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Mutlugil’den destek bekliyorlar...
ir voleybol sezonunu daha geride b›rakt›k. Hemen akabinde milli tak›m kamplar› ile plaj voleybolu turnuvalar› baﬂlad›. Bu arada her y›l yap›lan Koç Fest Üniversite Sporlar› Süper Lig karﬂ›laﬂmalar› da Isparta'da start ald›. 11 gün süren
karﬂ›laﬂmalar sonucunda ﬂampiyonlar belli oldu. Ben de Isparta'da bulundu¤um. Yetiﬂebildi¤im kadar›yla baz› branﬂlar› izlemeye çal›ﬂt›m. Büyük umutlarla ﬂampiyonaya kat›lan üniversiteler, milli tak›mlarda olan sporcular›n›n zaman›nda gönderilmeyiﬂi nedeniyle maalesef ﬂampiyonlu¤u kaç›rd›klar›na da
tan›k oldum. Bundan sonraki ﬂampiyonalar için Voleybol Federasyonu Baﬂkan› Özkan Mutlugil'den destek bekliyorlar.
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ÜN‹VERS‹TELER ZOR DURUMDA KALDI..
Büyük yat›r›mlar yaparak ﬂampiyonluk bekleyen Üniversiteler, Voleybol Federasyonu ile Üniversite Sporlar› Federasyonu'nun birbirinden habersiz program yapmalar› nedeniyle
amaçlar›na ulaﬂamad›lar. Milli Tak›m kamplar› ile Üniversite
Sporlar› tarihlerinin aras›nda 50 gün gibi uzun bir süre olmas›na ra¤men, Voleybol Federasyonu kampta olan sporculara
izin vermeyince üniversiteler zor durumda kald›. Her ne kadar
Voleybol Federasyonu son 2 maçta sporculara izin verse de bir
iﬂe yaramad›. Geçen y›l›n ﬂampiyonu Beykent Üniversitesi yar›
finali kaybetti. Finale ç›kamad›, ﬂampiyonay› 3. olarak bitirdi.
Kamptaki sporcular önce gelseydi, sonuç böyle olmayacakt›.
BURADA HERKES MUTLU OLACAK..
Burada hakl› veya haks›z olan kimler? Üniversite voleybolcu gençleri okuluna al›p, onlara burslu ö¤renim olana¤›
sa¤lam›ﬂ. Onlarda senede sadece 5 gün okullar› için mücadele edecek. Burada herkes mutlu olacak. Voleybolcu üniversite mezunu olacak. Okul bunlarla spora katk›da bulunacak.
Avrupa'da ülkemizi temsil edecek. Bu da bir milli görevdir.
Bundan daha güzeli ne olabilir. Yöneticiler, bizim için milli
tak›m önemli deyip, sporcuya izin verilmezse, okul da baﬂar›s›z olur. Bursu keser, ö¤renci de üniversiteyi bitiremez. Sonuçta yaln›z okul de¤il, sporcu da sporumuz da kaybeder.
K‹MSE MA⁄DUR OLMASIN..
Bu hata hep yap›l›yor. Önümüzdeki y›l için lütfen Voleybol
Federasyonu ve Üniversite Sporlar› Federasyonu, programlar›n›z› yaparken birlikte yap›n. Üniversite Sporlar› ile voleybol
kamplar›n› yak›n tarihe koymay›n. Ne Voleybol Federasyonu,
ne üniversiteler ne de sporcular ma¤dur olmas›nlar. 17-24
Temmuz tarihleri aras›nda ‹talya'da Üniversiteler Avrupa
ﬁampiyonas› var. Bu da milli maç kadar önemli. Beykent
Üniversitesi ülkemizi temsil edecek. Milli tak›mda olan sporcular› var. Federasyon Baﬂkan› Özkan Mutlugil'den yard›m
bekliyorlar. Beykent Üniversitesi Avrupa ﬁampiyonu olarak
dönmek istiyor. Aksi halde bu turnuva Avrupa Üniversiteler
Voleybol ﬁampiyonas› de¤il, turistik bir gezi olur.

TVF ve TSE Consulting
aras›nda iflbirli¤i
protokolü imzaland›
TÜRK‹YE Voleybol Federasyonu (TVF) belirlenen vizyon ve
misyonu do¤rultusunda uzun vadeli stratejik plan oluflturmak amac›yla dünyan›n önde gelen dan›flmanl›k firmalar›ndan
TSE Consulting ile iflbirli¤i protokolü imzalad›. ‹mza törenine TVF
Baflkan› Özkan Mutlugil, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Kaya ve
TSE Consulting Genel Müdürü Lars Haue-Pedersen kat›ld›. Ulusal
ve uluslararas› alanda, alt ve üst yafl gruplar›nda istikrarl› baflar›
elde eden TVF veTSE Consulting'in çal›flmalar› do¤rultusunda,
yeni yaklafl›mlarla belirlenecek stratejik plan ileTürk voleybolunun uzun dönem yol haritas› oluflturulacak.

CÜNEYT ÇAKIR'DAN
SÜPER YÖNET‹M
üneyt Çak›r, ‹talya'n›n Juventus ile ‹spanya'n›n Barcelona tak›mlar› aras›nda oynanan UEFA ﬁampiyonlar Ligi finalinde
düdük çalan ilk Türk hakem oldu.
Barcelona'n›n Juventus'u 3-1 yendi¤i mücadelede Çak›r, 3 kez
sar› kart›na baﬂvurdu. Çak›r, maç›n ilk yar›s›ndan Juventus'dan
Arturo Vidal Paul Pogba'ya sar› kart ç›kar›rken, ikinci yar›da ise Barcelona'dan Luis Suarez'e kart›n› gösterdi.
Çak›r, Barcelona'da forma giyen Neymar'›n 72.
dakikada eline çarp›p filelere giden topunda yard›mc›s›n›n uyar›s›yla gol karar› vermedi. Cüneyt
Çak›r ile yard›mc›lar› Bahattin Duran, Tar›k Ongun, Hüseyin Göçek ve Bar›ﬂ ﬁimﬂek, maç›n ard›ndan düzenlenen törenle madalyalar›n› UEFA
Baﬂkan› Michel Platini'nin elinden ald›.
FIFA kokartl› hakem Çak›r, UEFA kulüp organi-
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EN GENÇ 2. HAKEM OLDU
Cüneyt Çak›r, Devler Ligi'nde final yöneten en genç 2. hakem
unvan›n› elde etti. 38 yaﬂ›ndaki hakemimiz, henüz 36's›nda finalde düdük çalan Kassai'nin arkas›nda kald›. Finalin kaybedeni
‹talyanlar, Çak›r'a yüklense de performans› be¤enildi.
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zasyonlar›nda final maç› yöneten ilk Türk hakem olarak tarihe
geçti. Böylece Türkiye, ﬁampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi finallerine hakem gönderen 25. ülke oldu.
Barcelona'n›n Juventus'u yendi¤i dev finalde
Cüneyt Çak›r ve Türk yard›mc›lar› müthiﬂ iﬂ ç›kard›. ‹lk yar›da Neymar'›n ortas›nda Evra'n›n eline
çarpan topa "Devam" dedi. Çak›r, Pogba'n›n penalt› bekledi¤i iki pozisyonu da do¤ru süzerek
beyaz noktay› göstermedi. Neymar'›n say›lmayan
golünde ise çizgi hakemi Hüseyin Göçek elle oynamay› çözüp, hemen Çak›r'› uyard›.

TÜRK‹YE 1. Voleybol Ligleri'nde yer alan bayan ve erkek
tak›mlar›n›n temsilcilerinin kat›ld›¤› toplant›da; 20142015 sezonu de¤erlendirmesi yap›ld›.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Baflkan› Özkan Mutlugil, Baflkan Vekilleri Mehmet Akif Üstünda¤ ve Mustafa Ekfli, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahar Mert Üçoklar, Ahmet Göksu
ve Suat Güler, MHGK Baflkan› Ümit Sokullu ve Lig ‹flleri Dan›flman› Recep Nurtan›fl'›n kat›ld›¤› 1. Lig Kulüpleri toplant›s› ‹stanbul Volley Hotel'de yap›ld›. Türkiye 1. Voleybol Ligleri'nde
yer alan bayan ve erkek tak›mlar›n›n temsilcilerinin kat›ld›¤›
toplant›da; 2014-2015 sezonu de¤erlendirmesi yap›ld›.
Toplant›da; 2015-2016 sezonu ile ilgili görüfl al›flverifli yap›ld›. Gençler Ligi ve altyap›lar ile ilgili fikir al›flveriflinde bulunulurken, Türk voleybolunda kal›c› baflar›lar›n sa¤lanmas›na yönelik düflünceler paylafl›ld›.

ÇAKIR’A TAM NOT
Devler Ligi finalinde düdük çalarak gururumuz olan Cüneyt
Çak›r kritik anlarda verdi¤i do¤ru kararlarla tam not ald›.
Milli gururumuz Çak›r, bu maçla birlikte ﬁampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Türk hakem oldu. Çak›r, tansiyonu oldukça yüksek maçta so¤ukkanl› kararlar›yla takdir toplad›.
Çak›r, son 10 sezonda ﬁampiyonlar Ligi finalinde en az sar›
kart gösteren üç hakemden biri oldu (3 sar› kart).
Maç›n 72. dakikas›nda Neymar'›n kafayla vurdu¤u top eline
çarp›p filelerle buluﬂunca Cüneyt Çak›r, çizgi hakemi Hüseyin Göçek'in uyar›s›yla golü iptal etti. Neymar ile Barcelonal›lar pozisyona uzun süre itiraz etti.
Çak›r, final maç›ndan 4 bin 800 Euro para kazand›.

5-21 A¤ustos 2016 tarihleri aras›nda Brezilya'n›n Rio kentinin ev sahipli¤i yapaca¤›
2016 Rio Olimpiyatlar›'n›n Avrupa Elemeleri Ankara'da organize edilecek.
CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) taraf›ndan yap›lan aç›klamaya
göre, bayanlarda 2016 Rio Olimpiyatlar›'na Avrupa k›tas›ndan kat›lacak tak›m›n belirlenece¤i eleme maçlar› 4-9
Ocak 2016 tarihleri aras›nda Türkiye'nin ev sahipli¤inde Ankara Baﬂkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
2015 CEV Bayanlar Avrupa ﬁampiyonas›'n›n ard›ndan aç›klanacak Avrupa s›ralamas›na göre, Türkiye ile
birlikte Avrupa'n›n en iyi yedi tak›m›n›n mücadele edece¤i elemeleri ﬂampiyon olarak tamamlayan ülke, do¤rudan 2016 Rio Olimpiyatlar›'na kat›lma hakk› elde edecek. Organizasyonda ikinci ve üçüncü s›ray› alan tak›mlar ise May›s 2016'da Dünya Elemeleri'ne kat›lacak.
Gençlik ve Spor Bakan› K›l›ç: “Türk
sporu için önemli ad›mlardan biri”
Olimpiyat elemelerine ev sahipli¤i
yapman›n Türkiye'nin olimpiyat düzenleme hedefi için önemli ad›mlar-

dan biri oldu¤unu belirten Gençlik ve
Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç, “Türkiye önemli organizasyonlar› her zaman baﬂar› ile düzenleyen bir ülke
olarak Avrupa'da ve dünyada öne ç›k›yor. Bu elemelerin Türkiye'ye verilmiﬂ olmas› da bunun bir göstergesi.
Bu organizasyonu da en iyi ﬂekilde

gerçekleﬂtirece¤iz. Filenin Sultanlar›'n›n 2012 Londra Olimpiyatlar›'n›n
ard›ndan 2016 Rio Olimpiyatlar›'nda
da Türkiye'yi temsil edece¤ine inan›yorum. Baﬂta sporcular olmak üzere
olimpiyat yolunda mücadele edecek
tüm paydaﬂlara baﬂar›lar diliyorum.”
yorumunu yapt›.

TVF Baﬂkan› Mutlugil: “Tak›m›m›za
ve seyircimize güveniyoruz”
2016 Rio Olimpiyatlar›'na kat›lma
yolunda elemelere ev sahipli¤i yapman›n önemini vurgulayan Türkiye
Voleybol Federasyonu (TVF) Baﬂkan›
Özkan Mutlugil ise, “Öncelikle ev sahipli¤imiz konusunda desteklerinden
dolay› Gençlik ve Spor Bakan› Say›n
Akif Ça¤atay K›l›ç'a TVF ad›na teﬂekkür ediyorum. 2012 Londra Olimpiyatlar› öncesinde de elemeleri Ankara'da oynam›ﬂ ve seyircimizin büyük
deste¤i ile tarihte ilk kez olimpiyatlara kat›lma hakk› elde etmiﬂtik. Ankara seyircisinin bize yine büyük bir
destek verece¤ine ve tekrar olimpiyatlarda mücadele etme hakk› elde
edece¤imize inan›yorum. Rio'da yer
al›p tüm Türkiye'yi gururland›racak
bir derece elde etmeyi hedefliyoruz.
Bu uzun ve zorlu süreçte teknik ekibimize, sporcular›m›za ve tüm voleybol ailemize baﬂar›lar diliyorum.” ifadelerini kulland›.

2015 FIVB U20 Bayanlar
Dünya fiampiyonas›'nday›z
SIRB‹STAN’IN Ruma kentinin ev sahipli¤i yapt›¤› 2015
FIVB (Uluslararas› Voleybol Federasyonu) U20 Bayanlar Dünya
ﬁampiyonas› Avrupa Elemeleri 2.
Turu G Grubu mücadelesi, oynanan karﬂ›laﬂmalarla sona erdi.
G Grubu'ndaki 3. ve son maç›nda S›rbistan'la karﬂ›laﬂan U20
Bayan Milli Tak›m›m›z, rakibine
10-25, 20-25 ve 23-25'lik setlerle
0-3 ma¤lup oldu ve G Grubu'nu
ikinci s›rada tamamlad›.
Karﬂ›laﬂmaya iyi bir baﬂlang›ç yapan S›rbistan, ilk
teknik molaya 8-2, ikinci teknik molaya ise 16-5 önde giren taraf oldu. Set sonunda
aradaki fark›n kapanmas›na
izin vermeyen S›rbistan, 2510'la 1-0 öne geçti.
‹ki tak›m›n dengeli oyunuyla

baﬂlayan ikinci setin ilk teknik
molas›, Millilerimizin 8-7'lik üstünlü¤üyle geçildi. Setin orta bölümü karﬂ›l›kl› say›larla devam
etti ve Milli Tak›m›m›z ikinci teknik molaya 16-15 önde girdi. Mola dönüﬂünde kontrolü eline alan

S›rbistan, seti 25-20 kazanarak
durumu 2-0'a getirdi.
Üçüncü setin ilk teknik molas›nda 8-4 önde giren S›rbistan,
ikinci teknik molada skoru 1611'e getirdi. Son bölümde Millilerimiz 21-20'de fark› bir say›ya indirse de S›rbistan seti 25-23, maç›
da 3-0 kazanmay› baﬂard›.
Bu sonuçlar›n ard›ndan, S›rbistan do¤rudan FIVB U20 Bayanlar Dünya ﬁampiyonas›'nda
mücadele etme hakk› kazan›rken; U20 Bayan Milli Tak›m›m›z, dünya s›ralamas›ndaki
yeri gere¤ince 2015 FIVB
U20 Bayanlar Dünya ﬁampiyonas›'nda yer alacak.
Porto Riko'nun ev sahipli¤i
yapaca¤› ve 16 tak›m›n mücadele edece¤i ﬂampiyonan›n tarihi
daha sonra belli olacak.

HALKBANK, plajda
Türkiye'nin gururu
1. Lig Kulüpleri toplant›s›
‹stanbul'da yap›ld›
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FIVB (Uluslararas› Voleybol Federasyonu) taraf›ndan, ‹sviçre'nin Luzern kentinde düzenlenen FIVB
Luzern Open Plaj Voleybolu Turnuvas›nda yar› finale yükselen, ard›ndan da ‹sviçre temsilcileri Nico Beeler-Alexei Strasser'› 21-18, 18-21 ve 15-4'lük setlerle
2-1 ma¤lup eden Volkan Gö¤tepe-Murat Gigino¤lu
ikilisi bronz madalya kazand›. Türkiye Plaj Voleybolu tarihinde ilk olan bu dereceyi de¤erlendiren Halkbank Spor Kulübü Baﬂkan› Selahattin Süleymano¤lu
Murat-Volkan ikilisinin herﬂeyden önce bir Türk
olarak kendilerini gururland›rd›¤›n› söyledi.

“Filenin Fidanlar›”
projesi 2 yafl›nda

TÜM dünyada sporun ve sporcunun destekçisi
Amway'in,
Türkiye Voleybol Federasyonu ile geçti¤imiz
y›l bafllatt›¤›
'Filenin Fidanlar› 'projesi ilk y›l›n› tamamlad›. Gelec
e¤in sporcular›n›n yetiflmesine destek olmak amac› ile yola
ç›k›lan projede ilk
y›l 20 ilde 40 bin çocu¤a ulaflarak önemli bir bafla
r› elde edildi.
Amway Türkiye, gerçeklefltirdi¤i sosyal soru
mluluk projelerinin sonuçlar› ve yeni hedefleri aç›klamak üzer
e 21 May›s Perflembe günü Taksim Ceylan InterContinental
Otel'de bas›n toplant›s› düzenlendi. Amway Türkiye D›fl ‹liflki
ler Bölge Müdürü
Candan Çorbac›o¤lu ev sahipli¤inde düzenlene
n toplant›ya;
Türkiye Voleybol Federasyonu Baflkan› Özka
n Mutlugil, Amway
Türkiye Genel Müdürü Tayfun Ergün, A Milli Baya
n Voleybol Tak›m› Sporcular› ve minik voleybolcular kat›l›
m gösterdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu iflbirli¤i çerç
evesinde 2013
y›l›nda 'Milli Tak›mlar Tedarik Sponsoru'
olarak Türkiye'de
bafllatt›¤› spora destek çal›flmalar›na, 2014
senesinde sosyal
sorumluluk projesini de ekleyerek, 'Filenin
Fidanlar›' isimli
projeye imza atan Amway, projenin ilk sene
sini baflar› ile tamamlad›. Tüm proje paydafllar› ile bir arada
gelerek bu baflar›y› kutlayan firma, ayn› zamanda Türkiye
Voleybol Federasyonu iflbirli¤ini 3.y›la tafl›yacak olan sponsorlu
k sözleflmesini
imza alt›na ald›.
TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

‹ZM‹R OPEN'da
flampiyonlar belli oldu
TVF Pro Beach Tour 2015'in üçüncü etab› Nestea ‹zmir
Open, TVF Alsancak Plaj Voleybolu Kortlar›nda oynanan
maçlarla sona erdi.
Erkeklerde flampiyonluk Murat Gigino¤lu-Volkan Gö¤tepe
ikilisinin oluflturdu¤u Halkbank'› finalde 15-21, 21-13 ve 1513'lük setlerle 2-1 yenen Bernardo Romano - Leonid Gritsai
ikilisinin oldu. Nikolai Kolev - Konstantin Mitevikilisi ise üçüncülü¤e ulaflt›. Bayanlarda ise Fatma Y›ld›r›m - Merve Nezir ikilisinden oluflan Alcatel OneTouch tak›m›n› finalde 21-23, 21-15
ve 15-11'lik setlerle 2-1 ma¤lup eden P›nar Asri - Kristel Kiens'in oluflturdu¤u Coffe Cream tak›m› flampiyonlu¤a ulaflt›.
Üçüncülük Milena Matic - Marija Milosevicikilisinin oldu.
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‹MT‹YAZ SAH‹B‹ ve GENEL YAYIN YÖNETMEN‹
ÖMER ALTAY (altaymedya@gmail.com)

YAZI ‹fiLER‹ MÜDÜRÜ
MUZAFFER BATUMLU (muzafferbatumlu@gmail.com)
HABER ED‹TÖRÜ
YAYIN KURULU
REKLAM KOORD‹NATÖRÜ
ERD‹NÇ YAZICI
TANSER ÖZBEY
ULAfi CAN
(0531) 344 62 91
AL‹ YEL‹NER
HABER MERKEZ‹
FAZ‹LET BATUR
FOTO⁄RAF ED‹TÖRÜ
SAB‹T CAN BATUMLU
AHMET B‹LG‹N
ERCAN KUTLU
YÖNET‹M KURULU ÜYES‹
BARBAROS ÖZSOY
SELÇUK TUNA
GÖRSEL YÖNETMEN
MEHMET KAMIfi
‹LET‹fi‹M: (0212) 213 76 89
Kuyu Sk. Kuyu Apt. A Blok No: 26 Kat: 1
BASKI
Mecidiyeköy / ‹STANBUL
AKADEM‹ (0212) 493 24 67
YEREL SÜREL‹ YAYIN
Bu gazete bas›m yay›n ilkelerine uymay› taahhüt eder. Yazarlar yaz›lar›ndan sorumludur.

