
ergi yönetim kurulu yazının
konusunu bana bıraktı…
Bu serbestlik bir açıdan çok
iyiydi, ama…
Konuyu sizin seçmenizin
rahatlığı aynı zamanda bir

sıkıntıyı da getiriyor. Dilediğiniz
konuda yazma özgürlüğü, aynı

zamanda sizin seçme zorluğunuzu
oluşturuyor…
Seçimim, dilerim ilginizi çeker…
Sporsal çekişmelerin ülkemizdeki
tartışmaları kimi kesimde çok
saygındır, bilgi yüklüdür; kimi kesimde
çok düzeysiz gelişir.
Ülkemizde buna özellikle futbol
tartışmalarında tanık oluyoruz.
Taraftarlık kültürü, spor kültürünün
önüne geçiriliyor!
Çoğu kişi olayları kendi gönülsel
çıkarları doğrultusunda ele almakta,
doğrularını kendi çıkarlarına göre
oluşturmaktadır.
Kazanmanın mutluluğu, yitirmenin
hüznü, karşıdakini kırmadan
yaşanmalıdır. Sporun bedensel
geliştirme amacı kadar, düşünsel
zenginleşme amacı da vardır…
Olgunlaşmayı sağlar…
‘Doğruların çatışması’ kimi kez
sevimsiz, ahlak değerlere aykırı
biçimde gelişmektedir.
Kuşkusuz bu, toplumsal ahlakın
yapısından kaynaklanıyor.
Bizde en çok futbol konuları tatsız
atışmalara neden olmaktadır.
Şu sıralar, tartışmaların odağında VAR
sistemi bulunmaktadır.
Ve VAR’ın uygulamalarından en çok
ofsayt çizgilerinin çekilmesi ele
alınmaktadır.
Önce VAR’ın
(Video Assistant Referee) hangi
durumlarda hakemlere yardımcı
olduğuna bakalım:
1. Gol, gol değil, 2. Penaltı, penaltı
değil, 3. Doğrudan kırmızı kart,
4.Yanlış kimlik tespiti…
Her zaman önce hakem kararını
vermelidir. VAR bu karar üzerine
ancak yukarıdaki 4 konuda ve durum

‘açık ve net’ ise devreye girip,
hakemin yardımcısı olmalıdır.
Hakem kendisi bir karar vermeden,
VAR’a gidip oradan karar üretemez.
Hemen ekleyeyim ki çift sarı kart için
VAR devreye girmez.
VAR’daki hakemin de yardımcıları
vardır. Ki onlar da AVAR adıyla anılır.
Sahadaki yardımcı hakemler ofsayt
konularında geçmişe göre farklı bir
uygulama yürütmektedirler.
Bir pozisyonda çok net ofsayt
görmüşse bunun için bayrak kaldırıp,
hakemin oyunu durdurmasına
yardımcı olacaktır. Ancak ofsaytta bir
kesinlik görememişse akışı
kestirmeyecek, atağın sonuçlanmasını
bekleyecektir.
Bu atak golle sonuçlanmışsa, hakem
gol kararını verip oyunu başlatmadan
önce VAR devreye girer ve çizgileri
yöntemine göre çizdirip, ofsayt olup
olmadığına bakar. Değilse hakeme
söyler ve gol geçerli sayılır.
VAR işlemleri TFF’nin Riva’daki
merkezinde yapılır. İşlemin yayıncı
kuruluş ile hiçbir bağlantısı yoktur.
Ofsayt kararı için çizgilerin çekilmesi
üzerinde tartışmalar vardır. Bunun için
bilgisayar çizimleri yapılmaktadır.
Ancak bilgisayara verilen bilgilerin
yeterliliği de bir güvensizlik kaynağı
olarak karşımıza zaman zaman
çıkmaktadır.
VAR, hakem hatalarının ortadan
kaldırılmasını, hakemin hatasından
dönmesine yardımcı olunmasını
sağlamak için devreye sokuldu.
Bundan memnun olanlar çoğunlukta
olmasına karşın, futbolun doğal
akışını bozduğu gerekçesiyle bu
sistemi beğenmeyenler de
bulunmaktadır.
Futbol artık öyle dev bir endüstri ki
kötü niyetlilerin el atmasına da açık.
VAR bunları azaltmaya önemli bir
yardımcıdır.
Ve de dünyada futbol bahislerinin
cirosu trilyon dolarları çoktan aşmıştır.
Bu nedenle sistemi kendi içinde
kontrol etmenin yararı da büyüktür.
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VarNeden Var!

GÜVEN TANER
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