
KARATE’N‹N 'fiampiyonlar Ligi' ola-
rak kabul edilen “Karate 1 Premier Le-
ague” ‹stanbul etab›, 5-6 Eylül tarihle-
rinde yap›lan müsabakalar›n ard›ndan
sona erdi. Dünya Karate Federasyo-
nu'nun önemli organizasyonlar› aras›n-
da yer alan turnuvada 48 ülkeden 212'si
kad›n, 492 sporcu mücadele etti. 

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi (‹BB)
Spor A.fi.'nin deste¤iyle Bayrampafla
Hidayet Türko¤lu Spor Kompleksi'nde
yap›lan organizasyonda Türk sporcular,
elde ettikleri baflar›lar ile ülkemizin gu-

ruru olmay› baflard›. Geçti¤imiz y›l 4 al-
t›n, 1 gümüfl madalya kazanan Millileri-
miz, 2015'te kazand›klar› 8 alt›n, 4 gü-
müfl ve 9 bronz madalya ile genel s›rala-
man›n zirvesinde yer ald›. Birer alt›n,
gümüfl ve bronz madalya kazanan M›s›r
ikinci, Makedonya da üçüncü oldu.

12-15 Kas›m'da Endonezya'da yap›la-
cak Dünya Ümit, Genç ve 21 Yafl Alt›
fiampiyonas›'na h›zl› bir flekilde
haz›rlanmam›z gerekiyor ki
baflar›lar›m›z devam etsin”
diye konufltu.

Türkiye Karate Federasyonu Baflkan› Esat Delihasan, Karate 1 Premier
League ‹stanbul etab›n›n kalitesini gösterdi¤ini belirterek, “Organizasyonu

iflleyifl ve sonuç aç›s›ndan baflar›l› bir flekilde tamamlad›k” dedi.

MMUUZZAAFFFFEERR BBAATTUUMMLLUU

Hakemler sezona çok kötü bafllad›. Daha 3. hafta hatalar ta-
van yapt›.

Süper Lig henüz bafllad›. Hakemlerimizin kabul edilebilir ha-
talar› var. Ama skora tesir eden hatalar da yok de¤il. 

Umar›m en k›sa zamanda hakemler toparlan›r ve kendilerin-
den beklenen güzel yönetimleri sergilerler. 

Üç haftal›k periyotta özellikle ceza alanlar› ile disiplin uygu-
lamalar›nda ciddi çeliflkiler ve büyük hatalar var. 

Hakemlerimiz bir türlü standard› yakalayamad›. Haliyle er-
ken de olsa dedikodular da ve senaryolar da çoktan yaz›lmaya
ve konuflulmaya baflland› bile. 

3. Hafta Antep'te aç›ld›. D›flarda çok farkl› bir görüntü çizen
Cüneyt Çak›r, Befliktafl'›n ilk golü öncesi anlams›z bir faul çal-
d›... Halis Özkahya ise Bursa'y› resmen parçalad›... Baflakfle-
hir'in hocas› Abdullah Avc› da dayanamad›; “Golümüz ofsayt,

dikkat etsinler” diye hayk›rd›.
Ahmet Çal›k'› atmaya cesaret edemeyen Bar›fl fiimflek; Ka-

s›mpafla'n›n kaderiyle oynad›. 

BURAK'IN ATTI⁄I GOfi BENCE OFSAYIT
2015-2016 sezonu aç›ld›, hay›rl› u¤urlu olsun. F›rat Ayd›nus

en kaliteli hakemlerinden. 
Kendisine fazla ifl düflmedi, öyle önemli hatas› da yok ama

büyük tak›m-küçük tak›m hastal›¤› devam ediyor. Sar› kartlar›-
n› Eskiflehirliler'e çok cömertçe kullan›rken, F.Bahçeli oyuncula-
r› pas geçti. 2. dakikada Meireles, 6. dakikada Fernandao kont-

rolsüz hareketten kart görmeliydi. Ayr›ca Fernandao, penalt› is-
tedi¤i pozisyonda kendini yere at›yor. Bu çok net sar›. Causic
acemice hareketler yap›nca Ayd›nus affetmedi. 2. sar› ve k›rm›-
z› do¤ruydu.

AL‹ PALABIYIK VASAT YÖNET‹M GÖSTERD‹..
Türk hakemli¤inin istikbal vaat eden isimlerinden Ali Palab›-

y›k, dün akflam verdi¤i ve vermedi¤i kararlarla çok tart›fl›ld›.
Özellikle ilk yar›da siyah-beyazl› futbolcular ikili mücadeleler-

deki yorumlar› nedeniyle hakem Ali Palab›y›k'a tepki gösterirken,
Cenk'in ceza sahas› içinde Okay Yokufllu'yu beline sar›larak dü-
flürmesi ilk 45 dakikal›k bölümün unutulmazlar› aras›ndayd›.

Befliktafl'›n att›¤› beraberlik golüne de Trabzonsporlular
uzun süre itiraz etti. Özellikle teknik direktör fiota Arveladze, to-
pun durmadan serbest vuruflun yap›ld›¤›n› belirterek, bunu ha-
kemlere anlatmaya çal›flt›.

Befliktafl'›n bir pozisyonunda acele düdük çalarak avantaj›
kesti. Yard›mc› hakem Cem Satman'dan büyük hata. Bu hata
Befliktafl'›n beraberlik golünde getirdi. Befliktafll› futbolcular,
faul karar› sonras› top hareketliyle oyunu bafllatt›lar. O top gi-

dip gol oldu. Yard›mc› hakem Satman'›n burada hakemini uya-
r›p at›fl›n tekrar›n› istemesi gerekirdi. 

E¤er Trabzonspor galip gelmese bu hata maç›n önüne geçerdi.

Y‹NE BÜLENT YILDIRIM, Y‹NE FENERBAHÇE
Bülent Y›ld›r›m, verdi¤i ve vermedi¤i kararlarla karfl›laflma-

n›n önüne geçti. Hakem, Oyunun sonuna ekledi¤i ilave süre ye-
terli olmakla beraber, sar› kartlar›n› bu anlamda kullanamad›. 

Antalyal› Zeki Y›ld›r›m, oyunu çok so¤uttu. 6-7 defa yerde
kald›. Zeki'ye bütün tribünler ve F.Bahçeli oyuncular tepki koy-
du, Y›ld›r›m bunu göremedi. Zeki Y›ld›r›m'a bir tane sar› kart
bile ç›karamad›.

Maç›n konuflulacak iki pozisyonuna gelince... Hakem Bülent
Y›ld›r›m, Kvesic'in ceza alan› içerisinde Nani'nin sol arka kal-
ças›na gelecek flekilde müdahales‹ 'on kusurlu hareket'ten
biriydi. Karfl›l›¤›n›n da penalt› olmas› gerekirdi. 

Tabii oyun devam ettikçe o pozisyonda hata yapt›¤›n›n fark›na
vard›. Ve bunu telafi etmek için öylesine bir düdük çald› ki, bunun
faulle uzaktan yak›ndan ilgisi yoktu. Ve o da gitti, gol oldu. 

Yani Y›ld›r›m bu kararlar›yla maç›n sonucuna direkt etki etti.

HAKEMLER HATALARA 
ERKEN BAfiLADILAR
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Hakem Triyosu

ERDO⁄AN
DERMANCI

DÜNYA Shatoken Karete Fede-
rasyonu Türkiye Baflkan› ve Ak

Parti ‹stanbul 2. Bölge Milletvekili
aday aday› Zülfikar Yeflil, spor bas›n›n
tan›nm›fl isimleri ve yerel medya
mensuplar› ile kahvalt›da bulufltu.

Toplant›da konuflan Yeflil, flunlar›
söyledi: “Öncelikle çok kötü günler ya-
fl›yoruz. Fakat bizler bu güç durumlar›
aflar›z. Birlik ve beraberli¤imizi boz-
mak isteyenler flunu çok iyi bilsin ki biz
bu çirkin oyunlara papuç b›rakmay›z.

1 Kas›m'da yap›lacak olan seçim-
lerde k›smet olur seçilirsem, bu ülke-
nin baflta spor olmak üzere tüm so-
runlar›na çare bulmak için çal›flaca-
¤›m. Türk sporu son dönemlerde her
spor branfl›nda baflar›l› çizgisini yük-
seltmifltir. Bu da bizleri son derece
mutlu ediyor. Çal›flkan bir Spor Baka-
n›m›z, iyi bir spor teflkilat›m›z var.
Spor tesislerimiz Avrupa'dan daha iyi
noktada. Tek s›k›nt›m›z yapt›¤›m›z bu
tesisleri halk›m›zla buluflturmakt›r. 

Spor kardeflli¤imizi güçlendiren en
önemli ensturamanlar›n bafl›nda gelir.
TBMM'ne girersem her konuda çal›fl-
malar yapaca¤›mdan emin olun. Sizin-
de art›k Ankara'da bir kardefliniz ola-
cak. Spor camias› beni biraz tan›r, biz-
ler verdi¤imiz her sözü yerine getiri-
riz. Sizlerin arac›l›¤› ile flunu belirtmek
istiyorum. Karatenin Olimpik olmas›
için elimden geleni yapaca¤›m. Ayr›ca
dört büyük kulübümüzün baflkanlar›
ile görüflüp karate branfl›n›n aç›lmas›
için görüflmelerde bulunaca¤›m. Türk
sporunun daha da geliflmesini sa¤-
lamak için elimden geleni yapaca¤›m.”

Yeflil: “Spor
kardeflli¤imizi
güçlendirir”

KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI 

Yönetim Kurulu Baflkan›

Heyecan ve özlemle 
beklenen Kurban Bayram›

geldi, hofl geldi. 
Mübarek Kurban Bayram›
ulusumuza sa¤l›k, huzur,

mutluluk, bolluk ve 
bereket getirsin. 

Hay›rl› bayramlar dile¤iyle.

Yasemen & Hakan Aydo¤an (Anne-Babas›)

Günü güne ekledik, günlerce yolunu gözledik...
Ve iflte nihayet bulufltuk; ad›na AZRA dedik...
Hoflgeldin biricik k›z›m›z, hoflgeldin dünyam›za...
Sa¤l›kla ve huzurla büyümen dileklerimizle!..

TÜRK‹YE Karate  Federasyonu  Baflkan›  Esat
Delihasan,  organizasyonu  iflleyifl  ve  sonuç  aç›s›n-

dan  baflar›l›  bir  flekilde  tamamlad›klar›n›  belirterek,
“Ayn›  tarihlerde  Asya  ve  Afrika  Oyunlar›  olmas›na  ra¤men  48

ülke  sporcular›n›n  kat›l›m›,  ‹stanbul  etab›n›n  kalitesini  gösteri-
yor.  Ülkemiz  ve  Türk  karatesi  aç›s›nda  memnun  edici  bir  durum.
Tabii  bu  organizasyon  ayr›ca,  bizim  sporcular›m›z›n  son  durum-
lar›n›  görmemiz  aç›s›ndan  önemliydi.  fiunu  gördük  ki;  sporcula-
r›m›z,  Mart  ay›nda  yap›lan  Avrupa  Büyükler  Karate  fiampiyona-
s›  ile  Haziran  ay›nda  yap›lan  Avrupa  Oyunlar›'ndan  sonraki  sü-
reçte  çok  fazla  geriye  gitmemifller.  Geçti¤imiz  y›la  göre  bu  se-
ne  daha  iyi  bir  bafllang›ç  noktas›ndalar.  Gördü¤üm  performans-
lar  neticesinde  2016  y›l›nda  yap›lacak  Dünya  ve  Avrupa  flam-
piyonalar›  için  iyi  hislere  kap›ld›m.  ‹nan›yorum  ki  Türkiye  aç›s›n-
dan  güzel  ve  baflar›l›  flampiyona  geçirece¤iz”  dedi.  

“Organizasyonu  baflar›l›
bir  flekilde  tamamlad›k”

FRANSA’DA düzenlenen Dün-
ya fiampiyonas›'nda ilk 11'e gire-
meyen Kürek Milli Tak›m›, gele-
cek may›s ay›nda düzenlenecek
flampiyonada ilk ikiye girerse
2016 Yaz Olimpiyatlar›'na kat›lma
hakk› elde edecek.

Türkiye Kürek Federasyonu
Baflkan› ‹lhami ‹flseven, yapt›¤›
aç›klamada Fransa'n›n Augubil-
lette bölgesinde düzenlenen flam-
piyonadan buruk ayr›ld›klar›n›
söyledi. ‹lk 11'e girmeleri halinde
Brezilya'da yap›lacak 2016 Yaz
Olimpiyatlar›'na kat›lma hakk› el-
de edeceklerini ancak netice ala-
mad›klar›n› ifade eden ‹flseven,
"‹ki tekneden beklentimiz vard›.
Hafif kilo 40 saliseyle kaybetti. ‹ki
tekte de sporcumuz rahats›zl›¤›n-
dan dolay› yar›fl› istedi¤imiz gibi
yapamad›" diye konufltu. 

‹flseven, 2016 Yaz Olimpiyatla-
r›'na kat›lma hakk›n›n gelecek y›l
may›s ay›nda yap›lacak yar›fllara
kald›¤›n› vurgulayarak, flöyle ko-
nufltu: "‹kisinin yine büyük flans›
var. ‹lk 11'ler yar›fltan çekildi,
olimpiyat vizesi ald›. Art›k onlar-
la yar›fl›lmayacak. Dolay›s›yla
11'in d›fl›nda kalanlar da düflünü-
yoruz; acaba büyük teknelerden
oraya adam kayd›r›rlar m› kayd›r-
mazlar m›? Ama flu anda bulun-
duklar› konumda bunlar›n ilk
11'in içerisinde olmas› gerekiyor-
du. Hatta geçen y›l iki tek sekizin-
ci olmufltu, ilk 11'in içindeydi za-
ten. ‹ki çiftte de ayn› flekilde öyle
ama bizim istedi¤imiz yar›fllar
maalesef gerçekleflmedi. 'Biz bu-
lundu¤umuz yerde de¤iliz, ilk
11'in içindeyiz' diyorlar ama ora-
da baflaramad›lar." 

Olimpiyat vizesi
seneye kald›

www.spormeydani.org

Spor’un tüm branfllar›ndan,

tüm etkinliklerden 
haberiniz olsun...


