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BİZSPOR’un 3. sayısının konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, dikkat çekici açıklamalar yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin misyonu; resmi web sitesi 
www.izmir.bel.tr’de “Halkın verdiği gücü, eşitlik ve güvenle 
mayalayıp belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşımak” 
olarak açıklanır. Bu misyon, tüm belediyecilik faaliyetlerinde 

olduğu gibi sporda da kelimenin tam anlamıyla uygulanır.  
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile bu misyon 
çerçevesinde kent ve sporu konuştuk. İşte Kocaoğlu’nun 
açıklamaları:
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Spor kültürün oluşması
için insanlara spor

yapabilecekleri alanlar
tahsis etmeniz gerekir.

Projelerimiz içinde 
kürek yarışları 

parkuru,
açık ve kapalı yüzme 
havuzları yapmak var.

İzmir'de yüzbinlerce 
İzmirlinin ilgi alanı olan

futbolu görmezlikten 
gelemeyiz.

Destek kriterimiz, 
maksimum fayda ve 

kentin
önemli ihtiyaçlarının 

giderilmesidir.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, BİZSPOR editörleri Özgür 
Özgürengin ve Ali Ergöçmez’e hem İzmir’deki spor politikası, hem kulüpler, 

hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor’un misyonu hakkında çarpıcı 
değerlendirmeler yaptı. 
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Editör: Sayın Kocaoğlu, sizce İzmir halkı spora yeterince önem 
veriyor mu?

Kocaoğlu: Spor, her şeyden önce kültürel bir olgudur. Ve, bu 
kültürün oluşması için öncelikli olarak, insanlara spor 
yapabilecekleri alanları tahsis etmeniz gerekir. Bunu yapmadan, 
spor kültürünün gelişmesinden bahsedemezsiniz. 1971 Akdeniz 
Oyunları ve 2005 UNIVERSIADE, İzmir'in spor kültürünün 
oluşmasında ve tesisleşmesinde önemli rol oynadı. Bu rolün 
devamı olarak biz de kent içi spor alanları yarattık. Spor salonları, 
koşu-yürüyüş-bisiklet-kaykay parkurları, basketbol ve tenis 
sahaları, açık hava spor aletleri ve çevre düzenlemeleri, kentin 
sportif kültürünün yükselmesinde etkili oldu. Örneğin Buz 
Sporları Salonu... Veya sahildeki açık hava spor alanları... Her 
gün binlerce İzmirli bu merkezlerde spor yapıyor. Bu bizim en 
büyük mutluluğumuzdur... 

Editör: Tesis yatırımları devam edecek mi?

Kocaoğlu: Bazı eksiklerimizin olduğunu görüyoruz. Örneğin; açık 
ve kapalı yüzme havuzu konusunda İzmir'de bir sıkıntı var. Bu 
konuda Buca ve Bornova'dan istek alıyoruz. Karşıyaka 
-Örnekköy'de yapılması planlanan stadın yanına açık ve kapalı 
yüzme havuzları yapma fikrindeyiz. Ancak bu, doğrudan bizim 
karar verebileceğimiz bir şey değil. Bakanlık tavrı önemli. Buca 
ve Bornova'da da havuz için yer araştırması yapılıyor. Diğer 
yandan, Selçuk-Tire karayolu üzerindeki Belevi Gölü ise durgun 
su özelliğiyle kürek yarışları için oldukça uygun görünüyor. Gölün 
ve çevrenin temizlenerek suyun, kürek yarışları parkuruna 
dönüştürülmesi projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. 

Editör: Futbol, bu tesisleşme çabalarının neresinde yer alıyor?

Kocaoğlu: Buca Arena'nın modern bir yapıya dönüştürülmesine 
destek verdik. Örnekköy'deki stat için de verdiğimiz sözün 
arkasındayız.Futbolu, diğer branşlardan ayrı olarak 
konumlandırmamız mümkün değil. İzmir'de yüzbinlerce 
İzmirlinin ilgi alanı olan bir branşı görmezlikten gelemeyiz.  
Ancak burada bazı kesimlerle ayrıldığımız nokta şudur: İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, geçmişte spor kulüplerine maddi 
yardımda bulundu. Artık bunun bir hata olduğu 
kanaatindeyiz.Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceği net 
şekilde görüldü. Biz, somut projelerle hareket ediyoruz. Bunu 
da yapılan yardımdan maksimum faydanın sağlanması ve kentin 
önemli ihtiyaçlarının giderilmesi gibi iki kriter üzerine 
oturtuyoruz.

Editör: Profesyonel kulüplere bu bağlamda nasıl destek 
olabirsiniz?

Kocaoğlu:  Spor kulüplerimiz, İzmir'in tarihi mirasının önemli 
parçalarıdır. Bunların birleştirilmesi fikrine asla katılmıyorum. 
Buradaki önemli detay şudur; İzmir, 1980'den bu yana ekonomik 

olarak durağanlık yaşıyor. Bundan, futbol kulüpleri de etkilendi. 
İzmir'de sponsorluklarla kulüplere ekonomik destek sağlayacak 
şirket de yok veya sayıları çok az. Zaten olsa bile kulüplerin tüm 
insiyatiflerinin bir şirkete bırakılmasını doğru bulmuyorum. Spor 
kulüplerinin en büyük serveti, kent insanıdır. Kulüplerimiz, 
taraftarları ile olan organik bağlarını güçlendirip, altyapı 
yatırımlarını artırdıkları sürece yeniden güçlenip ayağa 
kalkabilirler. Lütfen bu sözlerim, kulüp yönetim biçimlerini 
eleştiri olarak algılanmasın. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu 
noktada kulüplerimize elinden gelen desteği, yasalar 
çerçevesinde veriyor. Buca Stadı ve yapımı planlanan 
Karşıyaka-Örnekköy Stadı, bu bakış açımızın birer parçasıdır. 
Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'yle ilgili bazı 
isteklerini de karşılamaya çalışıyoruz. Bu bir, (Altyapı projenizi 
getirin biz hayata geçirelim) çağrısı değlidir. Ben bir sistemden 
bahsediyorum...

Editör:  Bu sistem nasıl başarıya ulaşabilir sizce?

Kocaoğlu: Aslında çok basit… Büyükşehir Belediyesi olarak biz 
spon alanları inşa edeceğiz ve kent insanının spor kültürünün 
yükselmesini sağlayacağız. Bu sayede sporun her branşına 
olduğu gibi futbola olan ilgi artacak… Burada kulüp yönetimleri 
devreye girerek, kent insanıyla kulüp arasında kopmaz bir bağ 
oluşturacak… Bu bağ sayesinde taraftarın kulübe olan katkısı, 
lisanslı üründen tutun da bilet ve bağışlara kadar artacak. 
Tribündeki seyirci sayısı yükselecek... Bugün 2-3 binle telafuz 
edilen rakamlar 20 binleri bulacak… Ve bu da kendi ayakları 
üzerinde duran kulüpleri doğuracak...

Editör: Fakat bugün Türkiye’de futbol takımlarının önemli bir 
bölümü, belediye kaynağıyla ayakta duruyor… Bu çok uzun 
vadeli bir plan değil mi?

Kocaoğlu: “Sui misal, emsal olmaz” derler. Yani hatalı 
davranışlar, bizim için iyi birer örnek oluşturmaz. Bize bu paraları, 
halkın karşısına yarışmacı takım çıkarmak veya profesyonel 
branşlara ve kulüplere kaynak aktarmamız için vermiyorlar. 
Yoksa bir belediyenin bütçesiyle yaratılan takımın karşısında 
zaten kimse duramaz. Fakat; bu doğru bir davranış modeli 
değildir. Yasaya karşı arkadan dolanmadır. İzmir'in de zaten 
uzun vadeli bir kalkınma planına ihtiyacı var. Taşıma suyla 
değirmen döndürmektense kalıcı yatırımlarla adım adım bir 
çıkış yaratılmalıdır.

Editör: İzmir Büyükşehir Belediyespor'un amatör kümedeki 
futbol takımı, Süper Lig'e doğru giderse tavrınız ne olur?

Kocaoğlu: İzmir kulüpleriyle rekabet eden ve haksız rekabete 
yol açan bir anlayışa asla izin vermem. 
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Editör: Bu açıdan baktığınızda İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’u nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kocaoğlu: Her şeyden önce, İzmir’deki kulüplerin yatırım 
yapmadığı judo, tekvando, masa tenisi, buz sporları, tekerlekli 
sandalye, badminton, sualtı ragbisi gibi branşlara büyük önem 
veriyoruz. İzmir’de yaşayan herkesin, istediği her branşta spor 
yapmasına olanak sağlamaya özen gösteriyoruz. 
Sporcularımıza iyi olanaklar sağlıyor, kendi yıldızlarımızı 
yetiştiriyor ve bu sayede de ulusal-uluslararası düzeyde başarı 
sağlıyoruz.

Editör: Bir misyon değişikliği de yaşandı, özellikle son 
zamanlarda...

Kocaoğlu: İzmir Büyükşehir Belediyespor'da hemen her branşta 
şampiyonluk hevesine kapılma gibi bir duygu söz konusu oldu. 
Bunu farkettiğimiz anda başta belirlediğimiz vizyona geri 
döndük. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un tüm branşlardındaki 
sporcular, belediyenin parasıyla şampiyonluğa koşamaz. 
Belediyespor, kendi oyuncularını yetiştirecek ve temel görevi 
ise daha fazla insana spor yaptırmak olacak. Bununla birlikte 
amatör ruhla şampiyonluk gelirse tabii ki güzel. Çünkü 
şampiyonluk, o branşa olan ilgiyi üst seviyeye çıkarır. Bunu 
hentbolda yaşadık. İzmir'deki hentbol potansiyelini ortaya 
çıkararak güzel bir iş başanrdık. 

Editör: Hentbola bir dönem çok ciddi yatırım yapıldı, şimdi 
orada da bir farklılık söz konusu...

Kocaoğlu: Bir branşı canlandırabilmek, insanların o spora ilgisini 
yüksek tutabilmek için yatırım yapmanız kaçınılmazdır. Fakat 
bu, gözümüzü karartarak yaptığımız bir yatırım değildi… 2-3 
yabancı alıp kentin parasını harcamadık. İzmir’den yetişen 
hentbolcularımızı geri çağırıp bir yola çıktık ve başarıya ulaştık. 
Çok kısa sürede bayanlar ve erkeklerde kazanılan kupalar ve 
Avrupa maçları ise İzmir’de sönmeye yüz tutan hentbol ateşini 
yeniden alevlendirdi. Bu sayede yeni yıldızlar kazandık. Artık 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, kendi yıldızlarını yaratan sistemi 
kurmuş durumda.

Editör: Bu misyon değişikliği, bazı önemli sporcuların da 
kulüpten ayrılmasına neden oldu…

Kocaoğlu: Tabii ki olacak… İzmir Büyükşehir Belediyespor 
oyuncuları, 2010 yılında kulübümüze 90 altın, 83 gümüş ve 94 

bronz madalya kazandı. 1 Dünya, 4 Türkiye rekoru kırdı. 
Olimpiyatlar’da 1 ikincilik, Dünya Şampiyonaları’nda 2 ikincilik, 
3 üçüncülük, Avrupa Şampiyonaları’nda 4 birincilik, 1 ikincilik, 
Balkan Şampiyonaları’nda birer ikincilik ve üçüncülük elde 
ederken, Türkiye’de sayısız kez kürsüye çıktı. Milli takımlara 
ise 116 sporcu ile 4 antrenörümüz gitti. Böylesine başarılı bir 
ekibin transfer teklifleri almasından daha doğal bir şey 
olamaz... Ama sistem, giden her yıldızın yerine yenisini 
yetiştirecektir… İzmir'den spor sayesinde ayrılan, kendine bir 
gelir kaynağı bulup yeni kapılar açan gençlerimizle gurur 
duyuyoruz.

Editör: Gelinen noktadaki başarı düzeyi sizi tatmin ediyor 
mu?

Kocaoğlu: Ekim ayı sonunda bayan judocularımız, Avrupa’nın 
en iyi üç takımından biri oldular. Gülşah Kocatürk, engelli 
sporcularımız Cahit Kılıçarslan, Duygu Çete ve İzzettin Kanat, 
2012 Londra Olimpiyatları’na katılmaya hak kazandılar.  
Okçularımız, büyük ihtimalle olimpiyat vizesi alacaklar. Bunlar 
gerçekten büyük başarılar… Şunu çok net söyleyebilirim ki; 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, her açıdan Türkiye’nin en başarılı 
ve en fazla branşa-sporcuya sahip kulübüdür. Bu da bizim spor 
politikalarımızın ne kadar doğru olduğunun en somut 
göstergesidir.

Editör: İzmir halkına sporla ilgili mesajınız nedir, son olarak 
bunu sormak istiyoruz...

Kocaoğlu: Spor, yemek ve uyumak gibi yaşamın ayrılmaz bir 
parçasıdır. İnsanı pozitif enerjiyle donatır. Pozitif insanların 
varlığı, kentteki her iyi şeyin de artmasını sağlar. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi olarak bunu çok önemsiyoruz. Kötü 
alışkanlıklardan tamamen kurtulmuş bir neslin yetişmesi, 
herkesin spor yapması, kentin spor alanlarıyla dolması, spor 
alanlarının da vatandaşlarla dolması en büyük hedefimizdir. 
Bu misyonla çıktığımız yola, bu misyondan ödün vermeden 
devam ediyoruz. İzmir halkına da, bu amacımıza ulaşmada 
bize verdiği destek için teşekkür ederim.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 1996’dan bu yana görev yapan Antrenör Mesut Kapan, 
Türk judosuna World Cup, Grand Prix, Grand Slam ve Avrupa şampiyonları armağan ederken, 

100’den fazla madalya kazandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 1996 yılının başından bu yana 
antrenörlük yapan Mesut Kapan, aradan geçen 16 yılda Türkiye 
judosuna birbirinden değerli 16 şampiyon yetiştirdi. 
Son olarak Avrupa 3.’sü olan İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Bayan Judo Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Mesut 
Kapan, bugüne kadar Özgül Yılmaz, Salih Tufan Durmuş, Deniz 
Şilli, Hakan Kapan, Mehmet Bartun Başol, Canberk Uzun, 
Remzi Kocatürk, Veysi Göz, Ömer Yaman, Hasan Yılmaz, 
Ramazan Zengi, Gül Gündoğdu, Esra Dademir,  Kudret Eğilmez, 
Derya Cıbır ve Gülşah Kocatürk gibi World Cup, Grand Slam, 
Grand Prix ve Avrupa Şampiyonası’nda  madalya alan sporcuları 
Türk judosuna armağan etti. 

1977’de, Atatürk Yüzme Havuzu’nun müdürlüğünü yapan 
Güven Görgül’ün judoya başlattığı Mesut Kapan, “1989’a kadar 
aktif sporculuk yaptım. Hemen ardından önce İzmir GSİM’de, 
sonra da İzmir BŞB’de göreve başladım. Şu anda yer yaş 
kategorisindeki milli takımlarda da antrenörlük yapıyorum. 
Yetişmesine katkıda bulunduğum judocular, bugüne kadar 
ülkemize 100’ün üzerinde altın, gümüş ve bronz madalya 
kazandırdı. Ancak İzmir’de judo sporunun bu denli başarılı 
olmasındaki en büyük etken, Büyükşehir Belediyespor’un bu 
branşa yıllardır yaptığı yatırım ve verdiği değerdir. Bu değere 
karşılık, İzmir’e bir olimpiyat madalyası da kazandırabilirsek 
dünyanın en mutlu insanı oluruz” dedi.

ŞAMPİYON FABRİKASIBir Türk takımının judoda elde ettiği en büyük başarının altına imza atarak Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası'nda bronz madalyayı İzmir'e getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor

Bayan Takımı, göğsümüzü kabarttı. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Judo Takımı,  Avrupa 
Judo Federasyonu (EJU) tarafından düzenlenen Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası'nda bronz madalya alarak, bu branşta bir Türk 
ekibinin elde ettiği en büyük başarıya ulaştı.

Gülşah Kocatürk, Derya Cıbır, Kudret Eğilmez, Yeşim Gök, Esin 
Taşkaya, Kübra Büyram ve Gülbahar İzgi'den oluşan İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Bayan Judo Takımı, Antalya Dilek 
Sabancı Spor Salonu'ndaki dev organizasyonda birinci turu 
maç yapmadan geçip, ikinci turda Fransız Red Star de 
Champigny'ye 4-1 yenildi. Bu sonuçla, bir diğer Türk ekibi 
Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ile eleme maçı şansı yakalayan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, tatamiden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı 
ve yeniden 3.'lük fırsatı elde etti. Bu kez Fransız Willelmomble 
Sport'un karşısına çıkan İzmirli bayanlar, rakibini 3-2'yle alt 
ederek bronz madalyaya uzandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bayan sporcuları, İzmir'e 
dönüşte ise kupa sevinçlerini Başkan Aziz Kocaoğlu ile paylaştı. 
Tarihi başarının sahiplerini, antrenörler Mesut Kapan ve Hakan 
Kapan'ın yanı sıra  Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu 
üyelerini kabul eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, başarılı 
sporcuları Cumhuriyet altını ödüllendirdi. Antalya’daki 
şampiyonada dünya çapındaki rakiplerini geride bırakarak 
kürsüye çıkan İzmirli bayan judocuların bu başarısından dolayı 
büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Çocuklarımızın hepsini tek 
tek kutluyor, başarılarını devamını diliyorum. Daha büyük 
başarılara imza atacaklarından en küçük şüphem yok” diye 
konuştu.

BRAVO KIZLAR
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BİR KOLTUKTA ÇEYREK ASIR

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un en başarılı olduğu branşlar 
arasında yer alan güreşin başındaki isim Antrenör Zekai Baykara,  
1986’dan bu yana aralıksız görev yapıyor. 12 yaşında başlığı güreş 
sporuna şu anda İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Milli Takım 
Antrenörü olarak hizmet eden, Türk güreşine sayısız şampiyon 
yetiştiren Baykara, “Onur Belgesi” de alıp gurur halkalarına bir 
yenisini daha ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’u “Türk güreşinin lokomotifi” 
olarak nitelendiren, göstermelik 3-5 kupa yerine uluslararası dev 
organizasyonlarda kazanılan madalyalarda dolu bir müzelerinin 
olduğunu vurgulayan Baykara, “Bunlar öyle kolay kazanılmıyor. 
Emek, sabır, destek gerekiyor. Her şeyden önce de iyi bir ekip 
gerekiyor. 25 senemi verdiğim bu kulüpte bize verilen imkanları 
en iyi şekilde kullanarak başarıya ulaştık” diye konuştu.

Hedefini her zaman büyük tuttuğunu da belirten Baykara, 
“Binlerce, onbinlerce sporcu gelip geçiyor, adını kime hatırlamıyor. 
Ama dünya veya olimpiyat şampiyonu dediğiniz anda akan sular 
duruyor. Bir şampiyon, o branşın tanıtımında ve 
yaygınlaşmasında büyük rol oynar.   Türk tarihi efsane güreşçilerle 

dolu olmasaydı, böyle popüler olur muydu? İşte bu nedenle ben 
de hedefimi, olimpiyat şampiyonu bir sporcu yetiştirmek olarak 
belirledim” yorumu yaptı.

Ahmet Taçyıldız’ı bu hedefe en yakın sporcu olarak gördüğünü 
de sözlerine ekleyen Baykara, “Gücü, tekniği, zekası, yaşı ve 
çalışma hırsıyla Dünya-Olimpiyat şampiyonu olabilecek yetenekte 
bir güreşçi Ahmet Taçyıldız. Eğer o, bu kürsüye çıkarsa, herkesin 
de önünü açacak. Arkasından onlarca Ahmet daha çıkıp kendisini 
takip edecek. İşte bu nedenle Ahmet Taçyıldız’ın üzerinde 
duruyor ve İzmir bir olimpiyat madalyası sevinci yaşasın 
istiyorum” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu’nun ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Bakanı Aziz Kocaoğlu’nun 2006’yı “Güreş Yılı” ilan etmelerinin 
çok faydasını gördüklerine dikkat çeken Baykara, “Milli Takım’da 
14’ü erkek toplam 32 sporcumuz mayo giyiyor. Yıldızlar ve gençler 
kategorisinde bayanlarda uluslararası çapta dereceler alıyoruz. 
En iyi üç grekoromen takımından biriyiz.  İzmir’de güreşin 
geleceği çok parlak ve emin adımlarla ilerliyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 1986 yılından bu yana
 değişmeyen tek bir ismi var: Zekai Baykara… “Güreş Milli Takımı 

Antrenörü” unvanını da taşıyan Baykara, işin sırrını BİZSPOR’a açıkladı.
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O BİR
ŞAMPİYON

Ahmet Taçyıldız

9 yaşından bu yana İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’da mayo giyen 96 kilo grekoromen 

güreşçisi Ahmet Taçyıldız, müthiş bir kariyere 
sahip. 1988 doğumlu Ahmet Taçyıldız, ilk 

madalyasını 1999’da Burdur’da Minikler Türkiye 
Şampiyonası’nda aldı. Ardından Avrupa Yıldızlar 
İkincisi olarak minderdeki önlenemez yükselişine 

başladı. Son 6 yılda uluslararası arenada tam 
10 kez kürsüye çıkan 23 yaşındaki güreşçi, 

Ukrayna’daki resmi turnuvada 96 kiloda olimpiyat 
şampiyonu Aslanbek Khushtov’u da yenip 

rakipsizliğini ilan etti. 2011 Türkiye Şampiyonu 
Ahmet Taçyıldız, şimdi 2012 Londra Olimpiyatları 

için form tutuyor.
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Türkiye’de tekerlekli sandalye basketbolu denilince akla gelen 
“ilk takım” olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ülkemizi son 
12 yıldır üst üste Avrupa Kupaları’nda temsil ederek ulaşılması 
güç bir başarının altına imza attı.

Omuzlarında “Namağlup 2. Lig Şampiyonu”, “Namağlup 1. Lig 
Şampiyonu”, “Üst üste en fazla namağlup  şampiyon olan 
takım-4”, “Üst üste en fazla maç kazanan takım-103”, “Bir maçta 
en fazla sayı atan takım-174”, “Bir maçta en az sayı yiyen 
takım-4” ve “Branşında Avrupa Kupaları’na katılan ilk Türk 
Takımı” apoletlerini taşıyan İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 12. kez Avrupa vizesi alarak 
başarı zincirine bir halka daha ekledi.

İlk kez 2000-2001 sezonunda Fransa’da düzenlenen Euro League 
2 Andre Wergoven Cup’a katılıp grup üçüncülüğü elde eden İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, sonraki 11 sezonda da Avrupa’da 
ülkemizin ve İzmir’in adını duyurdu. İspanya’dan Çek 
Cumhuriyeti’ne, İngiltere’den Fransa’ya kadar Avrupa’nın dört 
bir tarafında bayrağımızı göndere çeken mavi-beyazlı ekip, bu 

yıl ise İspanya’da organize edilecek ve Avrupa’nın 2 numaralı 
kupası olarak kabul edilen Andre Wergoven Cup’ta bir kez daha 
boy gösterecek.

Yıllar içinde misyon değiştirerek “yetiştirici” kimliği kazanan 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’nın, bugün Şampiyonlar Ligi’ne katılan Türk takımlarının 
çekirdek kadrosunu oluşturduğuna dikkat çeken Antrenör 
Harman Yazıcıoğlu “Bizim için değişmeyen tek şey değişim. 
Türkiye’ye tekerlekli sandalye basketbolunun ne olduğunu 
tanıttık. Lig ve Avrupa’da kırılması güç rekorların altına imza 
atıp diğer takımlara yol açarak bu yöndeki misyonumuzu 
tamamladık. Artık yetiştirici kimliği taşıyan bir ekibiz. Her yıl 
yeni yıldızlar yaratarak Türk sporuna hizmet ediyoruz. Ancak; 
değişen genç kadromuz da başarı çizgimizi aynen devam ettiriyor. 
Bu sezon 12. kez Avrupa’da ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz 
yine geçmiş yıllardaki gibi grupta dereceye girerek istikrarlı 
yapımızı devam ettirmek” diye konuştu.

Omuzlarında apolet takmaya yer kalmayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 
12. kez üst üste Avrupa vizesi alarak, ülkemizi yurt dışında en fazla temsil eden takım unvanını da kazandı.

2000-2001 Andre Wergoven Cup Grup 3.sü - Fransa

2001-2002 Andre Wergoven Cup Grup 3.sü – İngiltere

2002-2003 Andre Wergoven Cup Grup 2.si ve Avrupa 2.si – İspanya

2003-2004 Champions Cup Grup 3.sü – İzmir

2004-2005 Champions Cup Grup 3.sü – İngiltere

2005-2006 Andre Wergoven Cup Grup 1.si (İngiltere) ve Avrupa 5.si (Adana)

2006-2007 Andre Wergoven Cup Grup 3.sü – Çek Cumhuriyeti 

2007-2008 Andre Wergoven Cup Grup 3.sü – İzmir

2008-2009 Andre Wergoven Cup Grup 2.si (Fransa) ve Avrupa 6.sı (İspanya)

2009-2010 Andre Wergoven Cup Grup 5.si – Fransa

2010-2011 Andre Wergoven Cup Grup 3.’sü (İtalya) ve Avrupa 6.sı (İspanya)

2011-2012 Andre Wergoven Cup (İspanya)

HER
ZAMAN
AVRUPALI OLİMPİYAT TAKIMI
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 4 kareası, önümüzdeki yıl 
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Olimpiyat 
Oyunları'na katılma vizesi aldı. Bayanlar judoda Gülşah 

Kocatürk tatamiyi rakiplerine dar etmeye çalışırken, Bayanlar 
Görme Engelliler Judo'da Duygu Çete, Erkekler 

800 Metre'de Cahit Kılıçarslan, Powerlifting'de ise İzzettin 
Kanat, paralimpik sınıfta mücadele edecek.



İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Judo Takımı’nın olimpiyat vizesi alan yıldızı 
Gülşah Kocatürk, hedefini altın madalya olarak belirlerken, şimdilik önünde 10 ayrı 

ülkede katılacağı 10 büyük şampiyona ve kamp bulunuyor.

2012 Londra Olimpiyatları'na katılma vizesi alan İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Judocu Gülşah Kocatürk'ü çok zorlu bir maraton 
bekliyor. 

Dört ay içinde 10 ayrı ülkede 10 büyük organizasyonda boy 
gösterecek olan Gülşah, adeta İzmir'e uğramadan 
havalimanından havalimanına geçecek. 1-10 Kasım tarihleri 
arasında İspanya-Malaga’da düzenlenen olimpiyat hazırlık kampı 
ile büyük yolculuğa başlayan Gülşah, sırasıyla Hollanda, Japonya, 
Avusturya, Kazakistan, Bulgaristan, Fransa, Macaristan, 
Almanya ve Çek Cumhuriyeti’nde birbirinden zorlu maç ve 
kamplara katılıyor.

18-20 Kasım’da Hollanda-Amsterdam’da Grand Prix'e,  9-12 
Aralık’ta Japonya-Tokyo’da Grand Slam’e giden yıldız judocu, 
7-11 Ocak’ta Avusturya-Mittersill’de olimpiyat hazırlık kampı, 

14-15 Ocak’ta Kazakistan-Almaata’da Ustalar Turnuvası, 29-30 
Ocak’ta Bulgaristan-Soyfa’da World Cup, 3-5 Şubat’ta 
Fransa-Paris’te Grand Slam, 11-12 Şubat’ta Almanya-Stuttgart’da 
Grand Prix ve 3-4 Mart’ta ise Çek Cumhuriyeti-Prag’ta World 
Cup’ta boy gösterecek.
 
Gülşah Kocatürk, Mart 2012’de iki büyük hazırlık kampına daha 
katıldıktan sonra Nisan’da Rusya’da organize edilecek Avrupa 
Judo Şampiyonası’nda tatamiye çıkacak. 

2012 Londra Olimpiyatları'na kadar kendisini sürekli böyle zorlu 
süreçlerin beklediğini vurgulayan genç judocu, “Basit bir 
hesaplamayla 4 ayda, 40 bin kilometreye yakın yol katedeceğim. 
Ama 2012'ye kadar bu tür şampiyonalara katılıp tüm eksiklerimi 
gidermek zorundayım. Hedefim Londra'dan İzmir'e madalyayla 
dönerek bana güvenenleri mahçup etmemek” dedi.
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ALTIN VAR
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İZMİR’E SÖZÜM
Görme Engelliler Judo branşında dünyanın en iyi üç sporcusundan biri olarak 2012 

Londra Paralimpik  Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Duygu Çete'nin hedefi, İzmir'e madalyayla dönmek.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Görme Engelliler 
Avrupa Judo Şampiyonası'nda ikinci olarak 30 puanla B-3 
kategorisinde 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları vizesi alan 
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Duygu Çete, "Madalya, İzmir'e 
sözümdür" dedi.
1999 yılında normal bir sporcu olarak başladığı judoda, gözündeki 
hastalığın ilerlemesi nedeniyle görme engelliler kategorisine 
geçtiğini belirten 22 yaşındaki Duygu Çete, "2009'da 
Macaristan'daki Görme Engelliler Avrupa Büyükler Judo 
Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Aynı yıl Antalya'daki Dünya 
Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaştım. 2012 Londra'daki 
rakiplerim hepsinden daha güçlü. Ancak olimpiyat vizesi 
alabilmek için Uludağ Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü'nde sürdürdüğüm eğitimime bile bir sene ara verdim. 

Londra için daha da iyi çalışarak İzmir'e bir olimpiyat madalyası 
getireceğime inanıyorum" dedi.
Duygu Çete'nin hem Milli Takım'da hem de İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'da antrenörlüğünü yapan Münir Tunç ise 
kendilerine çok iyi imkanlar tanıyan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu'na teşekkür ederek, "Duygu, şu anda görme 
engelliler judo kategorisinde dünyanın en iyi üç sporcusundan 
biri konumuna yükseldi Londra'da madalyaya ulaşacağımıza 
kesin gözüyle bakıyoruz. Bize verilen desteklerin karşılığında 
İzmir'e bir madalya armağan etmek en büyük hedefimiz. Avrupa 
Şampiyonası öncesinde 5 aylık çok sıkı bir antrenman programı 
uygulayarak başarıya ulaştık. Londra için önümüzde daha uzun 
bir süreç var ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" diye 
konuştu.



800 metrede 2.01.05'lik derecesiyle 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları'na 
katılma şansını yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Cahit Kılıçarslan,

güçlü rakiplerine rağmen madalya şansını zorlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 800 metrede 2.01.05'lik 
derecesiyle 2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları vizesi alan 
atleti Cahit Kılıçarslan, hedefini ilk 5 olarak belirledi. Londra'daki 
rakiplerinin çok güçlü olduğunu, şu anda barajı geçen 48 sporcu 
arasında en iyi 19. dereceyi yaptığını belirten Cahit Kılıçarslan, 
"Kenya veya Etiyopya gibi bir yerde uzun süreli kamp planlıyoruz. 
Burada istediğim performansı yakalayabilirsem madalya şansım 
doğacaktır" dedi. Kendisinden daha iyi dereceye sahip 18 atletten 
10'unun daha önce en az üç kez olimpiyat heyecanı yaşadığını 
sözlerine ekleyen Cahit Kılıçarslan, "19-21 Ağustos tarihleri 
arasında Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Uluslararası Paralimpik 
Atletizm Oyunları'nda zamanlama sorunu yaşamama rağmen, 
800 metreyi 2.01.05'te koşarak ikinci oldum ve olimpiyat 

A barajını geçtim. Olimpiyattaki bu 18 rakibimin deceleri benden 
1-2 saniye civarında daha iyi. Bu nedenle hazırlık kampına büyük 
önem veriyorum. İyi bir kamp dönemi geçirip, sakatlık 
yaşamadığım takdirde derecemi ileriye taşıyarak madalya 
şansımı zorlayacağıma inanıyorum. Şu anda her şeyden arınmış 
olarak tam konsantre halde Londra'ya hazırlanıyorum" diye 
konuştu.
Yaşının genç olması nedeniyle önünde uzun bir olimpiyat dönemi 
olacağını da sözlerine ekleyen Cahit Kılıçarslan, "Londra'da 
olimpiyat tecrübesi kazanmak bile çok önemli. Benim asıl 
hedefim 2016'da Brezilya'da düzenlenecek Paralimpik 
Oyunları'nda altın madalyaya ulaşmak" dedi. 

İLK 5’E GİRERİM
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Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki şampiyonada 193 kg kaldırarak engelliler halter 
branşında dünyanın en iyi 7 sporcusundan biri seçilen İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 

İzzettin Kanat, paralimpik sınıfta Londra vizesini aldı.

Engelliler halteri olarak bilinen powerlifting branşında son 
6 yılda Türkiye’de  birincilik kürsüsünden inmeyen İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu İzzettin Kanat, paralimpik sınıfta 
2012 Londra Olimpiyatları için vizeyi kaptı. Birleşik Arap 
Emirlikleri-Füjeyre’de katıldığı son şampiyonada 193 kg kaldırarak 
branşında dünyanın en iyi 7 sporcusundan biri konumuna 
yükselen İzzettin Kanat, böylelikle Londra’da önümüzdeki yıl   
düzenlenecek olimpiyatlara paralimpik sınıfta katılmayla hak 
kazandı.

Olimpiyatta 195 kg. deneyeceğini, hazırlık döneminde 203 kg’ye 
kadar çıktığını söyleyen İzzettin Kanat, “Mart ayında Macaristan 
ve Londra’da iki uluslararası turnuvaya daha katılıp hem 

kendimin hem de rakiplerimin durumunu inceleme fırsatım 
olacak. Londra’daki şampiyona, orayı görmem açısından da çok 
önemli. Olimpiyat döneminde hangi ağırlığın altına gireceğime, 
bu şampiyonalar sonrası karar vereceğim” dedi.

2012 Londra Olimpiyatları’nda 195 kg’nin kendisine madalya 
getireceğine inandığını sözlerine ekleyen İzzettin Kanat, 
“İnanmak yolun yarısıdır. Bu ağırlık, benim her zaman denediğim 
ve başarılı olduğum bir ağırlık. Olimpiyat öncesinde 7 ay sürecek 
uzun bir kamp dönemi de geçireceğiz. Bu kamp, 67,5 kilo 
sınıfında nereye ulaşacağımı net bir şekilde ortaya çıkaracak. 
Ancak ben, hiçbir sorun yaşayacağımı sanmıyorum. İzmir’e 
mutlaka madalya ile döneceğim” diye konuştu.
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YOLUN YARISI
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Attıkları her ok, hedefi 12’den vuran İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Robin 

Hood’ları Begül Lüklüoğlu, Ilgın Kızılgüneşliler, Aybüke Aktuna, Damla Ergin, 

Göktuğ Ergin, Sermet Çınar, Yusuf Çorba, Yağız Yılmaz ve Hasan Orbay, bu 

kez yaylarını bir büyük hedefe; 2012 Londra Olimpiyatları’na doğru gerdi. 

Erkek Milli Takımı’nın tamamını, bayan ekibinin ise üçte ikisini oluşturan 

İzmirli okçular, Hollanda-Amsterdam ve ABD-Ogden’de katılacakları iki 

şampiyonada kotaları yakalayıp, 2012 Olimpiyat Oyunları için gerekli vizeyi 

de tam 12’den vurmak istiyor.

İki olimpiyat tecrübesi olan Hasan Orbay ve birer kez bu heyecanı yaşayan 

Damla-Göktuğ Ergin çifti, milli takım kotalarının 1-2 ay içinde 4 bayan-4 

erkeğe ineceğini söyleyerek, “Şu anda 7 bayan, 8 erkek sporcuyla 

çalışmalarımız sürüyor. 21-26 Mayıs tarihleri arasında Amsterdam’da 

bireysel, 17-23 Haziran’da ise Ogden’de milli takım kotaları için ok atacağız. 

2011’de kullanamadığımız şansımızı bu kez tersine çevirip, yeniden 

olimpiyatlarda ok atacağımıza inanıyoruz” dediler.

Yeni hazırlık dönemi öncesinde yaptıkları tüm hataları görme fırsatı 

bulduklarını belirten Göktuğ Ergin ise “Bir aylık geçiş döneminde bunların 

hepsini değerlendirme fırsatı bulduk. Hollanda ve ABD’de son iki şansımızı 

kullanacağız” vurgusu yaparken, takımın en tecrübeli ismi Hasan Orbay da 

“Daha önce 2000 ve 2004’te iki kez olimpiyat heyecanı yaşadım. Bu benim 

için büyük avantaj. Dünya Şampiyonası’nda almamız gereken kotayı, Avrupa 

Şampiyonası’nda alabiliriz. Bunu daha önce de başardık. 2012 Londra için 

bu takımdan en az birer kota çıkacaktır” dedi.

Okçuluk Erkek Milli Takımı’nın 
tamamını, bayan ekibinin ise üçte 
ikisini oluşturan İzmir Büyükşehir 

Belediyesporlu sporcularının attığı 
her ok, hedefi tam 12’den vuruyor. 

ROBIN HOOD’LAR
BİZİM
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Hasan Orbay
Arizona Cup ikincisi, 1998

Olimpiyat Deneme Yarışları takım üçüncüsü, 1999

Salon Avrupa Şampiyonası birincisi, 2000

Küba Grand Prix üçüncüsü, 2000

Avrupa şampiyonluğu, 2000

Golden Arrow Şampiyonası ikincisi, 2004

Yusuf Çorba
Yıldızlar Dünya Şampiyonu, 2006

Gençler Avrupa Şampiyonu, 2010

Dünya rekortmeni, 2010

Yağız Yılmaz
Gençler Avrupa Şampiyonu, 2010

Dünya rekortmeni, 2010

Aybüke Aktuna
Gençler Avrupa Kupası üçüncüsü, 2008

Göktuğ Ergin
Avrupa Takım şampiyonu,bireysel 2. ve 3., 1999

Avrupa ikincisi, 2001

Avrupa Kupası üçüncüsü, 2001

Dünya Kupası ikincisi, 2006

Salon Avrupa üçüncüsü, 2008

Sermet Çınar
Salon Avrupa Şampiyonu, 2010

Dünya rekortmeni, 2010

Begül Lüklüoğlu
Gençler Avrupa şampiyonu, 2004 

Ilgın Kızılgüneşliler
Dünya Gençler Şampiyonası dördüncüsü, 2011

Damla Ergin
Avrupa şampiyonu, 2003
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Hentbol ve judoda tamamen yerli oyunculardan kurulu kadrolarla 
yarışan İzmir Büyükşehir Belediyespor takımları, rakipleri kadar 
12 ülkeden 39 yabancı sporcuya karşı da mücadele ediyor. Erkekler 
Hentbol Süper Ligi’nde 14, Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde 
12 yabancı oyuncu İzmir BŞB’nin rakibi olurken, judoda ise İzmir 
BŞB’nin dışındaki ekiplerin kadrolarında iki kategoride toplam 
13 yabancı uyruklu sporcu yer alıyor. 

İzmir BŞB’nin rakibi olan 39 yabancıyı; Bosna Hersek, Sırbistan, 
Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Karadağ, Gürcistan ve Slovenya’dan transfer edilen 
sporcular oluşturuyor. Bunların arasında Gürcistan 11 judocuyla 
başı çekerken, ikinci sırayı 6 sporcuyla Sırbistan, 5 kişiyle ise 
Ukrayna alıyor. Söz konusu liglerde Bosna Hersek’ten 
4, Azerbaycan’dan 3, Rusya, Romanya ve Slovenya’dan 
2, Makedonya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Karadağ’dan ise 
1’er yabancı oyuncu bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Sekreteri Murat 
Özel, büyük çoğunluğu İzmirli sporculardan kurulu takımlarla 
mücadele ettikleri liglerde bura rağmen çok önemli başarılar 
elde ettiklerini belirterek, “Özellikle judoda söz sahibi olmak 
isteyen Galatasaray gibi takımlar, Gürcü sporculara yöneliyor. 
Bugün Judo Süper Ligi’ndeki tüm yabancılar Gürcü kökenli. 
Erkekler ve Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde de eski Doğu Bloğu 
ülkelerinden gelen sporcular gözde. Buna rağmen judoda bayan 
takımımızın kazandığı Avrupa üçüncülüğü, yine bayanlar 
hentbolda geçen sezon kazanılan Türkiye Kupası ve oynadığımız 
bir şampiyonluk finali var. Biz, İzmirli sporcularla çıktığımız yolda 
uzun vadeli kalıcı planlar yapıyoruz. Günübirlik başarılar ve yabancı 
oyuncu transferi bizim politikamız içerisinde yer almıyor” dedi.

Gücümüz

Hentbol ve judoda lig-kupa-Avrupa mücadelesi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor’un
bayan ve erkek takımlarının karşısında 12 milletten 39 yabancıya sahip rakipler yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı

ERKEKLER HENTBOL

Beşiktaş
Viktor Ladyko (Ukrayna)
Vladimir Zelic (Sırbistan)
Valeri Parshkov (Azerbaycan)

Ankara BŞB
Sergey Salin (Rusya)
Elvir Brkiç (Bosna Hersek)
Pavlo Gndevyy (Ukrayna)

Beşparmak SK
Malik Hacıömeroviç (Bosna Hersek)
Mustafe Muhamet (Bosna Hersek)

Ankara İl Özel İdare
Miladen Cacic (Sırbistan)
Predrag Bezbradica (Sırbistan)

Çankaya Bld Ankaspor
Strbac Nikola (Sırbistan)
Viladimir Grbic (Sırbistan)

Trabzonspor
Sergey Georgiyevski (Azerbaycan)

Mersin Yenişehir Bld
Lazar Saviç (Sırbistan)

BAYANLAR HENTBOL

Maliye Milli Piyango
Jelena Pirşl (Hırvatistan)
Vinka Vlahoviç (Karadağ)
Yuliya Snopova (Ukrayna)
Anastasya Sinitsyna (Rusya)

Antalya Muratpaşa Bld
Olga Laiuk (Ukrayna)
Olena Sulyma (Ukrayna)
Marina Tankaskaya (Azerbaycan)
Emilia Dorina Carbune (Romanya)

Üsküdar Bld
lkova Lenche (Makedonya)
Rombescu Anca Mihaela (Romanya)

Çankaya Bld. Ankaspor
Donka Çakar-(Bulgaristan)

Gazi Üniversitesi
Medina Masic (Bosna Hersek)

ERKEKLER JUDO

Rize Gençlik SK
Otar Kaidarashvili (Gürcistan)
Paata Gviniashvili (Gürcistan)

Galatasaray
Zviad Bazandarashvili (Gürcistan)
David Karbelashvili (Gürcistan)

Osmangazi Bld
Giorgi Dilebashvili (Gürcistan)
Jumber Gigovre (Gürcistan)

Bahçelievler Bld
David Asumbani (Gürcistan)
Varlam Liparteliani (Gürcistan)

BAYANLAR JUDO

Artvin TT
Turane Seyidi (Gürcistan)
Nıno Odzelashvili (Gürcistan)

Bahçelievler SK
Nina Milosevic (Slovenya)
Anka Pogacnik (Slovenya)

Galatasaray
Shorena Sharadze (Gürcistan)
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Judo Takımı

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı

Yabancı Oyuncu
Listesi
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Türk basketboluna yıllardır birçok yıldız oyuncu yetiştiren İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, bu sezon kurduğu genç ekiplerle ligin 
tozunu atarken, aynı hedefe doğru yine adım adım yürüyor.
Bayanlar Basketbol 2. Ligi'nde yaş ortalaması 19 olan bir takımla 
mücadele eden mavi-beyazlılar, zirveye doğru yükselişe geçerken, 
18 yaşındaki Balım Akbulak sayı, 23 yaşındaki Revaziye Atila ise 
asist kraliçeliğinde üçüncü sırada kendilerine yer buldu. 19 
yaşındaki Gizem Kazali ribaunt, 19 yaşındaki Begüm Taşkın da 
blok kraliçeliğinde dördüncü sıraya adını yazdırırken, iki oyuncu 
da zorlu ligde tüm otoritelerin dikkatini çekmeyi başardı.

Antrenör Cenk Gürle, 16 kişilik kadroda yer alan oyuncuların 15'in 
İzmirli olduğunun altını çizerek, “Yüzde 80'i altyapımızdan 
yetişmiş bir takım ile hedefimizi final-four olarak belirledik. 
Tüm rakiplerimizin yabancı oyuncu takviyesi yaptığı bir ligde, 

şans verdiğimiz genç oyuncular bu fırsatı iyi değrelendirdi. Bu 
takım iki yıl daha birlikte oynarsa hem İzmir, hem de Türk 
basketboluna çok önemli isimler kazandırırırz” dedi. 

Bu sezon Bölgesel Lig'de mücadele eden İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Erkek Takımı ise 22 yaş ortalaması ile lige başından 
beri ağırlığını koydu. Skor gücü yüksek ve iyi savunma yapan 
oyuncularının tümünün İzmirli olduğunu ve üniversite eğitimi 
alıdğını belirten Antrenör Mustafa Ağme, “Başarıya aç, 
öğrenmeye açık, hedefleri olan bir takım yarattık. Kulüplerinde 
fazla süre alamayan genç oyuncuları daha üst liglere hazırlayarak, 
Türk basketbolunda yetiştirici kimliğimizle var olmak istiyoruz” 
diye konuştu.

Bu sezon genç bir kadroyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan ve Erkek 
Basketbol Takımları, ilk yarı maratonunda ligin tozunu atmaya başladı. Bayanlarda zirveye 

yelken açan Büyükşehir, erkeklerde ise namağlup şampiyonluğa koşuyor.

NESİL
SEÇİMYENİ
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Geçen sezon futbolda, altyapısından yetişen oyuncularla Süper 
Amatör Küme'ye yükselmeyi başaran İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, şampiyon kadrodan 13 oyuncuyu İzmir ve yakın 
illerdeki takımlara vererek kulüplere “altyapı desteği” 
konusundaki farkını ortaya koydu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
U-13 ile U-19 arasındaki takımlarda forma giyen 10 futbolcusunu 
ise yine İzmir'deki profesyonel kulüplere göndererek, adeta 
fabrika gibi çalıştığını gösterdi. Büyükşehir altyapısında yetişen 
Murat Erdemir'in 3.Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor'un 
değişmez futbolcusu olduğunu belirten, Göztepe, Altay ve 
Karşıyaka altyapılarına da birçok oyuncu verdiklerini ifade eden 
Futbol Şube Sorumlusu Metin Küçükoğulları, “Amacımız İzmir 
kulüpleriyle rekabet yaratmak değil, yetiştirdiğimiz yıldızları 
İzmir futbolunun kalkınması yönünde kullanmak” dedi. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor'da futbolun, diğer 23 branşta olduğu 

gibi “kendi yıldızını yaratan sistemin” parçası olduğunu 
sözlerine ekleyen Küçükoğulları, “Neredeyse her sezon 24-25 
futbolcuylu vitrine çıkarıp İzmir ve çevre illerdeki kulüplerimize 
gönderiyoruz. Böylelikle hem çocukların önündeki fırsat kapısını 
aralıyor, hem de futbolun topyekün gelişimine katkı sağlıyoruz” 
diye konuştu.
Altyapıdan 6 futbolcunun forma giydiği İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'un ilk kez mücadele ettiği Süper Amatör Küme'de 
yine birçok oyuncuyu ön plana çıkardığını vurgulayan Antrenör 
Osman Şen ise “Bizim için kupa değil, altyapı önemli. Yetiştirici 
kimliğimiz ne kadar ön plana çıkarsa o kadar gurur duyuyoruz. 
Amatör bir ruhla gelen şampiyonluk ise bizim için her şeyden 
değerli. Geride kalan haftalarda grubun en çok gol atan takımı 
olduk. Oyuncularımıza yine teklifler gelmeye başladı. Tüm bunlar 
bizim için gurur verici gelişmeler” dedi.

Süper Amatör Küme'ye yükselen şampiyon ekipten 13 futbolcuyu İzmir ve çevre illerdeki 
takımlara  gönderen, altyapıdan çıkan 10 oyuncuyu da İzmir kulüplerine veren İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, kendi yıldızını yaratan sistemi kurmanın gururunu yaşıyor.

BÜYÜKŞEHİR
HARIL HARIL
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İŞİMİZ
SPORA
DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son 7 yıllık dönemde yaptığı yatırımlarla İzmir’in 
sportif çehresini değiştirirken, Başkan Aziz Kocaoğlu’nun “Herkes için spor” 
felsefesi doğrultusunda takım ve bireysel sporların yanı sıra her kesimden 
vatandaşlarımız için 100 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. 

UNIVERSIADE 2005 için kapılarını açan başta Halkpınar Spor Salonu olmak 
üzere, Örnekköy Tenis Kortları, Karşıyaka Spor Salonu, Çok Amaçlı Spor 
Salonları ve Bornova Buz Sporları Salonu gibi önemli merkezler İzmir’e 
kazandırılırken, vatandaşlarımızın spor yapabilmesi için Bostanlı’dan 
İnciraltı’na kadar her yer, açık hava spor aletleri ile donatıldı. 

Yapılan tüm bu yatırımlar sayesinde İzmir “spor kenti” kimliğini kazanırken, 
sporseverler büyük heyecanları modern spor alanlarında yaşamanın keyfine 
vardı, halkımız ise daha sağlıklı bir yaşamın ilk adımlarını attı.

Halkapınar Spor Salonu

İzmir’de 2005 yılında düzenlenen Üniversiteler Yaz Spor Oyunları 
öncesinde 17,5 milyon TL’lik yatırımla inşa edildi. 10 bin seyirci 
kapasitesi sahip tesis, uluslararası standartlarda basketbol, 
voleybol, artistik ve ritmik cimnastik müsabakalarına uygun 
olarak dizayn edildi. İçerisinde çok amaçlı bir salonun yanı sıra 
iki antrenman salonu, soyunma, hakem ve doping odaları 
bulunan Halkapınar Spor Salonu, bu özellikleri sayesinde 2005 
Üniversiteler Yaz Spor Oyunları, 2006 Avrupa Eskrim 
Şampiyonası ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası 
D Grubu maçları gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Buz Sporları Salonu

Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki 12 bin metrekarelik 
bölgeye inşa edilen Buz Sporları Salonu, 25 Eylül 2010’da 24 
milyon 750 bin TL’lik yatırımla hizmete açıldı. İzmir’in ilk ve tek, 
Türkiye’nin ise en yeni ve modern buz sporları tesisi olan salon, 
olimpiyat standartlarına uygun olarak projelendirildi. Seyirci, 
VIP ve engelli tribünleriyle birlikte 2 bin 500 seyirci kapasitesine 
sahip tesisin oturduğu rekreasyon alanı içerisinde beş bin kişilik 
anfitiyatro, 3 basketbol, 2 tenis sahası, 1500 metrekare suni 
gölet, 200 kişilik kafeterya, 3 çocuk oyun alanı, 1,5 kilometrelik 
bisiklet ve yürüyüş yolları ile açık hava spor aletleri yer alıyor.

Karşıyaka Spor Salonu / Karşıyaka Arena 

2005 Üniversiteler Yaz Spor Oyunları kapsamında 6 milyon 750 
bin TL’lik yatırımla kentimize kazandırılan Karşıyaka Spor Salonu, 
5 bin 460 metre kapalı alan üzerine oturmaktadır. 5 bin seyirci 
kapasitesine sahip olimpik salon; basketbol, voleybol ve hentbol 
branşlarına uygun olarak dizayn edildi. 500 seyirci kapasiteli 
antrenman salonu da bulunan Karşıyaka Spor Salonu içerisinde 
ayrıca aletli cimnastik, aerobik, kondisyon ve VIP salonları, 
toplantı, basın, doktor ve soyunma odaları ile 20 kişilik sporcu 
misafirhanesi bulunmaktadır. Tesis, inşaatın tamamlanmasının 
ardından Karşıyaka Belediyesi’ne devredildi.

Örnekköy Tenis Kortları

2005 Üniversiteler Yaz Spor Oyunları öncesinde 
Karşıyaka-Örnekköy’de 30 bin metrekare alan üzerine inşa 
edilen merkezde 5 bin kişilik center kortun yanı sıra 16 adet açık, 
4 adet kapalı kort yer almaktadır. Türkiye’nin en büyük tenis 
merkezlerinden biri olan ve UNIVERSIADE 2005’e de ev sahipliği 
yapan Karşıyaka Örnekköy Tenis Kortları, ulusal ve uluslararası 
müsabakaların yanı sıra spor okullarıyla birlikte halkımıza hizmet 
etmektedir. Tesis, inşaatının tamamlanmasının ardından İzmir 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne devredildi.

25 yeni tesis, 59 revizyon
İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralarında 21 adet çok amaçlı spor salonunun da olduğu tam 25 tesis inşa ederek 

kentin çok önemli bir eksikliğini giderirken, 59 merkezi ise baştan aşağıya yenileyip çevre düzenlemelerini yaptı.
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İzmir'de buz sporları tarihi kiminle birlikte yazılır derseniz, tek 
bir isim çıkar karşınıza: Neşe Olcay...

1987'de henüz 11 yaşında bir çocukken başladığı buz sporlarına 
bir hayat adayan Neşe Olcay, sporcu olarak başladığı kariyerine 
uzun bir süredir antrenör olarak devam ediyor. Buz Sporları 
Salonu'nun açılmasıyla birlikte, Bakü-Marmaris-Denizli 
hattındaki gurbet yolculuğunu tamamlayarak İzmir'e dönen 35 
yaşındaki Neşe Olcay, şimdi artık buz sporlarını İzmir'e daha çok 
sevdirebilmek için çalışıyor...

Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki pistten, Türkiye'nin en büyük ve 
modern buz sporlarına kadar uzanan öykünün kahramanlarından 
biri olan Neşe Olcay'ın buz pisti peşindeki serüveni hayli ilginç... 
Gelin bu hikayeyi, noktası virgülüne dokunmadan ondan 
dinleyelim...

"1976 İzmir doğumluyum. Buz sporlarına 1986'da başladım. 
O zaman Buca'daki Hasanağa Bahçesi'nde çalışıyor, milli takım 
hayalleri kuruyor, ama bir yandan da bu sporun  özellikle 
Türkiye'de fazla bir geleceğinin olmamasını kafamda 
tartıyordum... Yıllar hızla geçiyor, biz başarı kazandıkça medyanın
ilgisini çekiyor, pist ise her geçen gün daha da renkleniyordu...  
Kısa sürede tek tutkum olmaya başlamıştı buz sporları... Tam
sekiz yıl salondan çıkmamacasına çalıştım... Muhtarı gibi 
olmuştum Hasanağa Pisti'nin... 1995'te aktif sporculuk yaşamımı 
noktalayıp, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da antrenörlük 
kariyerime başladım... Ve tabi ki Hasanağa Pisti'nden 
kopmadan... 2000'de Milli Takım Takım kampına davet edildim...

2002-2003 ve 2004'te bu başarıyı tekrarladım... 2005'te ise 
Hasanağa Buz Pisti'nin kapatılmasıyla buz pistlerinin peşinde 
gurbet yolculuğum başladı... Önce Bakü'den gelen teklifi 
değerlendirip oraya gittim... Ardından Marmaris'e geçtim... 
Buradaki pist de kapanınca soluğu Denizli'de aldım... Denizli'de 
uzun bir süre kaldım ve güzel işler yaptık... 2010'da Bornova Aşık 
Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu açılınca 
adeta dünyalar benim oldu... Yıllar sonra yuvama ve kulübüme 
geri döndüm... Şimdi 1 yılı geçkin bir süredir İzmir'de buz sporları 
sevgisini yeniden alevlendirmeye çalışıyoruz... Burada çok güzel  
bir ambians yakaladık... Ege Bölgesi'nin hemen her ilinden gelen 
sporcularla çalışıyoruz... Milli takıma sporcu göndermeye 
başladık... Buz Sporları Salonu'nun açılmasıyla İzmir'e geri dönen 
Buz Hokeyi Takımı oyuncuları, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 
Süper Lig'e kadar çıkardı... İşte bu yatırım sayesinde buz sporları, 
bizim yıllar önce hayal ettiğimiz noktaya doğru yükselmeye 
başladı... Benimki, buzun peşinde bir hayat... Çekilen her sıkıntıya 
rağmen Neşe'li..."

Pateniyle İzmir-Bakü-Marmaris-Denizli
hattında yıllarca mekik dokuyan 
Neşe Olcay, Buz Sporları Salonu'nun 
açılmasıyla birlikte gurbet yolculuğunu 
tamamlayıp İzmir'e döndü...

BUZUN
NEŞE’Sİ
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Celal Atik Yüzme Havuzu

1989 yılında hizmete açılan Fuar Celal Atik Yüzme Havuzu’nun 
400 ve 83 metrekarelik büyük-küçük havuz mekanik tesisatı 
değiştirildi. 1337 metrekare alanda çevre düzenlemesi yapıldı. 
Havuz kenarına, yüzücülerin kayıp düşmesini önleyecek kaymaz 
seramik döşendi. Havuz içlerinde tüm seramik yüzeyler yenilendi. 
Tesis, spor okulları ve engelli vatandaşlarımızın hizmetine 
eksiksiz bir şekilde sunuldu.

Bostanlı Rekreasyon Alanı

Bostanlı Rekreasyon Alanı’nda antrenman amaçlı kullanılan ve 
zaman içerisinde yıpranan ahşap kaykay pist rampalarının 
prefabrik olarak yenilenmesi tamamlanarak gençlerin hizmetine 
sunuldu. Diğer yandan Yeşilyurt Spor Tesisleri ‘ndeki 8 bin 778 
metrekarelik futbol sahası çimlendirilip, tribün sundurmaları 
yapıldı. 399 metrekarelik idari bina ve tribünlere çıkan basamaklar 
onarıldı.

Açık Hava Spor Alanları

Kent içinde 55 nokta ile Aliağa, Bayındır, Torbalı, Kemalpaşa, 
Menemen, Menderes, Torbalı, Bayındır, Foça ve Seferihisar’a 11 
istasyondan oluşan kondisyon aletleri yerleştirildi. 2008 yılının 
Nisan ayından bu yana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü’ne bağlı 26 eğitmenin, kentin 26 noktasındaki 
vatandaşlara spor yaptırması sağlandı. 

Herkes İçin Spor

Her yıl binlerce İzmirlinin katıldığı, 16 ayrı branştaki yaz ve kış 
spor okulları sayesinde her yaştan vatandaşımız sağlıklı bir 
geleceğin adımlarını attı. Ayrıca İzmir’de yaşayan engelli 
vatandaşlara da her branşta spor kurslarından ücretsiz olarak 
yararlanma imkanı sağlandı.Bunun yanı sıra Başkanlık Kupası 
turnuvaları, bazı özel günlerin anısına ve spora damgasını vuran 
kişiler adına törenler, dostluk müsabakaları ve turnuvaları 
düzenlendi.

Okullara Tam Destek

Çeşitli branşlarda düzenlenen kurslarla spora özendirilen 
çocuklarımız ve gençlerimiz, spor malzemeleri ile desteklendi. 
Okullara her türlü spor malzemesi desteği sağlandı. İzmir’i ulusal 
ve uluslararası şampiyonalarda temsil eden başarılı okul 
takımlarının da deplasman giderleri için destek verildi. Spor 
akademisine hazırlanan gençlere, özel çalışma imkanı sağlandı.

Kulüplere Malzeme Yardımı

Yıllardır kısıtlı olanaklarıyla ayakta kalma mücadelesi veren 
amatör kulüplere sahip çıkıldı. İzmir'de faaliyet gösteren 215 
amatör spor kulübünün yanı sıra profesyonel kulüplerin başarısı 
için katkı sağlanırken, malzeme ve sağlık hizmetleri desteğinde 
bulunuldu.

21 çok amaçlı spor salonu
Sporu kentin en uç noktalarına götürme felsefesinden hareketle Gümüldür, Armutlu, Yukarıkızılca, Bağyurdu, Canlı, Çırpı, Helvacı, 
Emiralem, Koyundere, Seyrek, Ulukent, Bağarası, Görece, Ayrancılar, Yeni Foça, Çaybaşı, Yelki, Ulucak, Ören, Asarlık ve Özdere’de, 

toplam 21 milyon TL’lik yatırımla çok amaçlı spor salonları hizmete açıldı. 700 metrekaresi spor alanı olarak ayrılan tesislere 
168 kişilik teleskopik tribün ve 170 metrekarelik de sahne yapıldı.



- 26 -

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası A-Class Tekvando 
Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Mazlum Şimşek, rakiplerinin korkulu rüyası oldu. 
Henüz 16 yaşındaki tekvandocu, kısa bir süre önce başlayan 
kariyerine, yıldızlar Türkiye üçüncülüğü, gençler ve ümitler Türkiye 
ikinciliği ile okullararası Türkiye şampiyonluğu sığdırırken, katıldığı 
ilk uluslararası şampiyonada ise altın madalyayı boynuna takmayı 
başardı. Gözünü bu yıl Mısır'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na 
çeviren, hedefinin 2016'da Brezilya'da düzenlenecek olimpiyatlar 
olduğunu söyleyen Mazlum Şimşek, “Hırvatistan'da kazandığım 
altın madalya özgüvenimi pekiştirdi” dedi.
Tekvandoya, coğrafya öğretmeni olan babası Alaattin Şimşek'in 
isteği üzerine 9 yaşında başladığını belirten genç Mazlum, “Başarı 
basamaklarını birer birer tırmanabilmek çok önemli. Tekvando, 
gerçekten zor; ancak bir o kadar da heyecan verici bir spor. Tam 
7 yıldır durup dinlenmeden çalışıyorum. Son 4 yıldır da İzmir 
Büyükşehir Belediyespor adına ulusal ve uluslararası yarışmalara 
katılıyorum. Kariyerimin henüz başında olmama rağmen biri 
uluslararası iki şampiyonluk, iki Türkiye ikinciliği ve bir de 

üçüncülük kazandım. Bunlar kolay elde edilebilir başarılar değil 
ve bunda başta Antrenörüm Suat Kılıç olmak üzere herkesin 
büyük emeği var. Biz sadece bu emeklerin karşılığını vermeye 
çalışıyoruz” diye konuştu.
Hırvatistan'daki şampiyonanın kariyeri açısından çok önemli 
olduğunun da altını çizen Mazlum Şimşek, “İlk turda Mısır, ikinci 
turda Hırvat, yarı finalde ise bu yılın Avrupa Şampiyonu olan 
Alman rakibimi yenerek finale çıktım. Finalde de Avustralyalı 
sporcuyu mağlup ederek 16 yaş - 51 kilo kategorisinde 
şampiyonluğa ulaştım. İlk uluslararası turnuvada, hem de Avrupa 
şampiyonu bir tekvandocuyu yenerek finale ve oradan da altın 
madalyaya uzanmak, özgüvenimi gerçekten çok artırdı. Şimdi 
ilk hedefim, bu yıl Mısır'da düzenlenecek Dünya Gençler  
Tekvando Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak. 
Şimdiden, çok sıkı bir çalışma temposu içine girdik. En büyük 
hayalim ise olimpiyatlarda mücadele etmek. 2012'de Londra'da 
düzenlenecek olimpiyatlara kulübümüzden 4 sporcu katılmayı 
garantiledi. Ben de 2016 Brezilya için çalışıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 16 yaşındaki tekvandocusu Mazlum 
Şimşek, henüz yeni başlayan kariyerine biri uluslararası 5 madalya 

sığdırırken, rakiplerinin de korkulu rüyası olmayı başardı.

Yıldızlar Türkiye Üçüncüsü • Gençler Türkiye İkincisi • Ümitler Türkiye İkincisi 

• Okullar Türkiye Şampiyonu • A-Class Şampiyonu

“ŞİMŞEK”
gibi çaktı
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Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de futbol branşında spor 
yapanların sayısında yoğun artışlar gözlenmektedir. Haliyle 
sporcu (futbolcu) sayısındaki bu artış ve de Kontakt-Travmatik 
bir mücadele sporu olması nedeni ile “futbolcu sakatlıklarında 
da” artışlara neden olmaktadır. Elbette spor branşlarının 
tümünde değişik yüzdelerde de olsa spor yaralanmaları - Spor 
Sakatlıkları - ile karşılaşmak olasıdır. Futbol branşı diğer alanlarda 
olduğu gibi, bu konuda da ilk sırayı hiçbir spor branşına bırakmaz. 
Uzmanlarca yapılan araştırmalarda tüm spor branşları içinde; 
futbolun sakatlıklarda birinci sırada olduğu tespit edilmiştir. 
Genel spor yaralanmalarının yaklaşık % 60’ı futbolda ortaya 
çıkmaktadır. Futbol yaralanmalarının en fazla meydana geldiği 

vücut bölgeleri ise, diz, ayak bileği ve değişik kas gruplarıdır. 

Futbol sakatlıklarına neden olan faktörleri; sporcunun kendi 
yanlışları, saha ve hava şartları, rakibin kasti faullü oyunu, hakem 
yönetiminde (kararlarında) yanlışlıklar, antrenör ve yönetici 
yanlışları ile seyirci-taraftar baskısı olarak sıralayabiliriz.
Spora bağlı bozuklukların oluşmasında (sakatlık-hastalık, hatta 
hatta ölüm gibi) diğer etkili bazı risk faktörlerini ise yapısal 
eğilim, yaşa bağlı eğilim, kötü kondisyonlanma (antrenör 
faktörü), olumsuz eksojen etkiler (sıcak-soğuk, açlık, ilaçlar, 
yükseklik gibi), değişik şiddetteki travmalar ve değişik 
boyutlardaki stresler olarak gösterebiliriz.

Burada sayılanların çarpıcı örneklerini, profesyonel futbol 
dünyamızın bazı şöhretli isimlerinde görmemiz mümkündür. 
Hatta hatta bunlardan bazıları (yaşanan yanlışlar), spor hekimliği 
kitaplarına ders konusu olarak girecek kadar ilginç boyutlardadır.
Türk futbolunun yıldız sporcularından birinin yaşamış olduğu 
“kronik seyirli sakatlığı” sırasında, ifade etmiş olduğu şu sözleri; 
“Sakat olduğuma inandıramadım, sahaya sürüldüm ve yeniden 
sakatlıkla karşılaştım” acaba kimlerin yanlışlarını ortaya 
koymaktadır? Ya da profesyonel liglerde forma giyen bazı 
futbolcuların “iğne yaptırılarak” maçlara çıkarılmaları ne kadar 
doğru bir uygulamadır? Yine bazı futbolcuların sakatlıkları nedeni 
ile doktorların oynamalarına izin vermemesine rağmen; 
“Doktorların söylediklerini önemsemiyorum, önemli olan 
takımımın başarısı, maçta elimden geleni yapacağım” demesi 
oldukça düşündürücüdür.

Yine, şiddetli gribal enfeksiyon geçiren bir futbolcunun buna 
benzer sözleri; “Rakibimizle benim bir hesabım var, komaya da 
girsem, ateşler içinde de yatsam bu maçta forma giymek 
istiyorum!” demesinin arkasında neler yatmaktadır? Ve de ne 
kadar doğrudur? Bazı futbolcuların da çok sık sakatlanıp, yine 
çok kısa sürelerde sürpriz iyileşmeleri ve ayda 1-2 kez MR 
çektirmeleri, “SPOR TIBBI” yönü ile bize oldukça ilginç 
gelmektedir.

Burada verilen örneklerin ve benzerlerinin yüzlercesini saymak 
mümkündür. Hastalıkları tam iyileşmeden sahaya çıkmak, sakat 
sakat oynamak, maç öncesi iğne yaptırarak oynamak gibi 
durumlar tıbben yanlıştır. Profesyonel futbol dünyasında olsa 
da bunlar yanlıştır. Buna en azından sağlıklı oluşun kıymetini 
bilmemek denmez de ne denir?
Zaman zaman bazı yıldız futbolcuların bu şekilde sahaya çıkıp 
oynamalarına “büyük fedakarlık” denmesi; sporcu sağlığındaki 
yanlışlara zemin hazırlamaktan ve  kötü örnek olmaktan başka 
bir şey değildir... 

Halbuki, meslekleri futbolculuk olan bu insanların, öncelikle 
hedefleyecekleri durum; futbol hayatlarını ya da futbol 
yaşamlarını daha uzun, daha verimli ve çok başarılı bir şekilde 
sürdürmek olmalıdır. Elbette bunun yolu da sağlıklı olmalarını 
temin edecek özeni kendilerine göstermekten geçmektedir. 
Futbolcular ister amatör, ister profesyonel olsun, sakatlık ve 
yaralanma risklerini azaltmalarının; genel kondisyon 
durumlarının iyi olması, iyi teknik ve donanım, oyun zekası, 
sorumluluk bilinci ve özellikle de kurallara tam olarak uyulması 
gibi durumlar sonucu, mümkün olabileceğini akıldan uzak 
tutmamalıdırlar.
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Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği 
İzmir Şubesi Başkanı

SPORCU 
SAKATLIKLARINDA 

ARTIŞIN 
NEDENLERİ 

Sağlık köşesi

İnsanoğlu tropikal bir canlı olarak evrimleştiğinden, soğuk 
havaya uyum yeteneği sınırlıdır. İnsanın sağ kalımı, vücut 
sıcaklığının 24 – 40,5 derecelik gibi dar bir aralıkta bulunması 
halinde mümkündür. Sportif etkinlikler gibi optimum 
performans gerektiren durumlarda bu aralık daha da 
daralmaktadır. 
Soğuğa maruz kalındığında vücut, iki ayrı bölümden 
oluşurcasına davranır: Çekirdek (merkezi sinir sistemi, kalp, 
akciğer, karaciğer ve diğer iç organlar) ve kabuk (cilt, kaslar, 
kollar ve bacaklar). Soğukta vücut, iç sıcaklığını koruyabilmek 
için kabuk kısmının kan dolaşımını azaltır. Bunun sonucu 
olarak kas kasılması zayıflar ve yavaşlarken, sinir iletim hızı 
da azalır ve sportif performans bozulur. Soğuk havada 
performans düşüklüğünden kaçınmanın yolu, bazal 
metabolizma ve hareket ile oluşan vücut ısısının kaybını 
engellemektir.

Sıcak havada olduğu gibi, soğuk havada da “hissedilen 
sıcaklık” değeri önemlidir. Rüzgâr ve vücut hareketi ile ortaya 
çıkan hava akımı, ısı kaybını hızlandırarak hissedilen sıcaklığı 
azaltır. Bu etki en fazla ilk 32 km/saat hızda hissedilir, artan 
hızın ek bir etkisi olmaz. Eksi 20 derece altında koşu, bisiklet, 
yüzme ve kayak gibi sporlar sırasında yanaklar, çene ve 
kulakların hızla donma ihtimali yüksektir.

Bölgemiz ve kentimizde kış aylarında soğuk hasarlarına 
uğrayacak derecede soğuk günler geçirmiyoruz, bu nedenle 
donma gibi ekstrem durumları ayrıntısıyla ele almayacağız. 
Ancak, sporcuları ve antrenörleri soğuk havadan kaynaklanan 
performans düşüklüğü ve soğukta görülme sıklığı artan 
sakatlıklara karşı uyarmak gereklidir. Bu öneriler soğuk 
bölgelere yapılan deplasman seyahatlerinde de dikkate alınmalıdır.

Soğuk havada spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler:
- Isı üretimini artırmak: Egzersizle istemli veya titreme ile 
istemsiz olarak artan kassal aktivite ısı üretimini artırır. 
Düzenli ve sık aralarla tüketilen besleyiciliği yüksek ana ve 
ara öğünler de enerji depolarını korur.

- Isı kaybını azaltmak: Her biri ince giyecekler çok katmanlı 
olarak üst üste giyilmelidir. Islanınca ısı yalıtma özelliğini 
yitirmeyen yün, yün/sentetik karışımlar ve polipropilen gibi 
materyaller uygundur. Pamuklu giyecekler ıslanınca ısı yalıtım 
özelliğini yitirir. Rüzgârdan korunma için rüzgâr geçirmeyen 
pantolon ve büzülebilir kapüşonlu bir üst giyilmelidir. Yüz, 
kulaklar, eller ve ayak parmakları kayak tipi bere, eldiven ve 
dışta yün içte polipropilen çift çorapla korunmalıdır.

- Islanmaktan korunmak: Yağmur, kar ve terle ıslanmaktan 
kaçınarak buharlaşma ile ısı kaybı ve giysilerin yalıtım 
özelliğinin bozulmasından korunmalıdır.

- Hava koşulları çok kötüleştiyse antrenman ertelenmeli 
veya iptal edilmelidir. Sıcaklık 0 derece civarında iken rüzgârla 
birlikte yağmur veya kar yağışı, antrenman iptal nedeni 
olmalıdır.

- Isınma hareketlerinin önemi: Soğuk kaslar, tendonlar ve 
eklemler daha serttir ve zor koordine olur, bu da spor 
yaralanmaları riskini artırır. Isınma hareketlerine başlamadan 
önce vücut normal sıcaklıkta olmalıdır, mümkünse ısınmanın 
ilk bölümü kapalı alanda yapılmalıdır. Açık havaya çıkarken 
koruyucu giysiler giyilmelidir. Isınma başlamadan önce vücut 
normalden soğuk ise, hareketler çok hafiften başlayıp uzun 
sürede yaygın olarak gerçekleştirilmelidir.

- Beslenme: Soğuk havada daha fazla enerji harcanır. Bunun 
nedeni kişinin soğuk havada kendini daha zinde hissedip 
daha fazla hareket etmesi ve ağır kışlık giysileri taşırken daha 
fazla enerji harcamasıdır. Artan enerji gereksinimini 
karşılamak için kalori alımı artırılmalıdır, ancak yaygın görüşün 
aksine bu artış yalnızca diyetteki yağ miktarını değil, ağırlıklı 
olarak karbonhidrat miktarını artırarak karşılanmalıdır. 

- Sıvı alımı: Soğuk havada sıvı gereksinimi normal havadaki 
kadardır, azalmamıştır. Soğuk hava susama hissini bir miktar 
azalttığından sıvı alımı azalabilir, bu da yiyecek tüketimini, 
fiziksel ve zihinsel performansın etkinliğini ve soğuğa karşı 
dayanıklılığı zayıflatabilir. Bu nedenle soğuk havada egzersiz 
yaparken yeterli sıvı alınmasına özen gösterilmelidir. İçecek 
ve yiyeceklerin ılık ve sıcak olması tercih edilmelidir. 

Soğuk havada spor yaparken oluşabilecek sorunlar:

• Performans düşüklüğü
• Kas, tendon, bağ yaralanması riskinde artma
• Soğuk yanığı, donma. Kayak, sürat pateni, bisiklet, kros, 
futbol gibi dış ortam sporlarında kulak, burun, el ve ayak 
parmakları gibi bölgelerde meydana gelir. 
• Hipotermi: 
vücut sıcaklığı 37 – 35,6 derece; titreme, karmaşık hareketleri 
gerçekleştirmede güçlük
vücut sıcaklığı 35 – 32,8 derece; titreme, konuşma bozukluğu, 
hafıza kaybı
vücut sıcaklığı 32,4 – 30 derece; titreme durur, kaslar katılaşır, 
duyular küntleşir
vücut sıcaklığı 29,8 – 27 derece; koma, refleks kaybı, kalpte 
fibrilasyon
vücut sıcaklığı 25,6 derece altı; akciğer ödemi, kalpte 
fibrilasyon, ölüm

• Reynaud sendromu: Parmaklarda önce solma ardından 
kızarıklıkla seyreden bir kılcal damar sorunudur.
• Egzersizin tetiklediği astım: Kuru ve soğuk havada yapılan 
şiddetli egzersiz astım atağını tetikleyebilir.
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DİKKAT!
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BİZ’den Kısa Kısa...

Şampiyonluk kupası
Başkan Kocaoğlu’na...

Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi’nde ilk kez 
İzmir adına yarışacak olan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Buz Hokeyi takımı, Aralık ayında 
başlayacak Süper Lig öncesinde basına 
tanıtıldı. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon 
Alanı içerisinde 2010 yılı Eylül ayında 
hizmete giren Türkiye’nin en modern Buz 
Sporları Salonu’nda düzenlenen basın 
davetine İzmir’deki basın kuruluşlarının spor 
yazarları ve muhabirleri katıldı. 2010 – 2011 
sezonunda buz hokeyinde 1. Lig şampiyonu 
olan İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz 
Hokeyi Takımı, şampiyonluk kupasını 
Başkan Aziz Kocaoğlu’na takdim etti. Kupayı 
takım kaptanı Erdoğan Coşkun verdi.

Erkan-Acar çiftinden
briçte büyük başarı...

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Briç 
Takımı'nın iki sporcusu Berrak Erkan ve 
Aslı Acar, İstanbul'da organize edilen 
Türk iye Bayanlar İk i l i Br i ç 
Şampiyonası'ndan İzmir'e ikincilik 
kupasıyla döndüler. 55 çiftin yer aldığı 
organizasyona iki çiftle katılan İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Briç 
Takımı'ndan Berrak Erkan ile Aslı Acar, 
birinci seansta 42.40, ikinci seansta ise  
56.21 puan almayı başardı. Toplamda 
55.927 puana ulaşan çiftimiz, Bursa'dan 
katılan Özlem Öymen-Dilek Yavaş'ın 
ardından (61.202) ikinci sırayı elde etti. 
Ekibimiz, bu derecesiyle kulübümüze 
Türkiye ikinciliği kupası kazandırdı.
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Ferhat Arıcan cimnastikte
7 madalya aldı...

Genç cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, 
İstanbul'da yapılan 25 . Uluslararası Boğaziçi 
Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda tüm 
madalyaları toplayarak kırılması güç bir 
rekora imza attı. 11 ülkeden 110 sporcunun 
katıldığı organizasyonda kulplu beygir, halka, 
paralel branşlarında altın madalya, yer ve 
atlamada gümüş ve barfikste ise bronz 
madalya alan Ferhat Arıcan, toplamda yedi 
madalya kazanarak tüm otoriteleri şaşkına 
çevirdi, ülkemizin ve İzmir'in adını dünyaya 
duyurdu. Ferhat'ın elde ettiği başarı ile gurur 
duyduklarını söyleyen Antrenör Reyhan 
Karanlık, 'Sporcumuz son olarak 2.Etap 
Kulüplerarası Artistik Cimnastik Yıldızlar, 
Gençler ve Büyükler Yarışması’nda yine altın 
madalya kazanmıştı. Başarılarına bir yenisini 
daha eklediği için çok mutluyuz" dedi.

İzmir takımlarınına
ambulans desteği...

Spora yaptığı desteklerle dikkat çeken İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, İzmir takımlarına yeni 
bir hizmet daha sunmaya hazırlanıyor. İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar 
çerçevesinde, Bank Asya 1. ve 2. liglerinde 
İzmir’i temsil eden futbol takımlarına 
ambulans hizmeti verilecek. Böylece 
kulüplerin özel ambulans şirketlerinden 
yüksek maliyetlerle karşıladığı ambulans 
hizmeti, “sembolik bir ücret” karşılığında 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
sağlanacak. Maçlarda bulundurulması 
zorunlu olan “kırmızı kuşak ambulans ve acil 
sağlık hizmetleri”, takımların talep etmesi 
halinde Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa 
Hastanesi tarafından sadece 50 TL’ye 
karşılanacak.

Hırvatistan yolculuğu
madalyalarla bitti...

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekvando 
Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen 
Uluslararası A-Class Tekvando 
Şampiyonası'nda önemli başarılar kazandı. 
Organizasyona 11 sporcuyla katılan ekibimiz, 
173 kulüp arasında 6. olurken, ferdi 
sıralamada Mazlum Şimşek altın, Tolga 
İslamoğlu ve Duygu Vatansever de bronz 
madalya kazandı.  51 kg. genç erkekler 
kategorisinde yarışan Mazlum Şimşek altın 
madayaya uzandı. 55 kg. erkeklerde 
mücadele eden Tolga İslamoğlu bronz 
madalya aldı. 49 kg. büyük bayanlar 
kategorisinde yarışan Duygu Vatansever, ise 
Brezilyalı rakibine altın vuruşla yenilerek 
bronz madalya ile yetindi. 

Masa tenisinde
yıldızlar parladı...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi 
Yıldız Takımı, Kütahya'da düzenlenen  ve 
Ege, İç Anadolu ile Akdeniz Bölgesi'ndeki 
en iyi takımların yarıştığı Yıldızlar 
Turnuvası'nda 6 madalya ve 2 kupa alarak 
önemli bir başarını altına imza attı. 12'si 
bayan 30 takımın yer aldığı turnuvaya; 
Serap Dıvrak, İlayda Kaya, İpek Yayık, 
Mustafa Aslan, İsmail Kuşoğlu, Doğukan 
Kaya'dan oluşan bayan ve erkek ekipleriyle 
katılan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
takım halinde şampiyonluğa ulaşmanın da 
sevincini yaşadı. Antrenör Cemal Bektaş, 
"Sporcularımı yürekten kutluyorum. Bu tür 
turnuvalarda iki kupa kazanmak çok 
önemli. Daha fazla çalışarak başarılarımızı 
devam ettireceğiz" diye konuştu.

Bisiklet bizden 
gezmesi sizden...
 
43 kilometrelik bisiklet parkuruna 22 
kilometre daha ekleyen İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, İzmir’i bir “bisiklet şehri” haline 
getirebilme çabalarına bir yenisini daha 
ekledi. Bostanlı ile Doğal Yaşam Parkı 
arasında başlatılan ücretsiz bisiklet turları, 
bisiklet severlerden büyük ilgi gördü. 
“Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden” projesi 
kapsamında, bisiklet severlere haftanın her 
günü “ücretsiz bisiklet ve kask” 
kullandırmaya başlayan Büyükşehir 
Belediyesi, 08.30’dan 23.30’a kadar 
kullanılabilen bisikletler için Bostanlı 
Rekreasyon Alanı’nda park alanı oluşturuldu. 
Bisiklet tutkunları, kiraladıkları bisikletleri 
sadece Bostanlı Rekreasyon Alanı ile Doğal 
Yaşam Parkı arasındaki bisiklet yolunda 
kullanılabiliyorlar. Kimlik karşılığında 
kullanılan bisikletlerden bir kişi günde en 
fazla 5 saat yararlanabilirken, katılımcıların 
15 yaş ve üzerinde olması gerekiyor. 

BİZ’den Kısa Kısa...

Filede bayanların
hedefi play-off...

1995 yılında Antrenör Avni Kalkanlı 
önderliğinde kurulan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Bayan Voleybol Takımı, tamamen 
altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla 3.Lig'de 
play-off mücadelesi veriyor. Yeni sezonda 
hedefini önce ilk üçe girerek play-off'a 
kalmak olarak belirlediklerini söyleyen 
Antrenör Kalkanlı, “Play-Off, bizi 2. Lig'e 
taşıyacaktır. Şu anda sakatlıklar nedeniyle 
zorlu bir süreç yaşıyoruz. Yaş ortalaması 20 
olan genç bir ekiple mücadele ediyoruz. Tam 
16 yıldır yetiştirici kimliğimizle ön plandayız. 
Bu sezon çekişmeli geçen ligde üst sıraları 
zorlayacağız” dedi. 

Büyükşehir’den
amatöre  müjde…

Amatör futbolcuların sağlık kontrolleri ve 
tedavilerinin ücretsiz yapılabilmesi için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı arasında 
“Koruyucu Sağlık Hizmetleri” protokolü 
imzalandı. İmzalanan protokolle, İzmir’de 
2011-2012 sezonunda faal olan ve lisansları 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından vize 
edilen amatör sporcular, Eşrefpaşa 
Hastanesi’nden ücretsiz sağlık hizmeti 
alabilecek. Büyükşehir’in bu hizmetinden, 
sezon sonuna kadar yaklaşık 15 bin amatör 
futbolcu yararlanacak.

Cankut Emiroğlu'dan 
Avrupa şampiyonluğu…

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Cankut 
Emiroğlu, Antalya’da düzenlenen Avrupa 
Okullararası Bireysel Satranç Turnuvası'nda 
17 yaş kategorisinde birinci oldu. Toplam 205 
sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 
Cankut Emiroğlu, oynadığı 8 maçtan 6,5 
puan elde etti ve yenilgisiz olarak turnuvayı 
tamamlayarak Avrupa şampiyonluğuna 
ulaştı. Cankut Emiroğlu, daha önce 11 Yaş 
Grubu'nda Dünya Şampiyonu unvanını almış, 
Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası’nda ise 
16 Yaş altı kategorisinde namağlup mutlu 
sona ulaşmıştı.

Ata'mız için onbinler
coşkuyla yürüdü...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 
“Atatürk’e Saygı Yürüyüşü”ne katılan on 
binlerce İzmirli, Ulu Önder’e olan sevgi, saygı 
ve özlemlerini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 
4. kez gerçekleştirilen yürüyüş, Alsancak 
Vapur İskelesi’nden başlayarak Cumhuriyet 
Meydanı’nda sona erdi. Meydana kurulan 
dev ekranda Mustafa Kemal Atatürk’ün 
görüntüleri eşliğinde ses kaydı İzmirlilere 
dinletildi. Ayrıca Atatürk’ün vefatının 
ardından dünya liderlerinin ve dünya 
basınının söylediği sözler ile yazılar bir 
sunum olarak ekrana geldi.
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Bilek güreşinde
ilk üç için yarışıyoruz...

2011 yılını uluslararası arenada dört madalya 
ile kapatan İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Bilek Güreşi Takımı, 2012 hedefini; Dünya ve 
Avrupa Şampiyonası'nda ilk üç olarak 
belirledi. Tolga Şener'in Üniversitelerarası 
Şampiyona'da birinci, Cem Şener'in Avrupa 
Şampiyonu, Sevcan Başaran'ın ise sağ ve 
sol kolda Avrupa Üçüncüsü olduğu Bilek 
Güreşi Takımımız, ilk olarak Mart 2012'deki 
Türkiye Şampiyonası'yla yeni sezonun ilk 
maçlarını yapacak. Antrenör Cem Şener, 
bilek güreşine olan ilginin gün geçtikçe 
arttığını belirterek, “Şimdilik 10 kişilik bir 
ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Yetenekli gençlerimizin de katılımıyla bu yıl 
10 yeni ismi daha kadromuza dahil etmek 
istiyoruz” dedi. 




