
Muhabir: İsviçre- Türkiye maçı için Münih’teyim. Maalesef, Türkiye, bir golle 2020 Euro 
şampiyonasını bırakıyor. Ayrıca 2020 Euro şampiyonasında Türkiye Millî Futbol Takımı en kötü 
ekip. Kesinlikle taraftarların bu yenilgiyi kabul etmeleri çok zor olacak. 
  
Bununla birlikte taraftarlara iyi bir haber var. İlk iki maçı oynarken, Türk ekip hiçbir puan 
kazandırmadı, ama bu gece bir gol İrfan Can Kahveci tarafından bir gol atıldı. Kahveci’yle çok zor  
turnuva hakkında konuşacağım. 
  
Sayın Kahveci, yayına hoş geldiniz! Ekibinizin turnuvası biti. Nasıl hissediyorsunuz? 

 

Kahveci: Hoş buldum, teşekkürler. Elbette, bu yenilgi nedeniyle hepimiz çok hayal kırıklığına 
uğruyoruz. En az bir maç kazanmak istiyoruz. Ama aynı zamanda takımım benim gol atmamı 
seviyor. Bu golü atarak biz küçük bir zafer kazandık. 
 

Muhabir: Taraftarlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce taraftarlar sizinle aynı fikirde mi?  
 

Kahveci: Taraftarların anlayışına güveniyorum. Biz taraftarlarımızın desteği için çok minnettarız. 
Önümüzdeki yıllarda kazanmak için fırsatlarımız var. Bu maçları kaybettik ama  takımımız ve 
yönetim için yeni stratejiler bulacağız.  
 

Muhabir: Golünüz hakkında bir sorum var atış yaparken ne düşünüyordunuz? 

 

Kahveci: Doğruyu söylemek gerekirse, atış yaparken aklımda sadece ben ve top vardı, yani hiçbir 
şey düşünmüyordum. 
 

Muhabir: Bu turnuvadan Türkiye Millî Futbol Takımı olarak  ne öğrendiniz? 

 

Kahveci: Biz  Avrupa'da çok iyi futbol takımlarına karşı oynayarak Türkiye Milli Futbol Takımının 
performansını gördük.. Başka bir deyişle, bu turnuvadan sonra bizim oyunumuzun seviyesini de 
değerlendirdik.. 
 

Muhabir: Turnuvadaki diğer takımların oyun seviyesi hakkında detay verebilir misiniz? 

 

Kahveci: Yani bence bu üç takım çok yetenekli. Elbette biz onların kazanmamaları istedik. Aynı 
zamanda biz onlarla yarışarak geliştireceğiz. Evet sadece bir gol attık ve ne yazık ki iki maçta bir 
gol atamadık, ama bu diğer takımlara karşı oynayarak çok tecrübe kazandık. 
 

Muhabir: Son olarak, Türkiye’deki taraftarlarınıza bir şey söylemek ister misiniz? Taraftarlar için 
sizin bir mesajınız var mı? 

 

Kahveci: Şampiyonada oynamak için Münih’e gittim ama gidiş-dönüş bileti aldım. Yani, bugünden 
sonra Türkiye’ye döneceğim ve Türkiye’de taraftarlarım  için oynayacağım. 
 

 


