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Deðerli arkadaþýmýz, köylümüz Serkan Çýnar hakemlik kariyerinde emin adýmlarla ilerliyor. Spor camiasýnda Serkan'ýn Türkiye
çok gelecek vaad eden genç hakemlerinden biri olduðu düþünülüyor. Serkan'ýn bu baþarýsý bizleri de çok sevindiriyor. Özellikle
haftasonlarý Serkan'ýn yönettiði maçlarý seyrederken çok ayrý bir keyif alýyoruz ve çok gururlanýyoruz. Teþekkürler Serakan.

Geçtiðimiz günlerde bazýlarýmýzýn yakýndan þahit olduðu sporla dopdolu bir hayatý olan arkadaþýmýzýn geniþ bir röportajý yay
bu röportajdan bazý alýntýlar var ancak tam metni en alttaki baðlantýya týklayarak okuyabilirsiniz.

"MHK'nýn çok güvendiði ve üzerine yatýrým yaptýðý genç hakemlerden biri. Sadece futbolla deðil, sporun birçok branþýyla yoðru
bir sportmen. Amatör futbolun yanýnda 2. Lig'de hentbol oynadý, kayakta üniversitelerarasý takým þampiyonluklarý yaþadý. Futb
voleybol, hentbol, badminton, kayak ve futsal branþlarýnda antrenörlük belgelerine sahip. Beden eðitimi öðretmenliði yapýyor ve
genç sporcularýn yetiþtirilmesi için çaba harcýyor."

"1976 Kýrklareli doðumluyum. Ýlk ve orta öðrenimimi Babaeski'de aldým, liseyi Lüleburgaz'da okudum. Sporla mahalle arasýnda
futbol oynayarak tanýþtým. Ondan sonra 8 yaþýnda Alpullu Þekerspor'un altyapýsýnda futbola baþladým. Kendim gidip müracaa
ederek futbolcu oldum. 4 yýl orada oynadým. Ama orada bir talihsizlikle karþýlaþtým."

"4 aylýk evliyim. Eþim de sporu seviyor, onunla birlikte spor yapýyoruz. Eþim Latin dansý etiðimi almýþtý. Birlikte o tarz yerlere
gidiyoruz. Aslýnda ben de þov dünyasýnda yer almayý, sahnede yaptýðý bir hareketle insanlarý kendinden geçirmeyi isterdim. Ý
bir sanatçý ruhu var. Hakemliði ve futbolu da bir sanat, bir þov dünyasý olarak görüyorum. Sonuçta herkes hakem ya da futbolcu
olamaz. Þunu da belirtmem gerek. Ben spor aþýðý bir insaným. Sadece futbolla da sýnýrlý kalmadým. Futbol, voleybol, hentbol,
badminton, futsal ve kayakta antrenörlük belgelerim var. Futbol, hentbol ve kayakta faal sporculuk yaptým. Birçok insan futbol
oynadým der ama ben lisanslý olarak oynadým (gülüyor)."

NOT: Bu haberde kullanýlan fotoðraf ve alýntý yazýlar TFF internet sitesinden alýntýdýr. Söyleþinin tüm metni için BURAYA týkla
yada ikinci sayfaya geçiniz.

Haber - Mazlum Uluç, Tam Saha - TFF internet sitesi
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MHK'nýn çok güvendiði ve üzerine yatýrým yaptýðý genç hakemlerden biri. Sadece futbolla deðil, sporun birçok branþýyla yoðru
bir sportmen. Amatör futbolun yanýnda 2. Lig'de hentbol oynadý, kayakta üniversitelerarasý takým þampiyonluklarý yaþadý. Futb
voleybol, hentbol, badminton, kayak ve futsal branþlarýnda antrenörlük belgelerine sahip. Beden eðitimi öðretmenliði yapýyor ve
genç sporcularýn yetiþtirilmesi için çaba harcýyor.
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Röportaj: Mazlum Uluç / TamSaha

MHK'nýn gelecek adýna en güvendiði hakemlerden Serkan Çýnar'ýn kim olduðunu öðrenerek baþlayalým istiyorum.

1976 Kýrklareli doðumluyum. Ýlk ve orta öðrenimimi Babaeski'de aldým, liseyi Lüleburgaz'da okudum. Sporla mahalle arasýnda
futbol oynayarak tanýþtým. Ondan sonra 8 yaþýnda Alpullu Þekerspor'un altyapýsýnda futbola baþladým. Kendim gidip müracaa
ederek futbolcu oldum. 4 yýl orada oynadým. Ama orada bir talihsizlikle karþýlaþtým.

Nasýl bir talihsizlikti?

Antrenmanlarda çok baþarýlýydým ama maç günleri hep yedek kalýyordum. Kurum takýmý olduðumuz için antrenörümüz de fab
çalýþýyordu. Kadroda da müdürlerin çocuklarýna yer veriyordu. Bunun üzerine lisansýmý alýp 13 yaþýndayken baþka bir takýma
yaþta olmama raðmen benden üç yaþ büyüklerle genç takýmda oynuyordum. Üç yýl sonra Kýrklareli Camspor'a transfer oldum. G
takýmdaki antrenörümüz Haþim Hoca beden eðitimi öðretmeniydi ve benim üniversitede okumam da onun sayesinde oldu.

Nasýl saðladý bunu?

Endüstri Meslek Lisesi'nden mezun olmuþtum ve üniversiteye giremeyeceðimi düþünüyordum. Haþim Hocam beni, "Niye
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kazanamayacaksýn ki?" diye yönlendirdi. Orada futbolumu da geliþtirdim. 18 yaþýnda il karmasýna seçildim, A takýma yükseldim
ve Ýstanbul'daki Olimpik Takým seçmelerine davet edildim. O gün takýma seçilen Emre Aþýk ve Alpay Özalan'dan sonra ben
geliyordum. Ama takýmýn önemli maçlarý sebebiyle seçmelere gidemedim. Yine o dönemde Bakýrköyspor'a gitme durumum old
ancak bu defa da bir sakatlýk yaþadým. Bunun üzerine Haþim Hocam "Bak bu iþin sakatlýk gibi riskleri de var. Kendini sadece
futbola endeksleme. Bir meslek sahibi ol" tavsiyesinde bulundu.

2. Lig'de hentbol oynadým

Bu tavsiyeye uydun sanýyorum.

Evet, Edirne'de Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nu kazandým. 2 yýl orada okudum ve bu sýrada sakat olduðum için
futboldan uzak kalýnca üniversite takýmýnda hentbol oynadým. Takýmla ilk antrenmana çýktýðýmda, "Ben bu iþi yapamam" ded
Çünkü kadroda milli oyuncular vardý. Ama üzerimde büyük emeði olan Beden Eðitimi Bölüm Baþkanýmýz Ýlhan Topçu sað olsun
devam etmem konusunda teþvik etti. Antrenmanlara devam ettim ve lisansým gelene kadar 1-2 ay sadece idman yaptým.
Sonrasýnda takýma girmeye baþladým ve iyi bir düzeye geldim. 2. Lig'de profesyonel olarak hentbol oynadým. Bu sýrada 1. Lig
takýmlarýndan teklifler de aldým. Ama hentbol benim için sadece sakat oldum dönemde spordan kopmamak için bir araçtý. Yine
de hentbolda hiç beklemediðim bir düzeye geldim. Bu sýrada Ýlhan Hocam sporda baþarýlý olmak için gereken özelliklere sahip
olduðumu söylüyor ve beni teþvik ediyordu.

Neydi bu özellikler?

Mesela bir gün antrenmaný durdurup diðer oyunculara, "Serkan sizden sonra baþlamasýna raðmen baþarýlý olabiliyor, çünkü oy
içinde hep bir B planý var. Topu aldýðý zaman rakibini geçemeyecekse kafasýnda mutlaka ikinci bir planý var. Bu nedenle baþar
oluyor" demiþti. Patlayýcý kuvvet ve çabukluk gibi özelliklerimin de iyi olduðunu söyledi. Kendi kendimi tanýmaya baþladým ve
spordaki bakýþ açým da deðiþti. Bu arada futbol oynarken eski Galatasaraylý Bülent Eken'in bana yaptýðý katkýyý da belirtmem
Kýrklareli Cam'a iþ yapýyordu ve bu arada takýmý da çalýþtýrýyordu. Ýtalya'dan antrenörlük belgesi almýþtý. Ondan aldýðým an
bilgisini BESYO'da okurken görmediðimi söyleyebilirim. Futbol sistemleri konusunda da ondan çok þey öðrendim. Bülent Hocayla
çalýþmam bana çok büyük katkýlar saðladý. O bilgilerden bugün hakemlikte de faydalanýyorum.

Lisedeyken mankenlik yaptým
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Peki, BESYO'ya geçiþiniz nasýl oldu?

O da ilginç bir hikâye. Trakya Üniversitesi'nde yýlsonu þenlikleri yapýlýyordu. Bu þenlikler sýrasýnda fakülteler arasý maçlar
düzenleniyordu. Ben de Meslek Yüksekokulu'nun hem futbol hem de hentbol takýmýnda oynuyordum. Rektörümüz de bu maçlar
izliyordu. Benim iki takýmda da oynadýðýmý görünce Bölüm Baþkaný Ýlhan Hocaya, "Serkan'ý önümüzdeki sezon BESYO'da gö
istiyorum" dedi. Benim kafamda ise Ýstanbul vardý. Bazý takýmlarla görüþmüþtüm ve hem Marmara Üniversitesi BESYO'da oku
hem de futbol oynamayý sürdürecektim. Bu arada Lüleburgaz'da mankenlik denemelerim de olmuþtu. Ýstanbul'da mankenlik de
yapabileceðimi düþünüyordum. Resimlerimi gönderdiðim büyük bir ajansýn sahibinden teklif almýþtým. Bu nedenle Edirne'deki s
girmedim. Bölüm Baþkaný Ýlhan Hoca çok kýzdý ve "Git Çanakkale'de sýnavlara gir, ben seni ikinci dönemde nakil olarak alacað
dedi. Ben de "Çanakkale çok uzak, oraya gidip okuyamam" cevabýný verdim. Ama büyük konuþmamak lâzým iþte. Tek hedefim
Marmara Üniversitesi'yken o sene ilk defa Ankara'da YÖK'ün yaptýðý merkezi sistem sýnavda büyük bir þoka uðradým. Van BES
girmiþtim. Oysa aldýðým puan Marmara Üniversitesi'ne giren arkadaþlardan daha yüksekti. Sonuçta Van'a gittim ve 4 sene orada
okudum. Ama Van'a gitmeseydim bugün hakem olamazdým.

Hakemliðe Van'da mý baþladýnýz?

Evet. Aslýndaki kafamda hakem olmak gibi bir niyet hiç yoktu. Sadece futbolu býrakmýþ bir arkadaþým hakem olmuþtu ve ondan
aldýðým bazý bilgiler vardý. Van'a gittiðimde Vanspor da 1. Lig'deydi. Lüleburgaz'dan tanýdýðým Fadýl aðabey de Vanspor'un
kaptanýydý. Bana "Gel Vanspor'la antrenmanlara çýk. Beðenirlerse oynarsýn" dedi. Ama okulda devam mecburiyeti vardý ve
profesyonel futbol oynamam mümkün deðildi. Amatör kümedeki þartlar ise son derece kötüydü ve bu nedenle Van'da futbol
oynamamaya karar verdim. Daha sonra üniversitede kayak takýmýna girdim. Hocamýz Muzaffer Selçuk çok deðerli bir insandý.
Sýfýrdan baþladým ve kayakçý oldum. Takým halinde dört yýl üst üste üniversitelerarasý þampiyonluklar yaþadým.

Hakemliðe baþlamanýza gelirsek&hellip;

Okulda Zonguldaklý bir bayan arkadaþýmýz vardý, Nazan. Zonguldak'ta hakem olmuþ, Van'a geldiðinde de amatör kümede maç
yönetiyordu. Van'da kurs açýldýðýnda benim de katýlmamý istedi. En azýndan kurallar hakkýnda bilgi sahibi olmak için kursa kat
dedim ama heyet raporu istenince vazgeçtim. Ama o kurs ertelenmiþ. Nazan ikinci kez kursa katýlmamý istediðinde heyet
raporu almanýn zorluðunu öne sürdüm ama Hakem Derneði Baþkaný, hastanenin müdürüymüþ. Yardýmcý olacaðýný söyleyince
aldým ve kayýt yaptýrýp kursa baþladým. Hoca soru sorduðunda, futbol oynadýðým için her þeyi biliyorum havasýnda cevap veri
ama yüzde 80'i yanlýþ çýkýyor. "Hiçbir þey bilmiyormuþum, iyi ki gelmiþim" diye düþündüm. Sýnavý da kýl payý geçtim. Hakemli
iþi noktalamayý planlýyordum ama maça çýkmadan belge alýnmýyormuþ. Mecburen bir maça çýktým. Gerçekten de iyi bir maç y
"Bana belgeyi verin, artýk hakemlikle iþim olmaz" dedim. O yýl öyle geçti. Ertesi yýl Devlet Tiyatrosu'nda müzikal bir oyun vardý v
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üniversiteden öðrenci seçmeye karar vermiþlerdi. Ben bir yandan üniversite takýmýnda futbol ve hentbol oynayýp kayak yapýyor
Tiyatroya da müracaat ettim ama sadece müzik bölümünden öðrenci alýyorlarmýþ. Ne yapýp ettim, yönetmene kadar ulaþtým ve
alýndým. Küçük de bir rolde bir hâkimi canlandýrdým. Hafta sonlarý artýk sahneye çýkýyordum ve hakemliðe gitmiyordum. Bu ar
"Lisansýný aldýn, il hakemi oldun. Gel maça çýk. Bir de seminer var, ona katýl" diye çaðrýlar geliyor. Bir de hakem olurken yapýla
koþu testinde MHK üyesi Erdoðdu Diyadin de bizi izlemiþ. Koþuda daha önce atletizm yapmýþ Konyalý bir bayan hakem arkadaþ
vardý. Onun gerisinde kalmamak için koþtukça koþmuþtum. Erdoðdu Hoca da beni orada kafasýna not etmiþ. Sonuçta seminere
katýldým. Klasman hakemleri koþuyormuþ ama Erdoðdu Hoca benim de koþmamý istedi. Orada da çok iyi koþtum. Bu arada
Erdoðdu Hoca, il hakemlerine de 3. Lig'de maç verileceðini söyledi. Ama benim hiç maç tecrübem yok. Sonuçta beni klasmana
teklif ettiler ve kabul edildim. 2000'de klasman hakemi oldum.

Mezun olup Van'dan döndükten sonra hakemlik kariyeriniz nasýl geliþti?

Klasman hakemi olarak Ýstanbul'a döndükten sonra seminere katýlmamý istediler. Sezon öncesi koþulara ve seminere katýldým
Antrenmanlarda ben basýp gidiyorum, herkes, "Bu adam kim, nereden çýktý" diye bana bakýyor. MHK yöneticileri de "Fiziði ve
kondisyonu iyi, futbol da oynamýþ" diyerek bana 3. Lig'de yardýmcý hakemlik verdiler.

Ýlk maçým feciydi

O ilk maçýn nasýl geçtiðini hatýrlýyor musunuz?

Feci bir maçtý. Hakemle anlaþamadýðýmýz için büyük problem yaþadýk. Ben korneri iþaret ediyorum, o aut veriyor. Bir türlü iletiþ
kuramýyoruz. Van'dan gelmeden önce de bana, "Ýstanbul'da hakemlik yapamazsýn, sen autu gösterirsin hakem korner verir"
falan demiþlerdi. Ýlk maçýmda bunu yaþadým. Bir pozisyonda ofsayttaki oyuncu topa hareket etmedi, pasý veren topa gitti. Ben
de bayrak kaldýrmadým. O sýrada ofsayttaki oyuncu topu alýp orta yaptý. Bunun üzerine bayrak kaldýrdým. Bu sýrada topu
vuruldu ve gol oldu. Hakem golü verdi ama ben vermiyorum. Tribünlerde olaylar çýktý, oyuncular tehdit ediyor. Oyuncular
hakemi yanýma getirdi, durumu anlattým ve gol iptal edildi. Ama o dakikadan sonra ben adeta kenarda gezindim. Ýçimden "Þu
bayraðý dikeyim, çekip gideyim" diye düþünüyorum. O maç öyle geçti.

Maç bittikten sonra hakemliði býrakmayý düþünmediniz mi?
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MHK üyeleri maçtan sonra, "Biz sana güvendik, maç verdik. Neden böyle oldu?" dediler. Öyle olunca ben de kendi kendime, "Bu
iþi býrakmayacaðým" diye hýrs yaptým. Ýl Hakem Kurulu'na "Bana mümkün olduðunca amatör kümede maç verin" dedim. Sürek
kümede maçlara çýkmaya baþladým. Ýkinci sezonumda iyi bir grafik yakaladým. 2. Lig A Kategorisi'nde 3 maç yönettim. "Tamam
önümüzdeki yýl iyi bir yere gelirsin" dediler ama o dönemde askere gittim. Beytüþþebap'taki kýsa dönem askerliðim, futbol oynam
sayesinde çok güzel geçti. Askerden geldikten sonra hakemliðe devam ederken öðretmenliðe de baþladým.

Ýlk öðretmenlik deneyiminiz neredeydi?

O da baþlý baþýna ayrý bir maceraydý. Tayinim Avcýlar Ticaret Lisesi'ne çýktý. Okulun yüzde 70'i kýz öðrenci. Ýlk derse müdür y
birlikte çýkacaðýz. Okul 5 katlý bir bina, benim ders vereceðim sýnýf dýþarýda bekliyor. Dýþarý çýktýk, binanýn bütün pencereler
baðýrýyor, alkýþlýyor. O an soðuk terler döktüm. Sonra hakemliðin verdiði soðukkanlýlýkla kendime hâkim oldum. Ama içimden d
hakemlikten daha zor olacak" diye düþünüyorum. Öyle bir durum ki, sert davransanýz öðrenciyle iletiþim kuramayacaksanýz, sam
olsanýz farklý algýlanabilecek. Dengeyi çok iyi kurmam gerekiyor. O yaþtaki öðrenciler en delidolu dönemlerinde. Rehber
öðretmenimiz Ayla Hanýmdan da destek alarak dengeyi saðladým. Sað olsunlar diðer öðretmen arkadaþlarýmýz da bu konuda b
yardýmcý oldu ve sportif faaliyetlerin de yardýmýyla güzel bir atmosfer yakaladýk. Hatta Müdür Yardýmcýmýz Gülþen Haným sen
sonuna doðru, "Ýlk derse girerken gördüðüm ortam beni açýkçasý korkutmuþtu. Ama öðretmenliði gerçekten hakkýný vererek ya
Tabii burada hakemliðin ve Federasyonun son dönemlerde açtýðý kurslarda öðrendiklerimin de öðretmenlik hayatýma büyük katk
Özellikle mentörlük ve HiF kurslarýnda gerçekten son derece bilimsel eðitimler aldýk.

Hakemlikteki yükseliþ aþamasýndan söz edelim biraz da.

2003'te askerden geldikten sonra 1 yýl klasman hakemliði yaptým. Ertesi sezon kendim istemesem de MHK'nýn isteði üzerine
Süper Lig yardýmcý hakemi oldum. Ama idealimde bir þekilde kendimi gösterip hakemliðe dönüþ yapmak vardý. O sezonun ikinc
yarýsýnda kritik maçlarda kritik pozisyonlarý yakalayýnca adýmdan söz edilmeye baþlandý. Yardýmcý hakem taþýn altýna elini s
dikkat çekiyor.

O kritik pozisyonlara örnek verebilir misiniz?

Bir Bank Asya 1. Lig maçýnda çok uzun bir pas atýldý. Ceza sahasý içinde bir forvet oyuncusuyla iki defans oyuncusu topa çýktý
forvet oyuncusu topu eliyle çeldi. Pas çok uzaktan atýldýðý için hakem çabuk davranmasýna raðmen pozisyona yeterince yakýn
olamadý ve topla savunma oyuncusunun oynadýðýný düþünerek penaltý kararý verdi. Aleyhine penaltý verilen takým oyuncularý
ediyor ama tepkileri de çok þiddetli deðil. Hakem ve diðer yardýmcý penaltý atýþý için yerlerini aldý. Bu sýrada ben hakemi çaðýr
topla savunma oyuncusunun deðil, forvetin elle oynadýðýný söyledim. Hakem de penaltýyý iptal etti. Bu MHK nezdinde benim içi
bir artý puan oldu. Ondan sonraki maçlarým da iyi gidince Koray Gençerler ve Mete Kalkavan'la birlikte beni hakemliðe
geçirdiler. 1 yýl B Klasmanýnda hakemlik yaptým. Yýl sonunda terfi etmeyi bekliyorum ve not ortalamasý olarak Türkiye
birincisiyim. Ama iþin içine diðer kriterler girip MHK da deðiþince çýkamadým. Ýnsan ister istemez bir kýrgýnlýk yaþýyor ama yine
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yoluma devam ettim. 2005'te Antalya'da Sürhat Müniroðlu Hocanýn yaptýðý testlerde tekrar ön plana çýkýp A Klasmaný'na yükse
ve 2 yýl da orada kaldým. Ancak o dönemde de hakem yöneticilerinin sürekli deðiþmesi nedeniyle Süper Lig'e çýkýþým 2008'i bu

Futbol oynamýþ olmanýn dezavantajý da var

Futbol oynamýþ olmak hakemlik açýsýndan avantaj saðlýyor mu?

Aslýnda bunun avantajlarý da var dezavantajlarý da var. Benim kursa gidip aldýðým futbol antrenörlüðü belgem de var. Hem futb
oynamýþ hem de antrenörlük eðitimi almýþ birisi olarak futbolu çok iyi bilebilirsiniz. Futbolcunun niyetinden ne yapacaðýný da
süzebilirsiniz. Ama verdiðiniz doðru karar dýþarýdan farklý algýlanabilir. Mesela C Klasmaný'nda olduðum dönemde savunma
oyuncusu rakip forvetin baský yaptýðýný görünce kalecisine baktý ve topa öyle bir vurdu ki, sanki "Kasýtlý deðilim" havasý verdi.
ben onun niyetinin topu kalecisine vermek olduðunu fark ettim. Düdük çaldým ve kaleciye pas kararý verdim. Oyuncu da kaleci
de itiraz etmedi. Ancak maçtan sonra gözlemci, "O ne biçim kaleciye pas kararý. Öyle düdük mü çalýnýr?" dedi. Durumu anlatýnc
"Hayýr, sen futbolcunun beynine giremezsin, dýþarýdan bakýnca öyle görünmüyor" dedi. Zaten bu olaydan sonra yardýmcý hake
olmama karar verildi. Böyle bir olay yaþadýðým için "Futbol oynamýþ olmanýn dezavantajlarý da var" diyorum. Sizin çok ince bir
þekilde süzdüðünüz doðru karar, dýþarýdan yanlýþ olarak algýlanabiliyor. Bazen oyuncu hýrsla rakibinin üzerine gidebiliyor. Siz o
rakibini sakatlayacaðýný hissederek düdük çalmak istiyorsunuz. Ama bu düdüðü çalmak için Collina olmanýz gerekiyor. O düdüð
çalarsanýz, "Bu adam niye düdük çalýyor. Ortada hiçbir þey yok ki" denilebiliyor.

Collina demiþken, örnek aldýðýnýz hakemler var mý?

Ýsim olarak yok. Ama Almanlarýn çalýþma prensibi ve disiplini ile Ýtalyanlarýn duruþu benim için hakemlikte de iþ hayatýmda da
örnek olmuþtur. Tabii ki çok deðerli hakemler var. Biz hep bugünün hakemlerinden bahsediyoruz ama geçmiþte de çok önemli isi
var. Geçen yýl mentörlük sistemine geçildiðinde benim mentörüm Doðan Babacan oldu. Sistemin baþarýlý olmasý için mentörün
hakemin de mentörünü iyi tanýmasý gerekiyor. Onun hayatýný incelemeye baþladým ve gerçekten de çok üst düzey bir hakem o
gördüm. Bugün Collina diyoruz ama o dönemin Collina'sý da Doðan Babacan'mýþ. Hele Pele'nin onunla ilgili söylediði, "Eðer ben
maçlarýmý Doðan Babacan yönetseydi þu an hâlâ futbol oynuyor olur ve iki katý daha fazla gol atardým" cümleleri var. O dönem
futbol oynayan oyuncuya prim tanýyan bir hakemmiþ. Ben de maç içinde futbolu çirkinleþtiren, bozan futbolculara karþýyým. Futb
bir þov oyunu, keyif almak gerekiyor. Oynayan da izleyen de keyif almalý. Böyle bir iþi yaparken insanlarýn keyfini kaçýrmak hiç h
deðil. Bu tip oyuncular hem kendi kalitesini hem de takýmýnýn kalitesini düþürüyor. O zaman sponsor da bu tip takýmlara destek
olmuyor. Zaten Türkiye'de de bazý büyük sponsorlar yaþanan bazý çirkin olaylardan sonra sektörden elini çekti.
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Peki, fiziksel özelliklerinizi korumak için normal antrenmanlarýn dýþýnda neler yapýyorsunuz?

Bir yýl öncesine kadar arkadaþlarýmla futbol oynamaya devam ediyordum. Tenis ve badminton oynuyorum. Kayaða
gidiyordum ama üst klasmana çýktýktan sonra riskli bir spor olduðu için bir süredir yapmýyorum.

TFF'nin hakem antrenmanlarýna getirdiði bir yenilik var. Ali Kýzýlet Hoca tarafýndan hakemlere bireysel antrenman programlarý
hazýrlanýyor. Bu uygulama baþladýktan sonra performansýnýzda ne gibi deðiþiklikler oldu?

Akademide okuduðum için eskiden beri bireysel antrenmaný savunuyorum. Geçmiþte toplu halde antrenman yaptýðýmýzda, sýra
önünde ben varsam tempoyu ben belirliyordum, ama bir baþkasý varsa onun temposunda koþuyordum. Hakemlikte belli bir
hiyerarþi olduðu için grup halindeki antrenmanlarda en önde en kýdemli hakem koþardý. O da kendi temposunu belirlerdi. Genç
hakemler de ister istemez o tempoya uyardý. Ama o tempo genç hakemler için yeterli olmazdý. Bireysel antrenman bu açýdan
çok yararlý bir uygulama. Antrenmanýn biçimi de çok önemli. Þu andaki antrenman modeli hakemin saha içindeki davranýþlarýna
belirlendiði için bu açýdan da performansýmýzýn artmasýný saðlýyor.

Beden eðitimi öðretmeni olarak görev yaptýðýnýz okullarda takým da çalýþtýrýyorsunuz. Oradaki öðrencilerinizle antrenör-futbolc
nasýl?

Okul takýmlarýnda antrenörlük yaptým ve halen yapýyorum. Davutpaþa Lisesi'nde görev yaparken, milli oyunculara sahiptim ve
Ýstanbul Þampiyonu olduk. 1991 jenerasyonunun elit 10 oyuncusuyla çalýþtým. Hatta bir gün bir PAF maçýný yönetiyordum; iki
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takýmda da öðrencilerim vardý. Gol atan öðrencim bana doðru koþmaya baþladý. Maçtan sonra da "Hocam bir an þaþýrdým. Siz
görünce sarýlmak istedim" dedi. O yaþtaki öðrenciler çok saf ve temiz. Ben daha çok ilköðretim okullarýnda çalýþmayý tercih edi
Yetenekli öðrencilerimi kulüplere yönlendiriyorum. Baþlangýçta kulüplerdeki hoca kalitesini bilmiyordum. Ama çocuklar yaz
döneminde kulübe gidip sonra okula döndüklerinde gördüm ki, sportif ahlâklarýnda bozulmalar var. Bunun üzerine öðrencilerimi t
bildiðim, güvendiðim antrenörlere yönlendirmeye baþladým. Bence altyapýlardaki antrenörlerin üst yapýlara göre çok daha eðitim
gerekiyor.

Medyada hakkýnýzda çýkan eleþtiriler sizi nasýl etkiliyor?

Bugün medyaya baktýðýnýzda iki tür eleþtiri görüyorsunuz. Azýnlýktaki objektif bir grubu dýþarýda býrakýrsak ya kulüp yazarlarý
yapmak için yazanlar. Eleþtirilerin objektif yapýlabilmesi için hakemin hatayý neden yaptýðýna bakmak, bunun için de iþin içinden
gelmek lâzým.

Ýþin içinden gelenler de var ama onlarýn yorumlarýndan da hakemlerin çok mutlu olduðunu söyleyemeyiz.

Evet, ama zaten onlar kendileri de reytingin önemli olduðunu söylüyor. Ben de eðitimciyim. Öðrencinizin özelliklerini bilmeniz,
nerede hata yaptýðýný göstermeniz ve düzeltmesini istemeniz ya da yeteneklerini belirleyip onlarý geliþtirmesine yardýmcý olma
önemli. Hakem eleþtirilerinin de bu yönde olmasý gerekiyor.

Hakemlikteki hedefleriniz neler?

Her hakem gibi benim de hedefim bir Dünya Kupasý ya da Þampiyonlar Ligi finali yönetmek. Tabii bu çok uzun vadeli bir hedef.
Aslýnda kendime 2010 Dünya Kupasý'nda maç yönetmeyi hedeflemiþtim ama yükselme sýrasýndaki aksiliklerden dolayý bu
hedeften saptým. Þimdi daha ileriye bakýyorum.
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Futbolun dýþýndaki hayatýnýzda neler var?

4 aylýk evliyim. Eþim de sporu seviyor, onunla birlikte spor yapýyoruz. Eþim Latin dansý etiðimi almýþtý. Birlikte o tarz yerlere
gidiyoruz. Aslýnda ben de þov dünyasýnda yer almayý, sahnede yaptýðý bir hareketle insanlarý kendinden geçirmeyi isterdim. Ý
bir sanatçý ruhu var. Hakemliði ve futbolu da bir sanat, bir þov dünyasý olarak görüyorum. Sonuçta herkes hakem ya da futbolcu
olamaz. Þunu da belirtmem gerek. Ben spor aþýðý bir insaným. Sadece futbolla da sýnýrlý kalmadým. Futbol, voleybol, hentbol,
badminton, futsal ve kayakta antrenörlük belgelerim var. Futbol, hentbol ve kayakta faal sporculuk yaptým. Birçok insan futbol
oynadým der ama ben lisanslý olarak oynadým (gülüyor).

Evliliðin size yaradýðýný söyleyebilir miyiz?

Evlenmeden önce beslenme düzenim çok iyi deðildi. Eþim hem saðlýklý ve lezzetli hem de sporcu beslenmesine yönelik yemekle
yapýyor. Hem çok güzel yapýyor hem de az yapýyor ve kilo almamý önlüyor.
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