
 
4 futbolcu Milli Takım kadrosundan 
çıkarıldı 
A Milli takımın sezon sonu kampı tatsız haberlerle başladı. 
Sakatlıkları bulunan Olcan Adın, Gökhan Gönül, Mehmet Ekici 
ve ailevi nedenlerden dolayı da Tolga Zengin kadrodan çıkarıldı 
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Yurt dışı hazırlık kampı için bugün Avusturya'ya gidecek olan A Milli Futbol Takımı'nda 
üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ailevi nedenlerden dolayı dün 
kendisine izin verilen Tolga Zengin de aday kadronun dışında kalan diğer isim oldu. 
A Milli Takım Sağlık Ekibi Başkanı Dr. Sarper Çetinkaya tarafından verilen bilgiye 
göre, İstanbul'da yapılan kontrollerde Gökhan Gönül'ün sağ uyluk biceps kasında grade II-III 
yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Sağ ayak bileğinde 
geçirilmiş bağ lezyonu ve kemik ödemi bulunan Olcan Adın tedavi amaçlı olarak aday 
kadrodan çıkarıldı. Geçtiğimiz ay iki kasığından ameliyat geçiren Mehmet Ekici'nin de 
tedavisinin kulübünde devam etmesinin uygun olacağına karar verildi. 
Aday kadrodan çıkarılan futbolcuların dışında sağ dizinde sakatlık bulunan Sinan Bolat ve sol 
dizinde enfeksiyon tespit edilen Volkan Demirel'in tedavilerine milli takım kampında devam 
edilecek. Bu futbolcular, sakatlıklarında yeterli iyileşme sağlandığı takdirde özel maçlarda 
forma giyebilecek. 
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A Milli Takım, kamp çalışmaları için Avusturya’nın Salzburg kentine geldi. A Milli Takım 
kafilesi Salzburg Havaalanı’na ulaştıktan sonra, 80 kilometre mesafedeki, Alp Dağlarının 
eteklerine kurulu Leogang köyüne, otobüsle hareket etti. 

30 Mayıs’a kadar Leogang köyünde kamp çalışmalarını sürdürecek olan A Milli Takım, 
Krallerhof Oteli’nde konaklayacak ve antrenmanlarını da köydeki tek futbol sahası olan 
Steinberg Stadı’nda gerçekleştirecek. Milli Takım, 24 Mayıs’ta Gürcistan, 26 
Mayıs’ta Finlandiya ve 29 Mayıs’ta da Bulgaristan ile Salzburg kentindeki Red Bull Arena 
Stadı’nda hazırlık maçları yapacak. 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı kamp programına göre, hazırlık maçları TSİ 
21.00’de başlayacak. 
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