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YEN‹ MHK
Spor Toto Süper Lig Hasan Do¤an Sezonu 14 A¤ustos 2015’de
baﬂl›yor. Yeni göreve atanan Kuddisi Müftüo¤lu Baﬂkanl›¤›nda Merkez Hakem Kurulu, TFF taraf›ndan atand›. ﬁimdi futbol kamuoyu ve
eski Hakemler taraf›ndan y›pratma operasyonu baﬂlad›.
Daha önce Hakemlikle ilgisi olmayan Zekeriya Alp'i göreve getiren TFF, Kuddusi Müftüo¤lu getirilince eleﬂtiriler gelmeye baﬂlad›.
Bir dönem FIFA Kokart› da taﬂ›yan hakem Kuddusi Müftüo¤lu, 22 y›ll›k hakemlik kariyerinde her hakemin oldu¤u gibi iyi kötü zamanlar› olmuﬂtur. Yeni MHK'nin Baﬂkan› ve kurul üyelerinin yetene¤i üzerinden yap›lacak eleﬂtirileri bir kenera b›rak›p ön yarg›l› olmayal›m
yapacaklar› icraata bakal›m. Hatta destek olmalar› gerekir.
Kuddusi Müftüo¤lu karakter ve kiﬂilik olarak düzgün birisidir. Ancak yöneticilik vasf› olarak deneyimli olmamas› ve oluﬂturulan kurulun, kendisine bu konuda ciddi manada yard›m edebilecek donan›ma sahip olmayan kiﬂilerden oluﬂtu¤u söyleniyor. Peki Daha evvelki
MHK üyelerinin yöneticilik vasf› var m›yd›? Ancak oluﬂturulan yeni
kurulun deneyimsiz oldu¤u da bir gerçek. Bu, onlar için dezavantaj
olacakt›r. Bu yüzden Kuddusi Müftüo¤lu bu söylemlerin gölgesinde
kal›p ciddi manâda yo¤un stres alt›nda olacakt›r. Her hakem hatas›nda direkt MHK baﬂkan› olarak hedef tahtas›na konacakt›r. Umar›m baﬂar›l› olur. Konuﬂulan ve söylenenlerin önüne geçer.
Kendisine 2015-2016 Kuddusi Müftüo¤lu ve ekibi hakk›nda yorum yapmak için çok erken, umar›m baﬂar›l› olur. Bu yeni sezonda
kendisi ve ekibine SPOR MEYDANI ad›na baﬂar›lar dileriz.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun
(MHK), 2015-2016 sezonu öncesinde üst klasman hakemlerine
yönelik yaz semineri yap›ld›. TFF'den yap›lan aç›klamaya göre, Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen ve MHK Baﬂkan› Kuddusi Müftüo¤lu ile UEFA ile MHK'dan e¤itimcilerin kat›ld›¤› seminerin ilk gününde kat›l›mc›lara 2015-2016 sezonu MHK yaklaﬂ›mlar› ve bilgilendirme, hedef konulara giriﬂ, çal›ﬂma grubu konular,
UEFA sakatl›k önleme testleri, ilave yard›mc› hakemlik felsefesi,
ilave yard›mc› hakem hat›rlatmalar› ve çal›ﬂma grubu geri bildirimi konular› hakk›nda bilgi verildi.
Merkez Hakem Kurulu Baﬂkan› Kuddusi Müftüo¤lu, UEFA ﬁampiyonlar Ligi finalini yönetebilecek düzeye sahip hakemleri yetiﬂtirmek
zorunda olduklar›n› söyledi. FIFA ‹cra Kurulu Üyesi ve TFF Onursal
Baﬂkan› ﬁenes Erzik, TFF Baﬂkan Vekilleri Servet Yard›mc›, Nihat
Özdemir, Ali Dürüst ile yönetim kurulu üyeleri, MHK yönetim kurulu
üyeleri, üst klasman hakemleri ile UEFA ve MHK'dan e¤itimcilerin
kat›ld›¤› yaz seminerinin aç›l›ﬂ töreninde konuﬂan Müftüo¤lu, hedef
ve projeleriyle ilgili bir de¤erlendirmelerde bulundu.
Kuddusi Müftüo¤lu, MHK'n›n yönetiminde yer alan bütün isimle-

ERDO⁄AN
DERMANCI
erdogandermanci@spormeydani.org

rin önemli bir tecrübeye sahip oldu¤unu dile getirerek, "Yönetimimiz
mevcut hakemleri yak›ndan tan›yor. Alttan yukar›ya do¤ru gelecek
hakemleri de tan›d›¤›m›z için hakemli¤in gelece¤i için önemli bir
avantaja sahip oldu¤umuzu düﬂünüyorum. ﬁu anda üst düzey hakemlik yapan ve Türk hakemli¤inin lokomotif olan arkadaﬂlar›mla
y›llarca birlikte görev yapt›k. Biliyorum ki bu görevde kendileri de
benim en büyük yard›mc›lar›m olacakt›r" diye konuﬂtu.
SÜPER L‹G'E ÇIKMA YAﬁI 22'YE ‹N‹YOR!
MHK Baﬂkan›, Süper Lig hakemlerinin ço¤uyla birlikte görev
yapt›¤›n› belirterek, "Hakemlerin beklentilerini ve özelliklerini çok
iyi biliyorum. Dün eksiklik olarak düﬂündüklerimizi tamamlayabilecek duruma geldik. Bunun da hem bizim hem de sizin için
avantaj oldu¤unu düﬂünüyorum.
Kamuoyunda yarat›lm›ﬂ olan genç alg›s›n› lehimize iyi kullanaca¤›z. Çok çal›ﬂan, emek veren herkes kadrolar›m›zda kendisine
yer bulacak. Bu konuda önemli bir de¤iﬂiklik yap›yoruz. Süper Lig'e
ç›kma yaﬂ›n› 22'ye indiriyoruz. Genç ve yetenekli isimleri k›sa sürede üst klasmanlara taﬂ›yaca¤›z ve uluslararas› arenada boy
göstermelerini sa¤layaca¤›z. Hakemli¤i b›rakma yaﬂ›n› 45'ten
47'ye ç›kart›yoruz. Tecrübeli isimler bizim için çok önemli.
Hakemlerin gözlerinde gördü¤üm ›ﬂ›k beni yar›nlar için çok
umutland›rd›. Çok büyük destek verdiler. Hakemlerimizin saha içinde ve saha d›ﬂ›nda örnek davran›ﬂlar› ve baﬂar›l› performanslar›yla
camiam›z› baﬂar›yla temsil edeceklerine inan›yorum" dedi.
"PROFESYONEL HAKEML‹⁄‹N KAPSAMINI GEN‹ﬁLETECE⁄‹Z"
Kuddusi Müftüo¤lu, hayata geçirecekleri önemli projeleri oldu¤unu anlatarak, "Profesyonel hakemli¤in kapsam›n› geniﬂletece¤iz.
Profesyonel hakemli¤in, hakemli¤in gelece¤i için çok önemli oldu¤unu düﬂünüyoruz.Bu sezon 9 profesyonel hakemimiz olacak.
Geçti¤imiz 3 ayl›k deneme süresinde bizimle birlikte olan Cüneyt
Çak›r, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Bar›ﬂ ﬁimﬂek, Ali Palab›y›k ve
F›rat Ayd›nus arkadaﬂlar›ma bu y›l Halis Özkahya, Tolga Özkalfa ve
Bülent Y›ld›r›m eklenecek. Profesyonel hakemlerimizi hem lig müsabakalar› için haz›rlayaca¤›z hem de kendilerinin engin deneyimlerinden faydalanaca¤›z. Allah k›smet ederse 4 y›ll›k görev süremizin
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sonunda Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm hakemlerimizin profesyonel
hakem kadrosunda olmas›n› hedefliyoruz" ifadelerini kulland›.
"HAKEMLER‹N NASIL EMEKLER VERD‹⁄‹ GÖRÜLMEL‹"
Türk hakemlerinin uluslararas› alanda baﬂar›l› olmas›na büyük
önem verdiklerini dile getiren Müftüo¤lu, "Türk hakemli¤inin Avrupa
ve dünya vizyonunu çok önemsiyoruz. Sevgili Cüneyt Çak›r'›n açt›¤›
yolda baﬂka arkadaﬂlar›m›n da olmas›n› istiyoruz. Çünkü Cüneyt Çak›r ve ekibi bizlerin s›rt›na büyük bir yük yükledi. Art›k ﬁampiyonlar
Ligi finalini yönetebilecek düzeyde hakemleri yetiﬂtirmek zorunday›z.
Bunun için haz›rl›klar›m›z› yap›yoruz. Hakemli¤in Süper Lig'de yanl›ﬂ
ya da do¤ru çal›nan bir faul düdü¤ü hakk›nda saatlerce konuﬂmaktan ibaret olmad›¤›n›, bu iﬂin altyap›s›nda nas›l emekler verildi¤ini
görülmesini sa¤layaca¤›z" de¤erlendirmesinde bulundu.
"ELEﬁT‹R‹YE AÇI⁄IZ"
Hakem ve gözlemcilerin not kayg›s›yla yetiﬂmelerine s›cak
bakmad›klar›n› vurgulayan Müftüo¤lu, "Bizim bakt›¤›m›z do¤ru
ilkeler notlardan çok daha önemli. Bizleri iyiye ve götürecek her
eleﬂtiriye aç›¤›z. Tek ricam eleﬂtirilerin teknik boyutla s›n›rl› kalmas› ve kiﬂiliklere sayg› gösterilmesi" diye konuﬂtu.
OFSAYT KURALI TEKRAR DE⁄‹ﬁT‹! ‹ﬁTE YEN‹ KURAL...
Geçti¤imiz sezon devrede olan 'pasif' uygulamas› bundan
sonra uygulanmayacak. Bir gol pozisyonunda yer alan ve ofsaytta bulunan futbolcu, topla temas etmese ya da pozisyondan kaçmaya çal›ﬂsa dahi yan hakemler 'ofsayt' bayra¤›n› kald›racak.
Yeni kural, FIFA taraf›ndan, "Bir oyuncu rakip oyuncunun topla oynama yetene¤ini etkileyecek bir eylemde bulunursa bu ofsayt
olarak cezaland›r›l›r" ifadeleri ile tan›mland›.
Örne¤in, ofsayt pozisyonunda yer alan bir oyuncu, kaleye do¤ru çekilen ﬂut s›ras›nda hiçbir hamle yapmasa ve top sadece yan›ndan kaleye gidip gol olsa dahi 'ofsayt' bayra¤›n›n kalkmas›na
neden olacak. Bu ﬂekilde at›lm›ﬂ bir gol art›k geçerli say›lmayacak. Yeni kuralda oyuncu topa dokunma niyeti taﬂ›masa bile pozisyonun içinde olacak. Eski kuralda, oyuncu topa dokunmad›¤›nda ya da pozisyonda sabit kald›¤›nda ofsayt karar› verilmiyordu.
"9 HAKEM‹M‹Z PROFESYONEL OLDU"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) taraf›ndan ilk olarak geçen
y›l 6 hakemle baﬂlat›lan Profesyonel Hakemlik uygulamas›, bu
sezon daha da geniﬂletildi. Yap›lan imza töreni sonras› bu say›
9'a ç›kt›. Cüneyt Çak›r, F›rat Ayd›nus, Hüseyin Göçek, Mete Kalkavan, Ali Palab›y›k ve Bar›ﬂ ﬁimﬂek'in yan› s›ra Tolga Özkalfa, Halis Özkahya ile Bülent Y›ld›r›m da profesyonel hakem oldular.
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Masa Tenisinde Umutlar Art›yor
asa Tenisi’nde gelecek kuﬂaklar için emin ad›mlar at›ld›¤›n› bir kez daha görmüﬂ olduk. Slovakya'n›n baﬂkenti
Bratislava'da gerçekleﬂtirilen Avrupa Gençler-Y›ld›zlar ﬁampiyonas›nda genç k›zlar milli tak›m›m›z üçüncü olarak büyük
bir baﬂar›ya ve daha da önemlisi gelecek için umut verici bir
ad›ma imza att›lar. Kübra, Simay, Damla ve Mervenur'dan
oluﬂan genç milliler tak›m halinde kürsüye ç›karak uzun bir
aradan bizlere bu
gururu yaﬂatt›lar.
Son y›llarda hep
k›y›s›ndan dönülen bu baﬂar›ya
bu kez ulaﬂm›ﬂ olduk. Baﬂar›da
eme¤i geçen tüm
sporcular›m›z›,
onlar› yetiﬂtiren kulüplerimizi ve hocalar›m›z›, tak›m›n baﬂ›nda bulunan tüm teknik ekibi tebrik ediyorum.
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KÜLLER‹NDEN DO⁄AN KULÜPLER
Türk spor tarihi bir çok büyük kulübü mazisinde bar›nd›r›yor. Geçmiﬂte farkl› branﬂlarda büyük baﬂar›lara imza atm›ﬂ
birçok büyük kulübümüzün bugün ad›n› duyam›yoruz, hatta
baz›lar› kap›s›na kilit vurulmuﬂ haldeler. Ancak gayr› resmi
tarihi bir asr› geçen, resmi olarak da 70. Y›l›n› kutlamaya haz›rlanan Moda Spor Kulübü, o ﬂanl› tarihine her geçen gün bir
ad›m daha yaklaﬂ›yor. Masa tenisinde bayanlar süper ligine
terfi eden Modaspor, su topu, basketbol, ve satranç gibi birçok branﬂta da baﬂar›l› sonuçlar elde ediyor. Su topunda 1.
ligde mücadele eden kulübün satranç tak›m› da üç kez üst
üste ‹stanbul ﬁampiyonu olarak ses getirmeyi baﬂard›. Tarihi
yar›m kupa ile Türkiye Basketbol Ligi ﬂampiyonlu¤u yaﬂayan
kulüp; hentbol, basketbol ve yüzme gibi branﬂlarda da birçok
milli sporcu yetiﬂtirmiﬂti. Umar›z Esat Polat baﬂkanl›¤›nda
ciddi bir at›l›m yaﬂayan beyaz mart›lar, geçmiﬂ azametine yak›ﬂ›r iﬂler yapmaya devam edecekler.

Bursa,
Eker ile
sa¤l›kl›
yaflflaam için
koflfluuyor
lki geçti¤imiz sene yap›lan Eker I Run
15 Km, 5 Km ve Minik Ad›mlar koflular› 13 Eylül 2015 Pazar günü Bursa-Orhaneli
yolunda düzenlenecek. Eker'in sponsorlu¤unda, T.C. Gençlik ve Spor Bakanl›¤›, Bursa Büyükflehir Belediyesi'nin destekleriyle
düzenlenecek olan Eker I Run Koflusu, 3
ana kategoride bir yol koflusu olarak dü-

zenlenecek. Koflunun sosyal sorumluluk
partneri Koruncuk Vakf›. Yap›lan her kay›ttan 7.5 TL Vakfa ba¤›fllanacak.
Geçti¤imiz sene 750 kiflinin kat›ld›¤› yar›fllarda bu y›l 2000 sporcunun yar›flmas›
bekleniyor. Atletizm Federasyonu ve IAAF
yar›flma kurallar›na uygun olarak yap›lacak kofluya 7'den 70'e her yafltan sporse-

ver davetli… Eker olarak sponsor olmalar›ndaki temel sebebin markan›n sa¤l›kla ne
kadar ba¤daflt›¤›n› bir kez daha tüketicilere anlatmak oldu¤unu ifade eden Eker Süt
Ürünleri Genel Müdür Yard›mc›s› Nevra
Eker, “bu tür aktivitelere sponsor olarak
hem gençleri hem yetiflkinleri daha sa¤l›kl› yaflamaya teflvik etmek istiyoruz” dedi.

Erzurum’da yap›lan 12. Uluslararas› Palandöken Turnuvas›
sona erdi. 6-9 A¤ustos tarihleri aras›nda yap›lan müsabakalar
sonunda ülkeler klasman›nda Türkiye, kulüpler klasman›nda da
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Kulübü zirvede yer ald›.
TÜRK‹YE Karate Federasyonu, Erzurum Büyükﬂehir Belediyesi, Erzurum Gençlik Hizmetleri
ve Spor ‹l Müdürlü¤ü ile Erzurum Çelebi Spor Kulübü'nün deste¤iyle düzenlenen 12. Uluslararas› Palandöken Karate Turnuvas›, sona erdi. 6-9 A¤ustos
tarihleri aras›nda yap›lan organizasyonda 41 ülkeden
600'ü yabanc› 2000 sporcu
tatamiye ç›kt›.
Yakutiye'de bulunan Buz
Hokeyi Salonu'nda yap›lan
organizasyonda sporcular minik, y›ld›z, ümit, genç, büyük
ve veterankategorilerde mücadele verdi. Dört gün süren heyecan
sonunda ferdi mücadelelerde 82,
tak›m müsabakalar›nda 22 dalda
kupalar sahiplerini buldu.
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ÜLKELERDE Z‹RVE TÜK‹YE'N‹N
Organizasyonda uluslararas› ve
kulüpler genel klasman›nda ilk üç
s›ray› alacak ekiplere toplam 8000
dolar para ödülü da¤›t›ld›.
Ülkeler klasman›nda zirveye
ç›kan Türkiye 13 alt›n, 7 gümüﬂ

ve 5 bronz madalyal›k bir performans sergilerken, 8'er alt›n ve gü-

müﬂ ile 13 bronz madalya kazanan ‹ran ikinci s›rada yer ald›.
Üçüncülük kürsüsünü ise 2'ﬂer
alt›n ve gümüﬂ ile 4 bronz madalya kazananAzerbaycan ile birer
alt›n, gümüﬂ ve bronz madalya
kazanan Makedonya paylaﬂt›.
‹STANBUL BB
UNVANINI KORUDU
Kazan›lan madalyalara
göre puanlama ile oluﬂan
kulüpler genel klasman›nda
geçti¤imiz y›l zirvede yer
alan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Kulübü, unvan›n› korumay› baﬂard›. 4 alt›n,
7'ﬂer gümüﬂ ve bronz madalya kazanan ‹stanbul ekibi ﬂampiyonluk kupas›n›n sahibi oldu.
1 alt›n, 2 gümüﬂ ve 13 bronz
madalya kazanan Erzurum Çelebi
Spor Kulübü ikincilik kupas›n›n
sahibi oldu. 3 alt›n, 4 gümüﬂ ve 7
bronz madalya kazanan Akbulut
Karate Spor Kulübü ile 1 alt›n, 3
gümüﬂ ve 6 bronz madalya kazanan Çorlu Destegül Spor Kulübü
de üçüncülük kürsüsünü paylaﬂt›.

