlan i~jn ter döltmü.jlerdir .Kaleci
Ulvi'sýin,den, Güngör'ünOOn, Erean'mdan, ta lrfan'ma kadar, koca bir lig
boyunca ah~ içinde 'kalabilmeyi s'aðlaya.bilrniþlerdir. Davalarma kökün-
den inanan bu futbolcular , þ,ayet bir þanssýz1ýk sonucu þampiyonluðu ka.

çJJ!'salardý, gerçekten ya;ZJ!k olurdu.
Biz, tüm Göztepe caimasmý kutluyor , 1. TÜlrkiye ligÝnÝn yeni takým

ola;rak ~all'ýlar diliyoruz.
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11 IçiMizDEN BiRiLERI ',

NARINSadýk

cBat1ik b1r gemlnin, tekrar eEikjsi gibi

yÜ2Jebi1mesi ...>>

!naJnýlmasý güç bÝr olay.

O þanlý, o güçlü ve Avnýpa seferi ya-

pan cGöztepe>> 1smi ta.þýyan bir sezon ön-

ce h,at'alar yüzünden sulara göInlÜ1üI'ken,

hiç kimsenin bu batýðý tek,rar yýüOOüreceði-

ni d'üþwemiyordu, inanamýyordu.

i Oys'a, bÝr sezoýn.luk uðraþ yetti de art-

tý. Tayfalar yeniden bulund.1.IJ. Makjnalar
"C"""C+,"",," .e~,C,""Cc- deðiþti ve iþin en ilginç yönü de kaptan-

la;r baþka, baþka isimlerden oluþ!tu.

cýBiz bu gemiyi yeniden sefere çýkaracaðýz>> diye inaýnçlanm belirteýn

yeni yönelticilere gülenler oldu. Hatta, <<Bu tayfalarla sadece hayal ku-

, diyenler çoðunluktayd1.

Kim bu s'öz1.e:ri sôy1iyenler? Kim di bu <<ýnanç Ordus,Ulna>> in:aýnmýýyan-

lçimizdeýn ýbirileri.

284 giinlÜ!k uðraþm son etabnda, tüm Eng,ellere raðmen ve çýð g1bi

taraftarýn c1:a yaýýdJimý ile bir yý1 su1ar içinde kalan þanlý <<Gözte-
J. tüm heybeti dle suyun üstÜlne çJikýverdi. ..

Futbolrmafyasma, teýnkttlere ve engeUere raðýmen gýörevlerini yapan
., futbolClUIa:r ve taraftarlar .

cGöztepe tarihindeki yeriniz hiç bir zaman unutulmýyac8Jktýr. Sizler
verdiðiniz ismin birer parýçalarý oýdunuz~
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''FIRSAT TRENI''

SEvi LA h m et

Evei, AJýkJÞlanac:ak bir baþ:an. .

Yön:etici Sosya.l koýmite, te'knýk adam,
futbolcu, ta.,-'aftar ve bas!ýnd;3. olurnJu !katký-
lanyle geýýçekleþtirilmiþ bÝT b,aþandýr bu..

Tüm tara:ftarlarý, sýinir gl8Tginliðl i-
çinde býra:kan b,ir tempý:Jda EÜ:r:drl1Jrü1..2n bu

þa:n1!piiyclI1l!uk cýrýc3 sarý-kýrmýzýlý renkle.re

gönül veTenleTe hýayýrýý olsun. ..!

YorgunlU1klarla dolu, acýlarla dolu, b,ü~ "--,..~--~,-

yük rnücadele1eriýý sa:hne olduýðu bu ba.~arý
gerçekten küçümsenece1t bÝr baþýaýrL deðildir. Bu' baþarmýn geliþlerd ve için-
deki 'mücadele.le.ýi yýIlar soýnra yine hýatýr'larýac'ak ve ölI'nekler teþ:kil e'de-

ceýk...

Þimdi GQztepe yelIýi b,ir ru!h ve yeni bir ligin taik1!mý oýlarak bulunuyo:r.

Baþar.nm getirdiði bu orta.mda san-kýrml!Zllý lar baýkalJJm neler yapac!ak-

lar? yalýýý:Ýz lige gel~~mi kutJarn:acak ? yoks'a y,anýn1a baýzý '6eliþm3lelr':lemi

getirecek ? tekrar madýdi katýkrda bulUlllan veya bulunmas1 muhtem~l ki~i-

1er pekiþbirilerek yeni yöaýetim kUJrýulýUlmu ge~e1kle§tirilece,k ?

Bence Gcýztepe yeni ,bir devlr açmýþtýr bÜinyesj,!1id.$. ..Onun ~ç:1n:lir ki,

bu ýkadar sevgi ve'ilginin buluýndUlðu orýtamda bütünleþemye, ~~ g1dilmelidir. Zi:ra bu orta:m :kulüburr.ýÜJz içi.[l iyi ve olumlu bir cTtamaýl1.

Y1llar önce Gözt.epe''mizÝ:Il A vrýupa kupalarýnd;a gös.terdiði baþia:rý

ralarmda ilk fýrs:at gelmiþýti. Bu fýrsiat o devirle!1de gerçelkleþti:rilemedi.

ilki id:i. Þimd;i Göztepe ikincisdni elde etmiþtrr .Yani <<Fýrsat Treni>> ..

GÇ)ztepe ista:s'yonundadLr .

Eve!t ikötü br ortamda bütün1eþ.ova1, o11taya parlak baþianlar .~~.1-
Göztepe'lÝler bu fý!'S'attan en iyl þekilde yararlanýrlarsa <<Köili Son>>
da veda etmiþ olacaklardJJr .

Daima en iyiye, en güze1e layJik olan Gôztepe'rn1z için tekrar

lar, mUýtlUýuklar,,!.
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GÖREVDEN KAÇANLAR DA VARDI

Zeki ÇIRPICI

ZaJman, zaýman birNkte olduðum, olaY'

lan birlikte yaþadýðým, yönetim kurulunun

dört kiþilik ferdinin b5ylesine büyük mü-

caJdele göstermiþ olduk1arý büY'ii:k gayret,

cesaret ve azmÝ11i kelimelerle ifade etmek

imkansýzd1ýr. Böylesine fedakar insanlarýn,

inanýlmaz dere,cedetki mÜicýaýdeleleri Gözte-

pe'yi dýüþtüðü batak1ýktan Çlýkartmaya yet-

~tir .Acý ve tatlý anýlarla g~n bir yýllýk

--sÜ!re iÇÝI1lde, zaJmaýn, zaman yardýmla.nn,a S1-

ðýn:dýðJ:mýz ve yaýkýn a!ýkadaþla:rýmý:zýn aýlaýkasJJzlýðý, yýllarca gazete sütiÝn-

LaI'1nda Göztepe'li olarak bi:iJnen þahýslarýn, parasal yönden tükelndiði za-

ma;nlarda, yönetJiJm kurulUjI1dan << V eba>> mikrobu gibi kaç!n1a:lan Göztepe'yle

ilgili 1mutulmasa; çcýk güç anýlar olarak kalacaktýr .Bunun yanýsýra, bizlere

çok ya;km olan yardýmlarýný esirgemiyen ve her y5nden yönetim kuruluna

destekleri olan tüm !zmir'lilere ve bi1haJSSa Rafet Kahraman, Erol

.beyefendileri §lükýra.nIa yad-etmek Ýsterim.

Otuýz hafta müddetince GÖZJtepe'mizi yaln1Z býraýkmýyan, ve þa:mpiyon

~_.~- çoýk büyüýk payý o1an taýraftaýrlanmlZJa teþekkür etmek iste-

--.Ayýný þekilde bu mutlu sonda, payý olan tüm sporcu, tek.!nik ka:droda-

ar,kadaþlar1mýda tebrlk edeT , bir yýl ~ca bizlere destek o1.an yapý-

.hýaks1Z11klara ha~Lran, haýklýyý saVUiIlan tüm basmm ,saygýdeðer fert-

.SO!IlSUZ teþekküTler .
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GOZTEPE'LiliK RUHU

Adýný !zmjr'imizin en gýiizel semtlerin-

den alan ve artJIk bu gün semtin ötesinde

12Jm~r'e mal olan Göztepe'yi ve O.'lun mane-

vi yarlýðýnd'l türn c3imiayý kutlarým.

Geçen yý1ki, geçirdiðirniz büyük þans-
sýzlýðýn çö'ki.irntÜlsü altýnda kalmadan azÝm-

i le ve inaýnçla uðraþ verip, bu günü yaþatan-

1 lara se1a:m1ar , tebrikler ...

Gözt.epe olgun, sabýrlý, azim1i ve bÝi1""
irjne baðlý ve ina:nýçlý kiþilerin sem!OClli-

dür .Bu seýmbol bizi dünden buý gülIle getirdiði gibi btmdan sonra:ki baþa;n-

lannda kaynaðý olacaJkItU".

Bu gün için Ü.lkemi:zde gerçelk o1an þu ki, kulüplerimLzin yaþa.týlma-

Sl ve b~anya ul~týrýlmasý anca!k. sayýlarý pek 8;z olan kjþilerin maddi

desteðÝne dayalý bulunmaktaýdr. Üzüntü ile ifade edelim ki, art;.ýk 1zmir'in
sembolü haline geleýn Göztepe':de varlýð:ný hepimizce bilÝnen kiþilerca yö-

net.ilmerktedir. 1þte bu ka;dar sevilen ve herkesÝ!I1 kalbinde yeýri olan ta.raf-

tan her geçen g,ün çoðalan sa.n- kmmýzýlýlaTm ileriye dÖI1JÜJk çalý~maýar iç:n-

de olmalan gerekmektedir. Maddi olana;klar kiþilerin elinden alýnýp, kollek-

tif çalýþ;ma.la.rla güçlendirilmelidLr .

Göztepe þampiyon oldu ve gerçek yerine geldi. Hepimiz sevinçliyiz.

Mut1uyuz. ..Baþarýlanmýzýn devam1lIlý diliyoruýz.

Göztepe haftalardýr sürdlürdüðü liderliðinýi Sakarya'da noktalad1l. Evet
s;arý-kýrm1Jzýlý t8ikým hakký olan þampiyonluk þarkýsýný söyliyere.k tekýrar
1. lige çýkmayý baþardý.
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Uzun Iig maratonunda Göztepe'li yöneticiler _.
zaman toplantýlar yaptýlar ve ''Doðru ve isabetli''
bulmayý böyl8C8 baþardýlar .
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ALÝ Çft~ÐlAR (Kaptan)

1951 yýlýnda Ýzmir-Tepeköy'de doðan ve

orada futbola baþlýyan Ali'nin ilk resmi

kulübü Göztepe'dir, 1.75 boyundaki fut-

bolcu Evlidir. Yüksek okul mezunu olan

Ali ilk kez bu sezon takým kaptanlýðý

görevini yapmýþtýr .Göztepe' de ileri uç ve

orta sahada oynayan Ali 'nin beðendiði

sporçu F. Bahçe'li Cemil'dir.

ERDEM HENDEM

1951 'Yýlmda Ýstanbul'da doðan Erd~m,
bekar ve lise mezunudur. 1.77 boyunda 71

kilo aðýrlýðýndaki futbolcu Göztepe' de or..

ta sahada görev yapm~þ kritik maçlarda
attýðý goller yanýnda gösterdiði futbol ile

dikkatleri çekmiþtir .Ülkemizde Trabzon-

spor'lu A. Kemal'i beðenen futbolcu sýra-

sýyle Çanakkalespor 1 Balýkesirspor , Tire-
.,, ,

spor 1 Bergedcrf (Almanya), Rizespor da

futbol yaþamýný sürdürm~þtür .

ÝRFAN ERTÜRK

1957 yýlýnda Turgut'luda Dünya'ya gelen

Ertürk lise'yi bitirdikten sonra
.~.~~~.~ tahsil yapmak istemektedir .

, -
.78 boyunda 69 kilo aðýrlýðýndaki genç

göLtepe'nin gol makinalarý ara-

yer almaktadýr. Ülkemizde Sadul-

ve Doðan'ý beðenen lrfan, sýrasýyle

M.ld. Y , Nazillispor , Tirespor

.futbol oynamýþtýr .Göz~epe'-

'geçeÝ-ý yýl transfer olan lrfan Bekar'-
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SAADETTtN DÜLCER

1. 78 boyunda 84 kilo aðýrlýðýnda ve GÖL-
tepe'nin sol kanadýnda defans görevi ya-
pan Sadettin, futboldaki ince1lðe önem
vermeden sahada gösterdiði olumlu gra-
fik ile dikkati çeker .Ülkemiz futbol ve
futbolculanndan ayrý bir özelliðide ''U-
zun'' taç atýþlandýr. 1956 yýlýnda Afyonda
doðan Sadettin, Manisa gençlik ve spor
akademisi öðrencisidir .1Ik lisans çýkara-
rak futbol oynadýðý kulüp Manisaspor'-
dur .En beðendiði sporcu ise Trabzon-
spor'lu defans oyuncusu Necati'dir.

KENAN ATAY

Kenan'ýn ilk oynadýðý kulüp amatör Þi.
rinyer Gençlik'tir .Genç futbolcu daha
sora vatani görevini yaptýðý sýralarda tz- ,

mir Denizgücünde oynamýþ ve kýsa süre-
de dikkatleý;i çekmiþ, geçen yýlda Gözte-
pe'ye transfer olmuþtur. 1.81 boyundaki
genç futbolcu takýmýnýn geri dörtlüsün-
de görev yapmýþtýr .1954 doðumlu Kenan
Atay'ýn en beðendiði sporcu takým arka-
daþý kaleci Ercan'dýr. Bekar olan Kenan'-
ýn dýþta sempati duyduðu sporcu ise
Cruyf'tur .

Do(;AN KfrÇfrKDURU

1949 yýlýnda lstanbul'da Dünyaya geleÝ1
Doðan, futbol yaþamýnýn büyük bölümü-

nü Göztepe' de geçirmiþtir .Bu kulüpte i-

sim yapan futbolcu daha sonra Mersin

ld. Yurdun'da da futbol oynamýþtýr. tIk

lisans çýkardýðý Gedikpaþa (lstanbul)'dan
baþka Kasýmpaþa ve DeniL'gücü'nde de

futbol oynayan Doðan bekar'dýr. 1.78 bo*

yundaki futbolcu'nun en beðediði sporcu
Trabzonspor'lu Turgay' dýr .
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SADULLAH ACELE

1950 doðumlu olan Sadullah Görtepe'ye
Boluspor'dan transfer yapmýþtýr. 1.85
boyundaki bu futbolcu bu yýl takýmýnýn
baþansýnda etkin rol oynamýþ, rakip ka-
Ieler için ''Gol'' tehlikesi yaratan adaýn
olarak belirlenmiþtir .Bekar olan Sadul-
lah uzun ve ince fiziði yanýna futbolcu o-
Iarak ince hareketlerde katmasýný bilmiþ-
tir.

TANER LAFÇl

tzmirspor' da futbola baþlýyan Taner , fut-
bol yaþamýnda tam bir profesyonel an.

layýþ içinde futbol yaþamýný sürdüren en-

der isimlerden b~ridir. Altýnordu'daki ya-

þamýndan sonra geçen yýl GöLtepe'ye
transfer edilen Taner..19;47 doðÝýmludur.

Bazý þaýi.ssýziýklarla ta~ýmýnda bir kaç

inaç oynamýyan Taner, Göztepe'nin þam-

piyonluðunda iÝnzasýný atan diðer futbol.

culardan biridir .

MEHMET KIRMIZIBA YRAK

Orta sahanýn en çalýþkan elemaný olan

Mehmet, bu sezon Göztepe'de iyi bir gra-

fik vermiþ ve takýmýnýn baþansýnda et-

kin olmuþtur. 1958 doðumlu olan Meh-

met, futboldaki tekniðini çok iyi geliþtir-

miþtir. Ancak bu futbolcunun tek arzu

edilmiyen yaný futbol oyunu içinde topa
olan sevgisinden olsa gerek, arkadaþlarýna

kollektif oyunda ayak uyduramamasýdýr .

Bekar olan Mehmet, Göztepe genç taký-
mýndan yetiþmiþtir .
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tSMAtL StlTÇtl

Göztepe genç takýrnýndar: yetiþen 1.79
boyunda 73 kilo aðýrlýðýnda Ýsrnail ta-
kýrnýnda geri dörtlüde görev yaprnakta-
dýr .GöLtepe'nin baþarýsýnda büyük katký-
sý olan ve forrn grafiðini devarnlý yük-
seltrnesiný bilen Ýsrnail Sütçü, evlidir .
1955 yýlýnda Ýzrnir' de doðan Ýsrnail 'in en
beðendiði sporcular Cernil ve Cruyf'tur .

ERCAN ERTEMÇÖZ

San-Kýrmýzý renklerin kendi bünyesinden
çýkardýðý kýsa sürede tüm sporseverlerin
dikkatirii çeken kaleci Ercan, 1.82 boyu
ve 75 kilo aðýrlýðýyle ideal bir kaleci gö-
rüntüsü vermektedir. 1956 yýlýnda 1zmir'-
de Dünya'ya gelen Ercan, Yabancý Diller
Yüksek Okulunda öðrencidir .Evli olan
Ercan'ýn Ülkemiý:de en beðendiði sporcu
F. Bahçe'li Cemil'dir.

BURÝIAN ERÇEKER

1957 yýlýnda Ýzmir' de doðan Burhan lise
öðrencisidir .Bekar o.li'ln futbolcunun 1.80
boyu ve futbola yatkýn bir karakteri bu-
lunmaktadýr .Biraz aðýr kaldýðý paLis-
yonlar yanýnda topa olan hakimiyeti bu
sezon bir kaç maçýn dýþýnda çoðunlukta
eksikliðini kapatmaktadýr .Göztepe' de bu
yedek kalarak, oynayan 11 ' e yardýmcý 0-

lan bir form göstermiþtir. Bir ara Aýtýn-
ordu'da kiralýk olarak futbol. oynayan
Burhan'ýn en beðendiði futbolcu takým
ar kadaþý Sadu.llah ' týr .
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ULvi DERÝN

Yüksek Okul mezunu olan kaleci Ulvi,
geçen sezon geçirdiði Qnemli trafik ka-
L:asýndan sonra, gQsterdiði hýrs ve azim-
le tekrar sahalara dQnerek takýmýna ya-
rarlý olmasý açýsýndanda alkýþlanýr .Bu
sezon üç kiþilik Göztepe kalecileri içinde
kendini ispatlamýþ ve takýmýna yararlar
saðlamýþtýr. 1949 yýlýnda Turgutlu'da do-
ðan Ulvi.nin ilk kulübü Salihli 5. Eylül-
dür. 1.80 boyundaki genç kaleci bekar'dýr.
En beðendiði sporcu ise takým arkadaþý
Sadullah'týr.

HALÝM DÝzDAR

1959 Doðumlu olan genç futbolcu, taký-

mýna yararlý olan futbol karakteri ile iyi

not alanlardandýr .Ne varki en verimli

anýnda vataiýi göreve gitiiýesi takýmý adý-

na þansýzlýk olarakta nitelendirilmiþtir.

1.78 boyundaki Halim'de geçen yýl Al-

+ýnordu 'ya kiraýýk olarak verilmiþtir .

SABAHA1TÝN AKGÜL

150 yýlýnda Tekirdað'da Dünya'ya gelen
Sabahattin Evlidir .Yüksek Okul öðrenci-
si olan bu futbolcu 1.76 boyunda ve 71
kilo aðýrlýðýndadýr. Futbola Altýnordu
genç takýmýnda baþlýyan Sabahattin Ak-
gül, daha sonra Uþakspor'da da futbol
oynamýþtýr .Göztepe' de ileri ~çlüde görev
yapan futbolcu daha ziyade attýðý kafa
golleri ile dikkati çeker. Sabahattin'in
Ülker:nizde en beðendiði futbolcu Trab-
zonspor'lu Necati'dir.
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A. YAVUZ
1949 yýlýnda kastamonu'da Dünyaya ge-
len A. Yavuz'un ilk oynadýðý kurJ.ip Bü-
yükdere'dir. Daha sonra futbolcu, sýra-
sýyle Sarýyer , BaIýkesirspor , Altay , Düz-
cespor , Rizespor , Trabzonspor' da oyna-
mýþtýr. Vatani görevi için ÝLmir'de
bulunmasý ned;~niyle Göztepeli yönetici-
ler bu futbolcudan yararlanmak istemiþ-
ler, ancak daha sonrada çeþitli nedenler-
le kadro dýþý býrakmýþlardýr .1. 77 boyun-
daki futbolcu bekar ve orta okul mezu-
nudur .

~

GÜNGÔR ÇiLEKÇiLER

1945 yýlýnda Ýstanbul'da doðan kaleci
Güngör'ün ilk kulübü Ýzmit D. Gücü'dür.
Güngör daha sonra Kavaklýspor, Ýzmit
Boruspor, 1zmir D. Gücü, Göztepe, Ada-
naspor , Mersin Ýd. Yurdu ve son oIarakta
yÝne Göztepe'de oynamýþtýr. Takýmýn en
yaþlý futbolcusu olan Güngör , sanat oku-
lu mezunudur .1.83 boyunda olan kaleci
futbolumuzda ismi geçen futbol yaþamý-
rn güçl'ü fiziði ile kazanmýþtýr .

ÝBRAHÝM EJDER

1953 yýlýnda Çanakkale'de Dünya'ya ge-
len 1bralýim Ejder'in ilk lisans çýkardýðý
kulüp Vefa'dýr. Ýbralýim daha sonra Ba-
lýkesirspor , Sakaryaspor , F .Bahçe, Gire-
sun ve son olarakta Göztepe'ye 3 yýl ön-
ce transfer yapmýþtýr. 1.75 boyundaki Ýb-
rahim, orta okul mezunu ve bekardýr .
Göztepe'de daha çok sol ileri kanatta yer
almýþ ancak tahminlerin altýnda bir per-
formans göstermiþtir. Ýbralýim'in en be-
ðendiði sporcu ise F .Balýçe kaptaný Ce-
mil'dir.
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YARKIN Gt)vENEN

., .,, --
Gözt~pe gençtakýrnýnda futbbla baþlýyan
yarkýn'Güveheh; daha sonra baþarýlý bir
çizgi verrniþ ve Sarý-Kýrrnýzýlý takýrnýn a-
rnatör ve profesyonel takýrnýnda oyna-
rnaya baþlarnýþtýr. 1957 doðurnlu olan
Yarkýn, daha Liyade orta sahada göster-
diði futbolu ile dikkati çekrniþtir. 1.75 bO-
'yunda 6ý kilo aðýrlýðýndaki Yarkýn'ýn Ül-
kernizde en beðendiði futbolcu takýffi ar-
kadaþý Sadullah'týr. Orta okul rnezunu
olan Y arkýn, bekardýr .

, .1

MUSTAFA KARTALO(;LU

," : " , .~
Bu yýl Göztepe'ye istenilen yaran saðlý-
yamýyan bu futbolcu defansta görev yap-
maktadýr .Göztepe'li yöneticilerin' daha
sonra kadý:'o dýþý býraktýklarý bu futbolcu
ilk okul mezunu olup 1.70 boyundadýr.
Beykoz, Camialtý.Alibeyköy takýmlarýnda'
futbol oynayan Mustafa'nýn g:..içlü bir fi-
ziði vardýr .En beðendiði sporcu Trab.
zIJnspor'lu Ahmet'tir ..

HULUsi ALDAÇ

ý 956 yýlýnda 1zmir' de Dünyaya gelen genç
futbolcu bekar ve lisemezunudur. 1.80
boyundaki Hulusi bu yýl takýmýnda az

görev yapmýþtýr .Sýrasýyle Göztepe genç,
amatör ve Balýkesirspor'da oynayan Hu-
lusinin en beðendiði sporcu F .Bahçe'li

Alpaslan'dÝr.
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YAÞAR GtiNDAÐ

1956 Doðumlu olan bu futbolcu Göztepe'
nin son Iig maçlannda takýmýnda oyna-
mýþ tekniði ve ince kuvvetli fiziði ile dik-
.katleri çekmiþtir .Göztepe minik takýmýn-
dan yetiþen Y aþar orta okul mezunudur .
Genç futbolcunun ülkemizde en beðen-
diði sporcu takým arkadaþý Sadullah'týr.

BÜLENT TAÞKIN

Göztepe'nin kendi banyesinden çýkan tipik
futbol karakteri olari Bülent Taþkýn 1956
ÝLmir doðumludur. Genç milli takýmýmýz-
da da çok kereler yer alan bu futbolcu,
Göztepe'nin 2. ligde geçen döneminde ta-
kýmýna fazla yararlý olamamýþtýr .Orta
okul mezunu olan Bülent bekar' dýr .

ÝSMAÝL DOÐANER

Takým içinde K. lsmail olarak tanýmla-
nan genç futbolcu lise mezunu olup, 1.76
boyundadýr .Bekar olan genç futbolcu
1958 doðumludur .En beðendiði sporcu
Trabzonspor'lu A. Kemal'dir. Futbola
Kýrkaðaç Acar ldman'da baþlýyan K. ls-
mail Akhisar' da da futbol oynamýþtýr .
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