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Bursaspor’un
Arjantinli futbolcusu
Nicolas Zalazar,
Türkiye’deki ilk
röportajını
’e
verdi. 24 yaşındaki
futbolcu,
“Rakip forvetleri
tabiri caizse
canından bezdiririm.
Sahada savaşan
bir ruhum” dedi.

Bursaspor’a gelmeden önce taraftarın ve
stadyumun fotoğraflarına baktığını
söyleyen Arjantinli futbolcu,
“Fotoğraflardan çok güzel gözüküyordu
lakin buraya geldiğim andan beri
taraftarların coşkusunu görmek stadı
görmek harika bir duygu” dedi.

ÖZEL RÖPORTAJ | ERHAN ERENTÜRK:
“BuRsAsPOR’A KOşARAK gELdİm” 16
SAYFA

ÖZEL RÖPORTAJ | NİCOLAs ZALAZAR:
“RAKİBİ CANıNdAN BEZdİRİRİm” 17
SAYFA

ÖZEL RÖPORTAJ | KEREm şEN:
“BELLusCHı vE BATALLA...”

SAYFA
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TARAFTAR VE
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EMiRHAN SOYUNMA
ODASINDA NELER
SÖYLEDi?
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Bursaspor’un
Boluspor maçı öncesi
yeşil-beyazlıların
kaptanı Emirhan
Aydoğan takım
arkadaşlarına önemli
bir konuşma yaptı.

TFF 1. Lig’İn 9. Haftasında
Bursaspor, sahasında Boluspor’u 3-1 mağlup etti. Bu mücadelenin öncesinde
soyunma odasında Emirhan
Aydoğan takım
arkadaşlarıyla önemli bir
konuşma yaptı. Bursaspor
Youtube Kanalı'nın yayınladığı videoda Aydoğan,
“Bazı maçlarda yeteneğimiz
kadar karakterimizi de ortaya
koymalıyız. Bugün o maçlardan biri. Bugün bu kulüp için,
bu takım için takım
arkadaşlarımız için ailemiz
için kendimiz için bunu yapmak zorundayız. Dün yok,
yarın yok, sadece bu an var
şu an var. Bugün hiç olmadığımız kadar hep birlikte
mücadele edelim bu maçı
alıp gelelim” dedi.

CANBERK
YURDAKUL:

“BU FORMAYA YAKIŞIR…”
Bursaspor genç
kalecisi Canberk
Yurdakul, Bolu-spor
maçıyla ilgili olarak,
“Bu formaya yakışır
mücadeleyi ortaya
koymaya devam
edeceğiz” dedi.

Bursaspor’un file bekçisi Erhan Erentürk’ün sakatlığı sonrası kaleyi devralan
Canberk Yurdakul, Boluspor galibiyeti
sonrası büyük mutluluk yaşadı. Timsah
Park’ta oynanan ve yeşil-beyazlı takımın
3-1’lik galibiyeti ile son bulan karşılaşma
ile ilgili açıklamada bulunan Canberk Yurdakul; “Takım arkadaşlarımı kutluyorum.
Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya
koymaya devam edeceğiz” diyerek
mesajın sonuna ‘+3’ ibaresini bıraktı.
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3 haftalık aranın
ardından tekrar
sahne alan Bursaspor, geçmişteki oyununa nazaran üstün
bir performans ortaya
koyarak, sahasında
ağarladığı Beypiliç
Boluspor’u 3-1
mağlup etti. Yeşilbeyazlı takımda
goller, Nicolas
Zalazar, İsmail
Yüksek ve Massimo
Bruno’dan geldi.

TARAFTAR VE
AJDA PEKKAN NE
GÜZEL SÖYLEMİŞ!

U

zun zamandır eğlenceli ve mutlu
bir köşe yazmıyordum. İyi oldu bu
galibiyet…
Bir nebze olsun moraller yerine geldi,
yüzler güldü.
Biz böyle insanlarız işte. En ufak şeyle
mutlu olan bir camiayız.
Eskiden beridir de böyle.
Sadece şampiyon olduktan sonra bir
kaç sene kendimize gelmekte güçlük
çektik.
Olacağı varmış ne diyelim…
Taraftarın söylediği güzel bir tezahüratı
hatırlatayım; “Yensen de
yenilsen de taraftarınla
senle, sevincinle
üzüntünle seninle birlikte…”
Bir de Ajda
Pekkan’dan bir kuple
patlatalım; “Bir
ağlarım bir gülerim,
sanma senden
vazgeçerim, alışamam inan yokluğuna”
Diyeceksiniz ki ne
diyor bu?
İşin aslından
bahsediyorum. Son 5
senedir camia bu durumda…
Elbette kimse vazgeçemeyecek ve birliktelik bozulmayacak. Ama artık tezahürattaki ‘yenilsen de’, şarkıdaki ‘Bir
ağlarım’ kısımları tamamlanmış olsun.
Yeter artık!
Gülmenin, eğlenmenin yanı sıra Bursaspor’un artık mutlaka başarıya ihtiyacı var.
Boluspor maçı milat olsun.
Özcan Bizati’yle birlikte yeni bir takım
gördük sahada. Tek sıkıntı, sergilenen
güzel performansın 90 dakikaya
yayılamıyor olması.
Ama şimdilik!
Bu durum da ortadan kalkarsa Bursaspor herkesi yener.
“Tek galibiyetle fazla da gaza gelmeyelim” diyebilirsiniz.
Olsun…
Kazanmanın, başarmanın keyfini bu sözlerle çıkarmak da güzel.
Ankaragücü maçında yaşanan bunalımdan anca böyle kurtuluruz…
Eksikleri sizden, bizden önce zaten Özcan Bizati ve ekibi de görüyor.
Yapılan basit hatalardan bahsetmek kolay ama bu moral motivasyonu sabit
tutabilmek çok zor.
Eksik futbolculara rağmen kazanılan bir
galibiyet var.
Tadı çıkartın.
Ama daha bu başarı, devede kulak. Her
şey yeni başlıyor.
8 haftada 8 puan her ne kadar
çok kötü bir durum olarak gözükse de, son
haftayı 3 puanla geçmek, Balıkesirspor ve
Ankara Keçiörengücü maçları ile devam
edecek olan lig maratonu için oldukça
moral verici.
Bundan sonra çıkış zamanı.
Biz kalemimizle, teknik heyet beyniyle,
futbolcular hünerleriyle, yönetim ise
ödemeleriyle Bursaspor camiasına emek
verecek, katkı sağlayacak.
Yoksa koskoca çınar elden gidecek.

BARIŞ
YALIM

Maçtan dakİkalar

3. dakikada kornerden gelen topu Namıq
Alasgarov kafasıyla arkaya sektirdi. Kalenin
dibinde bekleyen Nicolas Zalazar, kafa vuruşula
topu ağlara yolladı. 1-0
22. dakikada Massimo Bruno’nun kornerden
açtığı ortaya iyi yükselen İsmail Yüksel, düzgün
bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 2-0
43. dakikada kullanılan kornerde kale önünde
topla buluşan Odise Roshi’nin yaptığı vuruş az
farkla üstten auta gitti.
51. dakikada Tim Matavz ceza sahasında
topla buluştu. Vuruşu defansta sekip Massimo
Bruno’nun önüne düştü. Bruno da takipçiliğini
konuşturarak kaleci ve defansın arasına girerek
topu ağlara gönderdi. 3-0
53. dakikada Kabongo Kasongo, ceza sahasına açılan ortada seken topu iyi takip etti ve
tek dokunuşla golü buldu. 3-1
55. dakikada Kabongo Kasongo, müsait
pozisyonda kalenin önünde topa ters dokununca mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.
66. dakikada Fethi Özer’in kafa vuruşunda
kaleci Canberk Yurdakul son anda topu çeldi.
Kale önüne koşan Kabongo Kasongo da istediği vuruşu yapamadı.
82. dakikada Kabongo Kasongo kale
önünde topa tek vuruş yaptı. Zayıf giden top
kaleci Canberk Yurdakul için sorun yaratmadı.

Stat: Bitci Timsah Park
Hakemler: Bülent Birincioğlu
xxx, Muhammet Yumak xxx,
Baran Eraslan xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul
xx, Luka Capan xxxx, Nicolas
Zalazar xxxx, Mert Yılmaz xxx,
Kerem Şen xxx (Aykut Akgün
dk 87 ?), İsmail Yüksek xxxx
(Emirhan Aydoğan dk. 59 xx),
Namiq Alasgarov xx (Eren Güler
dk. 87 ?), Mehmet Erdem
Uğurlu x (Onur Atasayar dk.19
xxx), Burak Altıparmak xxx,
Massimo Bruno xxxx, Tim
Matavz x (Batuhan Kör dk. 59
xxx)
Yedekler: Deniz Aydın, Hasan
Ayaroğlu, Vefa Temel, Taha Altıkardeş, Furkan Emre Ünver
Teknik Direktör: Özcan Bizati
Beypiliç Boluspor: Gentian Selmani xx, Abdurrahim Dursun

xx, Fethi Özer xx, Eray Ataseven
x (Tugay Kacar dk. 64 xx), Dejvi
Bregu xx (Hakan Bilgiç dk. 82
?), Jakob Novak xx, Odise
Roshi xx, Mehmet Zahit Çınar
xx, Kabongo Kasongo xxx, Ali
Keten xx, Abdurrahim Canlı x
Yedekler: Ömer Alıcı, Onoriode
Marshal Odah, Arda Hilmi
Şengül, Diyar Kaba, Bertu Alican Özyürek, Berk Yıldız,
Erkam Reşmen
Teknik Direktör: Reha Kemal
Erginer
Goller: Nicolas Zalazar (dk. 3),
İsmail Yüksek (dk. 22) , Massimo Bruno (dk. 51) (Bursaspor), Kabongo Kasongo (dk. 53)
(Beypiliç Boluspor)
Sarı Kartlar: Odise Roshi, Jakob
Novak, Dejvi Bregu, Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor), Onur
Atasayar (Bursaspor)
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TFF 1. Lig’de Boluspor’u sahasında
3-1 mağlup eden Bursaspor, 210
gün sonra ilk kez bir müsabakada

ilk golü atan ekip oldu.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 9.
Haftasında Boluspor’u sahasında 3-1 mağlup ederek
milli aranın ardından ilk
maçını kazandı.
Yeşil-beyazlılar aldığı bu
galibiyet ile puanını 8’e
çıkarırken bu mücadelede
dikkat çeken bir gelişme
yaşandı.
Karşılaşmanın 3.
Dakikasında Zalazar’ın attığı

gol ile 1-0 öne geçen yeşilbeyazlılar tam 210 gün sonra
ligde ilk golü atan ekip oldu.
Bursaspor en son 20202021 sezonunun 28. Haftasında oynanan Adanaspor
maçında ilk golü atan ekip
olmuştu.
Yeşil timsahlar, 14 maç
sonra ilk kez bir mücadelede
öne geçti ve kazanmayı
başardı.

BOLUSPOR MAÇINDA
OYNAYAMADILAR

Bursaspor Kulübü, sakatlıkları devam eden futbolcularla ilgili bilgilendirme mesajı yayımladı. Bursaspor
Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Tedavileri devam eden futbolcularımız Erhan Erentürk, İsmail Çokçalış,
Kubilay Sözmez, Ramazan Keskin,
Cristobal Jorquera ve
Gastroenterit(Ağır ishal)geçiren Reagy
Ofosu ile birlikte arka adelesinde
çekme hisseden Elton Acolatse maç
kadromuza yer almamaktadır."

20 EKİM – 5 KASIM 2021

Bursaspor,
Boluspor maçında
bu sezonun en
düşük istatistik
verilerine imza
atmasına rağmen
3 puana uzandı.
Yeşil-beyazlılar
Samsunspor
maçında da aynı
senaryo ile
karşılaşmıştı.

S

TAKIM YÜRÜRSE
ŞEHİR KOŞAR!
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evgili Bursasporda Bugün okurları…Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bursaspor geçtiğimiz hafta sonu Boluspor’u
Bitci Timsah Park’ta 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Haftalardır sinir stres içerisinde olan yeşil-beyazlı
taraftarlarda rahat bir nefes aldı.
Bursaspor kredisini aslında çok erkenden tüketti.
Sırasıyla kaybedilen puanlar, oynanan kötü oyun,
değişen teknik direktörler…
Sezon öncesine ne güzel başlamıştık halbuki…
Kongrenin ardından görevi devralan Hayrettin Gülgüler ve Emin Adanur adeta fırtına gibi bir
başlangıca imza attı. Bursaspor’un başına dert olmuş transfer tahtasının açılması, yeni oyuncuların
kulübe gelmesi adeta ilaç gibi geldi.
Elektriklerin kesikliği, futbolcuların bildirgesi gibi
yaşanılan kötü olayların ardından Bursaspor camiasının yüzü gülmeye başladı.
Ta ki o akşama kadar.
Adanaspor maçında alınan
beraberlik sonrası Mustafa
Er’in istifası oldukça can
sıkıcı oldu.
Sonrasında kaybedilen
puanlar, alınan mağlubiyetler Bursaspor’un içinde
bulunduğu durumu sorgulatır hale geldi. İşin en kötü
tarafı da insanlar yeşilbeyazlı armaya olan sevdasını içinde yaşamaya
başladı.
Bursasporlu taraftarlar o
kadar zor süreçten geçiyor ki…
Bakkala gidiyorsun esnaf sana soruyor ‘Ne olacak bu Bursaspor’un hali’ diye…
Okullardaki Bursasporlu miniklerle dalga
geçiliyor, alay ediliyor…
İşe gidiyorsun mesai arkadaşın, ‘Buradan da
düşmeseniz bari’ diye seninle dalga geçiyor…
İnsanların söyleyecek sözleri, savunacak durumu
kalmadı. Şampiyonluk sezonundan sonra Bursasporlu olan miniklerin gözlerinde yaş, dillerinde derman tükendi…
Bursaspor’un sadece kendisi için değil 7. sınıfa
giden Ali için, Sanayide çalışan Ahmet için, Üniversitede okuyan Taha için, bu şehir için artık toparlanmak zorunda…
Bursasporlu taraftarlar belki de hiç bu kadar kötü
bir dönemden geçmedi. Trabzon’da kümede
kalmamızla ile başlayan bu süreç 4 yıldır bambaşka
bir boyuta geldi.
İnsanlar artık Bursaspor ile gülmeyi özledi. Boluspor maçında alınan 3 puan adeta ilaç gibi geldi. Şehirde herkesin yüzlerinde ufak bir tebessüme sebep
oldu yeşil-beyazlı takım…
Bursaspor sırasıyla oynayacağı maçlardan galibiyet almaya devam ederse, bu şehirde hareketlenmeler olacak. Yeşil-beyazlı bayrakları her yerde
tekrar göreceğimize inanıyorum. Özcan Bizati ve
öğrencileri sadece Bursaspor’un değil, bir şehirde
hayatına bu takım ile yön veren insanların da iyiliği
için artık seri galibiyetler almak zorunda…
Galibiyetler geldikçe takım yürüdükçe bu şehir de
takımın arkasından daha da çok koşacaktır….

OKTAY
KARA

Bursaspor, rakamlarla futbolun çok ayrı
olduğunu tekrar ispatladı.
Eski Teknik Direktör Fatih Tekke’nin topa
sahip olması sevdasıyla birçok maç kaybeden
yeşil-beyazlı takım son oynanan Boluspor
maçında bu sezonun en az topla oynama
yüzdesine sahip oldu.
Yüzde 41’le oynayan Bursaspor, en az şut
çektiği (7) maçlardan bir tanesini de çıkardı.
263 pasla yine bu sezonun en düşük performansını gösteren Bursaspor, attığı 2 kornerler
de yine geride kalan maçların tümünden daha
az bir istatistiğe imza attı.
Ancak Bursaspor buna rağmen galibiyete
uzandı.
Timsah, daha önce de Samsunspor maçında
bu istatistiklere yakın performans ortaya koymuş ve sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

LUKA CAPAN
KAPTAN
ÇIKTI!

TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanan Bursaspor-Boluspor
maçına yeşil-beyazlı
takımda Luka Capan
kaptan çıktı.
Emirhan Aydoğan'ın
yedek başladığı maçta
Hırvat futbolcu bu zorlu
görevi üstlendi.

Bursaspor’da yeni yönetim sezon başında çok iyi
bir işe imza atarak Stadyumun isim hakkını Bitci’ye
satmaya başardı.
Yeşil-beyazlı takımın kasasına ciddi bir gelir oldu
böylelikle lakin ufak bir problem var.
Stadyumun girişinde, şehirdeki tabelalarda hala
‘Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’ yazıyor.
Bununla alakalı bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Geçtiğimiz hafta Galatasaray,
stadyum isim hakkını ‘Nef’e sattı. Anında şehirdeki
tabelalarda değişiklikler ışık hızında oldu.
Neler olacak hep birlikte göreceğiz…
Yazımın yavaş yavaş sonuna geliyorum.
Ben Oktay Kara, sürç-i lisan ettiysek affola…

Bitci Timsah Park değil mi?

MATAVZ’DAN
GALiBiYET
YORUMU!
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Bursaspor’un Boluspor’u 3-1 mağlup
ettiği maçın ardından Tim Matavz, yayıncı
kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Matavz, “Bu galibiyetle birlikte bir başlangıç yapmak istiyoruz, kalan puanları kazanmaya başlamamız lazım” dedi.
TFF 1. Lig’in 9. Haftasında
Bursaspor, sahasında Boluspor’u Zalazar, İsmail Yüksek ve
Bruno’nun golleriyle 3-1
mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmaya ilk 11’de

başlayan Tim Matavz, mücadeleden sonra açıklamalarda
bulundu. Sloven oyuncu,
“Bizim için önemli olan şey
yapmamız gerekeni yapmaktı.
Bu maç sonucundan çok
memnunum ve bu şekilde
başlangıç yapmak istiyoruz.
Puanları kazanmaya başlamamız lazım” dedi.

MAÇIN YILDIZI
KONUŞTU!
TFF 1. Lig’in 9. Haftasında
sahasında Boluspor’u 3-1
mağlup eden Bursaspor’da,
maçın ardından günün yıldız
ismi Massimo Bruno
yayıncı kuruluşa
açıklamalarda bulundu.
Bursaspor, TFF 1. Lig’in 9.
haftasında sahasında
Boluspor’u 3-1 mağlup etti.
Mücadelede 1 gol ve 1 asist
ile oynayan ve yıldızlaşan
Massimo Bruno,
yayıncı kuruluşa
açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti aldıkları için çok
mutlu olduklarını söyleyen
Bruno, “Bizim için önemli
olan şey 3 puanı kazanmaktı.
Bir takım olarak birlikte
çalıştık. Daha sonraki
maçlara odaklanmamız lazım.
Bugün de benim için golü
kaydetmek çok önemliydi
bunu başardım” dedi.

7
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Hiç bir şey
bitmedi

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

B

izati, “1 galibiyet ile hiç bir şey
bitmedi, önümüzdeki maçları
kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi. Boluspor maçını
3-1 kazanan Bursaspor’da Teknik Direktör Özcan Bizati açıklamalarda bulundu, Bizati, “ Bu maçtan önce İki haftalık bir çalışma sürecimiz olmuştu.
Orada oyunumuza bazı karakter ekmek

KEREM ŞEN:
“ÇALIŞMAYA
DEVAM”
Bursaspor’un yetenekli genç
futbolcusu Kerem Şen, Boluspor
galibiyeti sonrası üç puanın öneminden ve takım arkadaşlarının
emeğinden bahsetti.
Bursaspor’un Boluspor’u 3-1
yendiği maçta 87 dakika oyunda
kalan ve sergilediği performansla
alkış toplayan Kerem Şen, açıklamada bulundu.
Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Tüm
takım arkadaşlarımın emeğine
sağlık. Önemli 3 puan. Çalışmaya devam.”
Kerem Şen, Teknik Direktör
Özcan Bizati’nin de
vazgeçemediği oyuncular
arasında yer almaya başladı.

istemiştik. Meyve toplamamız lazımdı
ve toplamaya başladık. Ayağımızın yere
basması gerekiyor. Bu daha başlangıç.
Coşku bazen her şeyden önemli ama
oyunumuzu daha iyi yerlere getirmemiz gerekiyor. 1 Galibiyetle hiçbir
şey bitmedi önümüzdeki maçları da
kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

8
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Bursaspor’un Boluspor
maçındaki performansıyla
dikkat çeken Nicolas Zalazar,
sosyal medyadan mesaj yolladı.

Bursaspor’un Boluspor’u 3-1 yendiği maçta
takımı adına bir gole imza
atan Nicolas Zalazar, yeşilbeyazlı formayı da ilk kez
resmi bir maçta terletti.
Teknik Direktör Özcan
Bizati’nin göreve gelmesiyle birlikte formasına
kavuşan Arjantinli fut-

bolcu, Fatih Karagümrük’le oynanan hazırlık
maçında da iyi bir oyun
ortaya koymuştu.
Nicolas Zalazar, sosyal
medya hesabından paylaştığı fotoğrafların altına
şu mesajı düştü: “Bu yeni
başlangıç için mutluyum.
Haydi Bursaspor…”

S
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HAYATA DÖNÜŞ
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ok skorla biten Ankaragücü maçı.
Sonrasında gelen tepkiler,
yapılan, yorumlar...
Bunlar doğal çünkü burası Bursaspor...
Nerede olursa olsun yaşanılır, hissediler
ve tartışılır. Olumlu ya da olumsuz saha
sonuçları birçok şeyi önemli ölçüde belirler. Zira, futbol anların oyunudur. Bir
dakikada şampiyon olursunuz, bir
saniyede her şey altüst olur.
Milli ara dönüşü tempolu bir maç oldu.
Bursaspor'un istekli başlangıcına konuk
ekip de sonradan açılarak karşılık verince
ortaya keyifli bir oyun çıktı.
Timsah pozisyon üstüne
pozisyon yaratıp rakibi
abluka altına almadı
ama rakibin davetlerini
de iyi değerlendirdi sahadan istediğini elde
edip ayrıldı. Hayata
dönüş tadında bir galibiyet oldu. Bir önceki
yazılarımızda ifade ettiğimiz gibi Bursaspor
sakin kalmalı ve 10.
haftayı görmeli. Sakin
diyorum çünkü bu kadar yenilik üstüne
hayati hatalar gelince Bursaspor'da bu durumu maalesef bünye kaldırmıyor.
Tekrara girecek ama takımın standardı
yüksek oyunculara ihtiyacı bir kez daha
görüldü. Örnek Bruno ve İsmail. Özellikle
İsmail Yüksek takım için ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha gösterdi. Zalazar
ilk maçında golünü attı hem o hem de stat
baştan rahat bir nefes aldı. Bruno, stiliyle
ve formda olduğu zaman Bursaspor'a çok
yakışıyor. Aynı Kerem Şen'in özgüveni
arttıkça geleceğe daha çok mesaj
verdiğini gördüğümüz gibi. Kaleci Erhan'ın
sakatlığında Canberk'in de hazır olması
önemli.

ERDİNÇ
SÜLÜN

Bursaspor’un başarılı
futbolcusu İsmail Yüksek, Boluspor maçıyla
ilgili sosyal medya
hesabından duygularını paylaştı.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında
Timsah Park’ta Boluspor’u
3-1 mağlup eden Bursaspor’da performansıyla
dikkat çeken İsmail Yüksek,
açıklamalarda bulundu.
Takımına bir de gol atarak
katkı sağlayan genç futbolcu;“Çıkış maçı olarak

düşündüğümüz müsabakada ortaya koyduğumuz mücadele ve takımdaşlık üst seviyedeydi…
Bursaspor formasıyla attığım ilk gol olması sebebiyle de ayrıca çok mutluyum… Tebrikler takım”
ifadelerini kullandı.

Lig yavaş yavaş alev alıyor. Adeta İngiltere Championship havasında her
takım birbirine üstünlük kurabiliyor,
sonuca oynayabiliyor. Verilen ara gösterdi
ki, tüm takımlar hedefe konsantre olmuş
bir görüntü içerisinde. Ve Bursaspor oyun
olarak da hala zirvenin gerisinde. Sıradaki
rakipler Balıkesirspor da, Keçiörengücü
de kolay lokma olmadığını gösterdi. Ancak son dakikalarda kaybetmeleri de
psikolojik açıdan mutlaka sahaya yansıyacaktır. Önce moral-motivasyon sonra
oyun. Bursaspor bunu iyi değerlendirmeli.

10

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati,
milli arayı kamp yaparak oldukça verimli
geçirdiklerini söylerken, “Kampta bir
eğlendiysek 100 antrenman yaptık" dedi.
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Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati Boluspor’a karşı alınan
3-1’lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Bizati, “ Bizim
için kamp çok iyi geçti. Orada
eğlendik, çok iyi antrenmanlar yaptık. 1 eğlendiysek 100 antrenman

yaptık. İdmanın içinde eğlence olması gerekiyor. Öbür türlü eziyet
durumuna düşer. Birlikte hareket
edemezseniz o idmanı çıkaramazsınız. Antrenmanlarımız çok
iyiydi ve dahada iyi olacak” şeklinde konuştu.

BURSASPOR’DAN
DiKKAT ÇEKEN
iSBiRLiGi!
20 EKİM – 5 KASIM 2021

Bursaspor Futbol Akademi Okulları ile Okyanus
Kolejleri arasında anlaşma imzalandı.

Bursaspor Futbol Akademi Okulları ile
Okyanus Kolejleri arasında anlaşma imzalandı. Altyapı futbolcuları eğitim-öğretim
süreçleriyle ilgili yapılan anlaşmanın basın
lansmanı yapıldı. Organizasyona Başkan
Hayrettin Gülgüler, Reklam ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali
Ağır, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Semih Hüroğlu, Gençlik Geliştirme
Sorumlusu Hakan Cenkçiler, futbolcular
Canberk Yurdakul, Eren Güler ve Tuğbey
Akgün katıldı.

“İş bİrlİğİnden
dolayı çok mutluyuz”

Başkan Hayrettin Gülgüler, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Türkiyenin en
başarılı futbol akademisi olan Vakıfköy Futbol Akademisi Türkiye’de ve Bursa’da
önemli işler yapan eğitimiyle Okyanus Kolejleri ile iş birliği yapmasından çok mutluyuz.
Futbolcularımızın iyi bir spor eğitimi dışında
kendilerini geliştirecekleri bir kurumda
eğitim almaları için bizler de üzerimize
düşeni yaptık. Okyanus Kolejleri Genel
Müdür Sayın Lokman Demiray ve Okyanus
Kolejleri ailesine, altyapı hocalarıma, Gençlik Geliştirme Sorumlumuz Hakan
Cenkçilere, Altyapıdan Sorumlu Yönetim
Kurulu Üyemiz Semih Hüroğlu'na teşekkür
ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun
diliyorum.”

Bursaspor Kulübü,
genç futbolcusu
Eren Güler'le 3 yıllık
daha anlaşma
sağladığını duyurdu.

“Hayat sadece
futboldan İbaret değİldİr"

Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Semih Hüroğlu, “Bizim için altyapıda
çocukların iyi eğitim alması ilk
önceliğimizdir. Bu konuda Okyanus Kolejleri ile yaptığımız dört dörtlük anlaşmanın
hayırlı olmasını temenni ediyorum" açıklamalarında bulundu. Kaleci Canberk Yurdakul ise, “Hayat sadece futboldan ibaret
değildir. Bu anlaşmanın çok önemli
olduğunu düşünüyorum” dedi. Eren Güler
de kendisinin de çok yakın zamanda bu
yollardan geçtiğinden bahsederken "Sabah
okul akşam antrenman yorucu vakitler
oluyor. Bu anlaşmanın çok önemli
olduğunu düşünüyorum.
Futbolcu arkadaşlarımın da bu avantajları değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum” diyerek anlaşmanın hayırlı olmasını
dilediğini belirtti. Son olarak Tuğbey Akgün
de, “Okyanus Kolejleri çok donanımlı bir
okul, Bursaspor da Türkiye'nin futbolcu
fabrikası bu iş birliğiyle çok iyi başarılar elde
edebileceğinizi düşünüyorum” ifadelerin
i kullanarak iki taraf için de hayırlı
olsun temennilerini iletti. Lansman sonunda atılan imzaların ardından
Başkan Hayrettin Gülgüler, Okyanus
Kolejleri Genel Müdürü Lokman
Demiray'a forma hediye etti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan
açıklama şu şekilde:
"Sezon sonunda sözleşmesi sona
erecek profesyonel futbolcumuz
Eren Güler ile üç yıllık anlaşma
sağlanmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuz Eren Güler'e
hayırlı olmasını dileriz."
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AHMET KANDEMİR'İN
HAKARETİ TESCİLLENDİ!

Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel,
Beşiktaş IcryPex Beşiktaş Baş antrenörü Ahmet Kandemir'in kendisine ettiği küfürün temsilci raporuna
yansıdığını ve yasal süreci başlattığını açıkladı.

ING Basketbol Ligi'nin 3. haftasında
Frutti Extra Bursaspor ve IcryPex
Beşiktaş arasında oynanan maçın devre arasında gelişen olaylar sonucu
cezalar açıklandı.
Frutti Extra Bursaspor Genel Menajeri Nedim Yücel, IcryPex Beşiktaş Baş
antrenörü Ahmet Kandemir'in ettiği
küfürle bir anda çılgına dönmüş ve
sonrasında olaylar gelişmişti.
Bugün açıklanan cezalar sonucunda
gözlemci Kandemir'in ettiği küfürü ro-

pora yazarken siyah-beyazlıların baş
antrenörü 35 bin TL ceza aldı.
Açıklanan cezaların ardından bir
açıklama yapan Nedim Yücel, "Gözlemci raporunda ve disiplin kurulu
bildirisinde olayın kaynağı ve gelişimi
açıkça belirtilmiştir.Hukuki süreç de
tarafımdan başlatılmıştır.Bu süre
zarfında bana büyük destek olan tüm
Bursaspor camiasına ve kulübüme
sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Onurunuz onurumdur" dedi.

ING Basketbol Süper
Ligi’nin 3. Haftasında Frutti
Extra Bursaspor, IcryPex
Beşiktaş’ı konuk etti. İstanbul ekibinin antrenörü Ahmet Kandemir, Yeşil-beyazlıların Genel Menajeri
Nedim Yücel’e yönelik kişilik haklarına saldırı ve
hakareti nedeniyle 35 bin
TL ceza aldı.
Türkiye Basketbol Federasyonu geçtiğimiz hafta
oynanan maçlar için disiplin kurulu kararlarını
açıkladı.
Açıklanan kararda Beşiktaş Başantrenörü Ahmet
Kandemir, Bursaspor Genel
Menajeri Nedim Yücel’e ettiği hakaret nedeniyle 35
bin TL ceza aldı.
TBF’den yapılan açıklama
şu şekilde:
“09.10.2021 tarihinde Bursa’da oynanan Frutti Extra
Bursaspor – Beşiktaş
Icrypex ING Basketbol
Süper Ligi müsabakası ile
ilgili olarak;a. Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve

Tic. A.Ş. antrenörü Ahmet
Dursun Kandemir’in, rakip
takım görevlisine yönelik
kişilik haklarına saldırı ve
hakareti nedeniyle, ihlalin
2021–2022 sezonu
içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak
Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00TL para cezası ile
cezalandırılmasına,
b. Beşiktaş Basketbol
Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.
görevlisi Mehmet Ali Akbaş,
her kadar saldırı disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza
sevk edilmişse de;
müdahalenin kavga
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından ve ihlalin
2021–2022 sezonu
içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak
Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/4. maddeleri gereğince 35.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile
karar verildi”
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Daha önce de adı sık sık
Galatasaray’la anılan
İsmail Çokçalış’ın
Bursaspor’la olan
sözleşmesi sezon
başında 2024 yılına
kadar uzatılmıştı.

YiNE iSMAiL ÇOKÇALIŞ iÇiN
20 EKİM –
5 KASIM 2021

YIL: 1 SAYI: 2
FİYAT: 1 TL

15 GÜNLÜK SÜRELİ YAYINDIR

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Çağlar Yonca
GENEL MÜDÜR
Evren Şimşirli

SORUMLU
YAzI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
Barış Yalım

HUKUK DANIŞMANI
Av. Yalçın Cambaz

HABER MÜDÜRÜ
Oktay Kara
HABER MERKEzİ
Ömer Can
Özge Şimşirli
Elif Soysal
Yunus Balım

BASKI SORUMLUSU
Nesli Alp

Bursasporda Bugün Gazetesi ve eklerinde yayınlanan yazı, haber ve
fotoğrafların her türlü telif hakkı saklıdır. İzin alınmadan iktibas edilemez.

Bu gazete basın meslek ilkelerine uyar.

BASKI SORUMLUSU:
YÖNETİM YERİ: Hürriyet Mh. Mihraplı Köprü Cd. No: 62/A
Osmangazi / BURSA 16070 Türkiye
TELEFON: 0 552 876 16 16
BASKI YERİ: Zeno Ozalit Matbaa San. Tic. LTD. LTİ.
Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Mihraplı Plaza No:9A/C Nilüfer Bursa
TELEFON: 0224 252 57 17

www.bursaspordabugun.com
Elektronik Posta Adresi: info@bursaspordabugun.com

Fanatik Gazetesi’nin iddiasına göre Galatasaray’ın devre arasında
De Andre Yedlin’le yollarını ayırcağı ve aralarında Bursaspor’dan İsmail
Çokçalış’ın da olduğu isimlerden bir tanesini kadrosuna katacağı belirtildi.

Sakatlığı bulunmasına rağmen sezon öncesinde de
birçok kez transfer söylentilerinin muhattabı olan Bursaspor’un genç oyuncusu İsmail
Çokçalış için şimdiden dedikodular başladı.

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın
haberine göre Galatasaray'ın
sağ bek transferi için Süper Lig
ve TFF 1. Lig forması giyen 4
futbolcuyu gündeme aldığı bunlardan bir tanesinin de yeşilbeyazlı takımın başarılı futbol-

cusu İsmail Çokçalış olduğu
ifade edildi.
Daha önce de adı sık sık
Galatasaray’la anılan İsmail
Çokçalış’ın Bursaspor’la olan
sözleşmesi sezon başında
2024 yılına kadar uzatılmıştı.
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ÖZEL RÖPORTAJ | ERHAN ERENTÜRK:

Bursaspor’un tecrübeli file bekçisi Erhan Erentürk, Bursaspordabugun.com’a
özel açıklamalarda bulundu. Erentürk, “Ben Bursaspor’a koşarak geldim.
Buraya başarılar yakalamaya şampiyonluk yaşamaya geldim” dedi.

K

ampın gayet olumlu
geçtiğini söyleyen Erhan
Erentürk, “Biz takım
arkadaşlarımızla pek fazla beraber
olamadık. Geç gelenler oldu.
Kamp yapamadık bu kamp hep
birlik beraberliğimiz için hem de
tempomuz için çok önemli. Kamp
yapamadığımız için güç depolayamadık bu da maçlarda gözüktü.
Müsabakalarda eksik kaldık. Bu
kamp çok faydalı olacaktır, bu net
belli oluyor. Kamp dönüşü çok
farklı bir Bursaspor olacağına
inanıyorum” dedi.

başladım. Takım olarak iyi başlayamadık ama onu da bekliyorduk.
Şu an dan itibaren çok daha iyi
olacağını düşünüyorum. Şu an
sakatlık sürecim var o da 22-23
günden beri sürüyor. Az bir zaman
kaldı. Hafta başı takımla birlikte
antrenmanlara başlayacağım.
Başladıktan sonra ritmimizi
yakalayıp ben de elimden gelen
maksimum katkıkıyı takımımıza
vererek başarılı bir sezon yaşamak
istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Az bir zaman kaldı”

7 haftalık süreçte alınan 5 puan
camiayı ne kadar üzüyorsa takımı
da çok fazla üzdüğünü söyleyen
Erentürk, ”Alınan kötü sonuçlarda
biz de uykusuz kalıyoruz inanın
bana bunu bütün samimiyetimle
söylüyorum. Biz de başarılı olmak
istiyoruz. Ama hiçbir zaman hede-

Bursaspor’a koşarak geldiğini
söyleyen deneyimli file bekçisi,
“Camianın hedeflerini bildiğim için
geldim, çok büyük bir camia bunu
söylemeye gerek bile yok. Buraya
başarılar yakalamaya şampiyonluk
yaşamaya geldik. Bence lige iyi

“Kötü sonuçlarda biz de
uykusuz kalıyoruz”

flerimizden geri adım atacağımızı
düşünmüyorum. Kaybedilmiş çok
bir şey yok. Bu ligde herkes
herkesi yenebiliyor. Seri yakalayarak yukarıları tırmanacağımızı
inanıyorum. Hedeflerimizden geri
adım atmadık” şeklinde konuştu.

“En coşkulu taraftar
bizim taraftarımız”

Taraftardan çok etkilendiğini
söyleyen yetenekli kaleci, “Pandemi sebebiyle bile şu an Türkiye
liglerinde en iyi, en coşkulu taraftar
bizim taraftarımızdır. Onlara çok
teşekkür ediyorum gerçekten. Her
zaman destekliyorlar. Önde olsak
da geriye düşsek de hep bizi
destekliyorlar. Ne olura olsun bizi
desteklemeye devam edeceklerine
inancım sonsuz. Biz birlikte tek vücut olarak iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum” sözlerini
paylaştı.

“Çok iyi kalecilerde
geliyor arkadan”

Bursaspor’un kalecilerini bütün
Türkiye’nin bildiğini söyleyen Erhan, “Çok önemli kaleciler yetişti
ve yetişmeye de devam ediyor.
Genç kardeşlerimde çok yetenekli
ve çok potansiyelli çalışmayı çok
seviyorlar. Onlarla çalışmak benim
için büyük bir keyif. Arkadan bir
baskı hissediyorsun.
Çok potansiyeliler ki Bursaspor
formamsı giymişler. Birlikte oturuyoruz, maçlarımızı izliyoruz, tartışıyoruz. Çok iyi kalecilerde geliyor
arkadan. Kimin oynadığı önemli
değil önemli olan Bursaspor’un
başarısı. Şu an çok keyifli bir kaleci
ortamı var ben de sakatlığı atlatıp
aralarına katılmak istiyorum. Büyük
ihtimalle Boluspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum”
dedi.
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ÖZEL RÖPORTAJ | NİCOLAS ZALAZAR:

Bursaspor’un Arjantinli futbolcusu Nicolas Zalazar,
Türkiye’deki ilk röportajını Bursaspordabugun.com’a
verdi. 24 yaşındaki futbolcu, “Sahada rakip forveti
tabiri caizse canından bezdiririm” dedi.

B

ursaspor’un Arjantin’in
Platense takımından transfer
ettiği Nicolas Zalazar ilk açıklamalarını Bursaspordabugun.com’a
yaptı. Kendisini sahada ne zaman
izleyebileceğimiz yönündeki soruya
cevap veren Zalazar, “Tabi ki de hocamızın kararı. Teknik direktörümüz ne
zaman düşünürse o şekilde olacak.
Bununla alakalı bir şey söyleyemem”
dedi.

“Hocamızın direktiﬂerine
uyuyoruz”

Hoca değişiklikleri hakkında da yorumda bulunan Arjantinli futbolcu,
“Yeni anlayış, yeni bir idman, yeni bir
oyun anlayışı, yeni bir hoca… Son
olarak Özcan hocamızın direktiflerine
uyuyoruz. Kampa geldik zaten. Bu
kamp da çok etkili oldu. Hocamızın
yeni sistemiyle başarılı olacağımızı
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Ağrısız, sakatlıksız,
sızısız…”

Bursaspor’a geldiğinden beri yüzde
yüz hazır olduğunu söyleyen yetenekli
futbolcu,” Adaptasyon sürecini atlattım ve şu an ağrısız sızısız sakatlıksız
tamamen yüzde 100 idmanlarımı
yapıyorum benim için herhangi bir
sorun yok” dedi.

“Takımı oyuna
çıkarmayı da severim”

Kendisinin oyun tarzı ile ilgili açıklamada bulunan Nicolas, “Stoperim,
benim için en önemli şey savaşmak.
Sahada rakip forveti tabiri caizse
canından bezdiririm. Yanından ayrılmam, topla oynamayı da severim.
Takımı oyuna çıkarmayı da severim.
Karakteristik olarak en büyük özelliğim
savaşçı olmam” sözlerini paylaştı.

“Sahada savaşan
bir ruhum”

Bursaspor’a gelmeden önce
taraftarın ve stadyumun fotoğraflarına
baktığını söyleyen Arjantinli futbolcusu,
“Fotoğraflardan çok güzel gözüküyordu lakin buraya geldiğim andan beri
taraftarların coşkusunu görmek stadı
görmek harika bir duygu” dedi.
Antrenmanlardaki sempatik tavırlarının
sahada olmadığını belirten Zalazar,
“Arkadaşlarımla gülmeyi seven bir insanım ama sahada savaşan bir
ruhum” ifadelerini kullandı.
Bursaspor’un zor bir süreçten
geçtiğini belirten 24 yaşındaki futbolcu, “Bursaspor Süper Lig’i hakeden büyük bir camia. Yeşil-beyazlı
takım bizle birlikte bu sezon Süper
Lige çıkacak” dedi.
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ARAYI BULMAK
ZORUNDAYIZ…
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GALİP SAKDER’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

Bursaspor Divan
Başkanlık Kurulu
Başkanı Galip
Sakder, Türkiye Spor
Yazarları Derneği’ni
ziyaret etti. Ziyarette
konuşan Sakder,
“Bursaspor için
herkesle konuşurum.
Biz Divan olarak
her konuda arayı
bulmak
zorundayız”
dedi.

B
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ursaspor Divan Kurulu, TSYD Bursa
şubesinde basın mensuplarıyla buluştu. Son yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Galip Sakder,
“Tartışmayı uzattığımız müddetçe bundan
zarar görecek olan Bursaspor. Ben rahmetli
babamdan aldığım tecrübeyle hem ticaret
yapıyor hem sivil toplum örgütlerine destek
sağlıyorum. Herkese elime açmışımdır. Bana
1 gelene ben 5 gitmiştir. Hele konu Bursaspor olunca bu kesinlikle daha da olmak
zorunda. Ne konuştuğumuzu ne yaptığımız
iyi bilmek gerekiyor önümüzde Bolu maçı
var. 3 yıldır bu ligdeyiz. Bizim artık dayanma
gücümüz kalmadı. Bizim hak ettiğimiz yer
Süper Lig” dedi.

"Doğru bir tane"

Doğrunun bir tane olduğunu söyleyen
Sakder, “Doğru neyse biz bunun arkasından
gitmek zorundayız. Biz divan olarak doğruları ortaya koymak zorundayız. Kamuoyuna
doğru bilgiyi vermek zorundayız. Bir takım
kurullar oluşturuyoruz. Bunlar işin
doğrusunu öğrenerek doğru bilgiler vereceğiz. Bursaspor için herkesle diyaloğa
girmeye hazırım. Hep birlikte takımımızı iyi
yerlere getirelim” ifadelerini kullandı.

"Herkesi toplayabiliriz"

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamayla ilgili de
konuşan Sakder, “Değerli kardeşimiz Emin,
Tarık kardeşimiz ile bir röportaj yapmış. Orada
bazı şeyler söylemiş. Daha önceden belediye
başkanımızla atıştığında söylediği bazı kelimeler var. Biz şunu söyledik bir konu varsa
biz belediye başkanıyla da konuşacağız Bursaspor başkanıyla da. Biz dengedeyiz. Divana gelseydi Emin bey, ‘Biz sıkıntı yaşıyoruz’
deseydi. Bu şehri emniyet müdürü var, valisi
var herkesi davet edip toplayabiliriz. Doğruyu
ortaya çıkartabiliriz” dedi.

"Belediye görüşmeye hazır"

Stadyumla ilgili de konuşan Başkan,
“Belediye şu anda görüşmeye hazır hatta
burada. Bursaspor’un menfaatleri neyse
onu yapalım. Belediye destek olmak için
bekliyor. Ben Bursaspor için herkesle
görüşmek zorundayım. Bizim divanın
yetkileri her ne kadar sınırlı olsa da sizlerle
beraber Bursaspor taraftarıyla beraber olmak zorundayız. Yanlış bir olayı
gördüğünüzde yetki isteyemezsiniz, müdahale etmeniz gerekiyor” ifadelerini paylaştı.

"Amacımız hep birlikte
olduğumuzu göstermekti"

Bursaspor Yönetim Kurulu’nu, Divan Kurulu’nu ve vakıf tek bir çatı altında olmalı
diyen Sakder,”Devir teslim töreninde herkesi
tek tek aradık. Vakıf başkanı geldi, teknik direktörümüz geldi, Hayrettin başkanımız geldi
ama ekip lideri gelmedi. Amacımız hep birlikte olduğumuzu göstermekti. Yine gösterdik ama Emin bey gelmedi. Amacımız
gayemiz bir tane. Bursaspor menfaatleri için
araya girip dengeleri bulup ortaya çıkarmamız gerekiyor” sözlerini kullandı.”

BURSASPOR’DA 1 DAKiKA
BiLE OYNAMADILAR!
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Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın en değerli
futbolcuları belli oldu. Bu sıralamada ilk
10’da yer alan Zeki Çelik ve Altay Bayındır,
yeşil-beyazlı takımın altyapısında yetişti
lakin Bursaspor formasını hiç giymedi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G
Grubu sekizinci maçında yarın
Letonya'ya konuk olacak.
Ay-yıldızlı ekipte en değerli futbolcular listelenirken ilk 10’da Bursaspor’dan yetişen 2 isim yer aldı.
Vakıfköy’den yetişen Zeki Çelik 20
milyon Euro bedelle milli takımın en

değerli 4. Futbolcusu olurken, yeşilbeyazlıların altyapısından yetişen
başka bir isim Altay Bayındır, 14
milyon Euro değerle 9. sırada.
Şu an 34 milyon Euro bedel
sahibi olan bu ikili Bursaspor’un
altyapısından yetişmesine rağmen
1 dakika bile yeşil-beyazlı formayı
sırtına geçirmedi.
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Modric’i örnek
alıyorum, Chelsea’den
Mason Mount’u örnek
alıyorum

Bursaspor’un genç ve yetenekli futbolcusu Kerem Şen, Bursaspordabugun.com’un
sorularını yanıtladı. Şen, Belluschi ve Batalla’yı kendisine örnek aldığını söyledi.

Bursaspor’un genç futbolcusu Kerem Şen,
Bursaspordabugun.com’a özel açıklamalarda
bulundu. Kampın iyi geçtiğini söyleyen Şen,
“Kamp güzel geçiyor, yüklemeler yapıyoruz. Çift
antrenmanlar, tek antrenmanlar. Kamp gerçekten baya tempolu ve güzel geçiyor. Bu tempo
bize gerekliydi. İnşallah maçlarda da bunu
göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bizlere yakın davranıyor”

Sahada elinden geleni yapmaya çalıştığı
söyleyen Şen,” Takımımıza gelen oyuncular da
çok kaliteli oyuncular.
Onlardan da öğrenmemiz gereken şeyler var
ve öğrenmeye çalışıyoruz. Ben oynamak için
elimden geleni yapıyorum. Hocalarım da bana

şans veriyor. Hocaların hepsiyle aramız iyiydi.
Özcan hocayla aramız gayet iyi. Bizlere yakın
davranıyor. Yardımcı hocalarla da aynı şekilde.
Gayet sıcak kanlılar” sözlerini sarfetti.

“Taraftarla oynadığımız zaman”

Önlerinde iyi bir fikstür olduğunu söyleyen
genç oyuncu, “Önümüzde Bolu, Balıkesir ve
Keçiörengücü maçları var.
Bolu ve Keçiören maçlarını sahamızda oynayacağız. Taraftarla oynadığımız zaman ambiyans harika oluyor.
Önümüzdeki Bolu maçını kazanıp bir seri
yakalayacağımızı düşünüyorum.
Bu serilerde iyi yerlere gelmemizi sağlayacak”
ifadelerini kullandı.

“İkisi de müthiş oyunculardı”

Daha çok çalışarak daha iyi yerlere gelebileceğini söyleyen Kerem, “Bursaspor’dan Belluschi ve Batalla vardı. İkisi de müthiş oyunculardı. İki oyuncuyu örnek alıyorum.
Pablo ile çalışma fırsatımız da oldu.
Onların dışında Modric’i örnek alıyorum,
Chelsea’den Mason Mount’u örnek alıyorum.
Avrupa’dan iki takımda gönlüm var. Barcelona
hep vardı ve son zamanlarda da Chelsea oldu”
dedi.
Bursaspor’da yoluna devam etmek istediğini
söyleyen Şen, yeşil-beyazlı takımın ne zaman
kendini gönderirse o zaman ayrılacağının
altını çizdi.
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BURSASPOR
ESKİ HOCASI,
KUNTZ
HAKKINDA
Bursaspor’un
eski Teknik
Direktörü
Christoph
Daum,
A Milli Takım
Teknik
Direktörü
Stefan Kuntz
hakkında
Bild’e
açıklamalarda
bulundu.

B

ursaspor’un eski Hocası Christoph
Daum, dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Alman teknik adam, A Milli Takım
Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkında
konuştu.
Bild'e açıklamalarda bulunan Daum, Kuntz ile
göreve gelmeden önce konuştuğunu belirterek,
Kuntz'a bu yeni görevinin tam bir intihar görevi
olduğunu ilettiğini dile getirdi.
"Kuntz ile göreve gelmeden önce konuştum.
Bunun tam bir intihar görevi olduğunu
söyledim” diyen Daum, “Ona Türk Milli
Takımı'na değil bir kulüp takımından gelen teklifi
kabul etmesini söylerdim" ifadelerini ekledi.
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TRANSFER
AKILLARDA
TAHTASI
AYNI
SORU:
AÇIK MI?
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Bursaspor’da en çok merak edilen konulardan bir
tanesi de ara transfer döneminde de yeşil-beyazlı
takımın transfer tahtasının açık olup olmayacağı.
Yeşil-beyazlı yönetimin bu konuda hassas olduğu
ve ödemeleri zamanında yaptığı öğrenildi.

B

u sezon başında transfer
tahtasını açan ve 17 transfere imza atan Bursaspor’da ödemelerin zamanında
ödenip ödenmediği de merak
konusuydu. Yeşil-beyazlı yönetimin

CANLI çİçek - YApAY çİçek

bu konuda hassas olduğu ve
ödemelerin zamanında yapıldığı
öğrenildi. Sezon arası transfer
döneminde de Bursaspor’un
önünde bir engel olmadığı ve tahtanın açık olduğu belirtildi.
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