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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/ciftci_serkan.jpg" alt="Serkan Ciftci" width="430" />A?a cum v? anun?am la
?tirea cu venirea lui Nicola Berti, turco-austriacului Serkan Ciftci i s-a f?cut v�t de la O?elul, el
fiind trimis oricum la echipa a doua, dup? eliminarea stupid? din meciul cu CSU Craiova. Pentru
acel gest prostesc atacantul era suspendat 3 etape, iar conducerea a ajuns la un acord cu
juc?torul de 25 de ani pentru rezilierea contractului.</p>      <p style="text-align: justify;">De
altfel, Ciftci nu s-a remarcat mai deloc la O?elul, nereu?ind niciun gol � cele 7 partide � care a
intrat, de?i joac? pe postul de v�f. Mai mult, el nu a intrat niciodat? titular, ci doar din postura
de rezerv?, str�g�d doar 128 de minute � tricoul ro?-alb-albastru � jocurile oficiale, perioad?
� care a avut totu?i timp s? rateze dou? ocazii colosale cu Concordia Chiajna ?i la CSMS Ia?i.
Cirea?a de pe tort a pus-o prin eliminarea stupid? de la Craiova, noul antrenor al forma?iei
noastre, Tibor Selymes, anun?�d c? cine va mai primi cartona?e ro?ii din motive puerile va fi
exclus din lot. Ciftci l-a lovit cu ?utul � fund pe Brandan la meciul respectiv...� �<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Comunicat:</strong>
<em>�Fotbal Club O?elul Gala?i anun?? �cetarea pe cale amiabil? a colabor?rii cu juc?torul
austriac de origine turc? Serkan Ciftci. Clubul nostru � mul?ume?te atacantului de 25 de ani
pentru eforturile depuse sub culorile ro?-alb-albastre ?i � ureaz? o carier?
str?lucit?!�</em></p>  <p style="text-align: justify;"><span style="color:
#ff0000;"><strong>Serkan Ciftci</strong> </span>(25 de ani) ?i-a �ceput cariera ca senior la
echipa a doua a celor de la Rapid Viena. � 2009 a fost �prumutat la Giresunspor (Turcia), dar
nu a jucat deloc ?i s-a �tors la satelitul Rapid Viena II � sezonul 2010-2011. A avut un an mai
mult dec� prolific marc�d nu mai pu?in de 21 de goluri � doar 29 de partide, � Liga
Regional?! Acest lucru i-a adus transferul la SC Wiener Neustadt din prima lig? austriac?. A
marcat de dou? ori � 23 de partide ?i a fost achizi?ionat apoi de Sturm Graz, juc�d mai �t� �
ligile regionale pentru satelitul acestora, pentru ca apoi s? fie promovat pentru scurt timp la
echipa mare, � Bundesliga austriac?. A reu?it s? marcheze un singur gol � 8 partide in care a
jucat doar 78 de minute ?i a fost l?sat s? plece la Dardanelspor � Liga a II-a din Turcia. Aici a
marcat de dou? ori, dar a fost folosit de doar 14 ori, iar dup? �cheierea sezonului 2013-2014 a
devenit liber de contract.</p>
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