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7 SPORCUYLA
OLİMPİYATA
AZİZ KOCAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, kendi bünyesinden yetiştirdiği
sporcularla 2011'i gurur duyulacak bir tabloyla geride bırakırken,
2012 yılının ilk aylarında da başarı zincirine yeni halkalar eklemeye
devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ulaştığı nokta, yıllardır ne kadar
doğru işler ve yatırımlar yaptığının en büyük kanıtıdır. İzmirli
sporculara güvenerek çıkılan yolda alınan Avrupa ve Dünya
şampiyonlukları, kırılan rekorlar, kazanılan madalyalar, kupalar
ve olimpiyat sporcuları, olayın sadece görünen yüzü. Ama bu
madalyonun görünmeyen yüzünde yüzlerce antrenörün ve spor
adamının gece-gündüz demeden çalışması yatıyor.

Gülşah Kocatürk, Duygu Çete, İzzettin Kanat, Cahit Kılıçarslan,
Semiha Mutlu ve Bestami Boz'un ardından, Avrupa 3.'sü
haltercimiz İbrahim Arat'ın da 2012 Londra Olimpiyatları vizesi
alması, gururumuzu bir kat daha artırdı. İzmir Büyükşehir
Belediyespor bünyesinden yetişen şimdilik 7 sporcumuz,
dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda
ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine başarılar diliyorum.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Türkiye'de birçok branşta
kendisiyle yarışan konuma yükselten, İzmir'in adını Avrupa ve
Dünya ölçeğinde duyuran bu isimlere de teşekkür etmek, en
büyük görevimizdir.

Desteğimiz ve yüreğimiz onlarla olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha da parlak günlere herkesin
özveriyle ulaşacaktır.

Milli atletimiz Levent Ateş ve okçularımız da artık olimpiyat
barajına çok yaklaştılar. Önümüzdeki günlerde onlardan da
müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum. Bu da gerçekleşirse
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye'den 2012 Londra
Olimpiyatları'na en fazla sporcu gönderen kulüp olacak.

Tüm spor ailesine başarılar dilerim.
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BİR AŞK HİKAYESİ
Yenilmez armada İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş Takımı'nı yaratan
Selahattin-Şenay Karaman çifti, 15 yıl önce minderde başlayan ve her türlü zorluğa karşı
bitmeyen sevdalarını şampiyonluklarla taçlandırıyor.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 6 yıldır bayan
güreş takımı antrenörlüğü yapan Selahattin-Şenay Karaman
çiftinin hikayeleri, kelimenin tam anlamıyla "Love Story" filmini
aratmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş
Takımı'na 6 senede 11 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Avrupa 5.liği
kazandıran çift, 1996 yılında tanışıyor ve hikaye de bu şekilde
yazılmaya başlıyor.

kazanılan 11 Türkiye şampiyonluğu, her takımın öyle kolay
kolay başarabileceği bir iş değil. Ama biz yola çıkarken
kafamızda zaten şampiyonluktan başka bir şey yoktu. İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun büyük desteği
ve sporcularımızın üstün gayretiyle kısa sürede inanılmaz yol
alarak rakipsizliğimizi gösterdik" dedi.
29 kişilik bir sporcu ekibiyle yola çıktıklarını belirten Şenay
Karaman ise, "Türkiye'de bayan güreş branşında mücadele
eden 27 takım var ve en iyisi biziz. Bunu, 6 yılda kazandığımız
11 şampiyonlukla belgeledik. Büyük Bayanlar Türkiye Güreş
Ligi'nde finallere kalarak ve aynı zamanda Güreş Oscar'ını
İzmir'e getirerek başarı zincirimize bir halka daha ekledik. Tek
sorunumuz, kendimize ait bir güreş salonumuzun olmaması.
Antrenmanlarımızı Karşıyaka'da iki okulun güreş salonlarında
yapıyoruz" diye konuştu.

1997'de Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Bölümü'ne (BESYO) giren Selahattin Karaman, o zamanki kız
arkadaşı şimdiki eşi Şenay Karaman'a iki yıl özel ders veriyor
ve onun da BESYO'lu olmasını sağlıyor. Üniversitenin ardından
ailelerinden evlilik izni alamayan ve çareyi kaçmakta bulan
genç çift, önce Karşıyaka'da bir spor salonu işletmeye başlıyor,
ardından da 2006 yılında İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan
teklif alıp 6 yıldır sırtı yere gelmeyen bir bayan güreş takımı
yaratıyor. "Bizim geçmişimizde ne ikincilik, ne de üçüncülük
var" diyen Selahattin Karaman, "Altı yılda namağlup bir şekilde

-2-

YENİLMEZ
ARMADA
ardından da Çin ve Finlandiya'da katılacakları kalifikasyonlarda
derece yapmaları halinde Türk Güreş Milli Takımı'na katılıp
olimpiyatlarda boy gösterecekler. Bulgaristan ve Finlandiya'da
ilk ikiye, Çin'de ise ilk üçe girmeleri gerektiğini söyleyen bayan
güreşçiler, "İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş Takımı,
kurulduğu yıldan bu yana yenilgisiz Türkiye şampiyonluğu
kazanan bir ekip. 11 kez altın madalyaya ulaştık. Türkiye'de
rakipsizliğimizi ilan ettik. Şimdi artık sıra uluslararası arenada
dereceler elde etmeye geldi. Olimpiyat seçmeleri bizim için
çok önemli sınavlar. İlk kez böylesine önemli şampiyonaya
katılacağız. Heyecanlı ancak umutluyuz" dediler.

Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonası'nda
6 yılda 11 altın madalyayı boyunlarına takan
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler,
şimdi de hem olimpiyat vizesi, hem de
Avrupa ve Dünya Şampiyonu unvanları
peşinde koşuyorlar.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un son 6 yılda 11 Türkiye
Şampiyonluğu kazanan bayan güreşçileri, Eylül ayına kadar
birbirinden önemli turnuvalarda mindere çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş Takımı Antrenörleri
Selahattin Karaman ile Şenay Karaman ise Bediha, Elif ve
Gamze'nin olimpiyat vizesi peşinde olduğunu, diğer sporcuların
da Eylül ayına kadar yapılacak önemli organizasyonlara
katılacağını vurgulayarak, "En az bir sporcumuzun olimpiyat
barajını aşacağını düşünüyoruz. Ancak; bizim asıl hedefimiz
Polonya'daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde
birincilik kürsüsüne çıkmak. Bu çocukların hemen hepsi, yaşları
küçük olduğu ve rakip bulamadıkları için büyükler kategorsinde
mücadele ediyorlar. Önlerinde, kendilerini geliştirecekleri uzun
bir zaman süreci var. 2012 değil ancak 2016 olimpiyatlarında
adından en çok söz ettirecek olan güreş takımını işte bu
sporcular oluşturacak" diye konuştu.

27 Nisan'da Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile seriye başlayacak
olan bayan güreşçiler, Haziran'da Gençler Avrupa Şampiyonası
(Hırvatistan), Temmuz'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası
(Polonya), Ağustos'ta Yıldızlar Dünya Şampiyonası
(Azerbaycan), Eylül'de ise Gençler Dünya Şampiyonası
(Finlandiya) ve Büyük Bayanlar Dünya Şampiyonası'nda
(Kanada) mayo giyecek, 2012 Londra Olimpiyatları vizesi
alabilmek için de üç büyük kalifikasyona girecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Bediha Gün (55 kg), Elif Yılmaz
(48 kg) ve Gamze Durukan (72 kg), önce Bulgaristan'da
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BÜYÜKŞEHİR
KILIÇ KUŞANDI
İzmir'de sönmeye yüz tutan eskrim branşını
yeniden alevlendirmek için kolları sıvayan
İzmir Büyükşehir Belediyespor, katıldığı ilk
şampiyonadan 2 kupa, 9 madalyayla döndü.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor bünyesinde uzun bir aradan
sonra yeniden faaliyet geçen eskrim şubesi, 55 sporcusuyla
adım adım zirveye doğru ilerlemeye başladı. İzmir'de bir dönem
eskrim sporunun gelişmesinde önemli katkıları bulunan Mete
Yazıcı'nın gönüllü olarak görev yaptığı eskrim takımı, geçen
ay Sincan'da düzenlenen Uluslararası Çocuk Kupası'ndan 9
madalya ve 2 kupayla İzmir'e döndü. Toplam 115 sporcunun
mücadele ettiği şampiyonada elde edilen dereceler kurmayların
yüzünü güldürürken, kazanılan bu başarı, İzmir'de sönmeye
yüz tutan eskrim branşında kıvılcım gibi çaktı.

bayanlarda takım halinde ikinci, erkeklerde ise üçüncü olarak
22 takım arasında iyi bir konuma yükseldik. Aslı Dinçgil, Deniz
Selin Ünlüdağ, Alara Binici, Doğu Büyükşahin, Peker Yiğit ve
Emir Dinçgil gibi çocuklarımız da dereceler elde ederek gelecek
için iyi sinyaller verdi" dedi.
Yazıcı, bu ay Mersin'deki Yıldızlar ve Gençler Türkiye
Şampiyonası ve Ankara'daki Minikler Uluslararası Çocuk
Kupası'nın da sporcular için önemli bir tecrübe olduğunu
kaydederek, şunları söyledi: "Gökhan Akyalçın, Yunus Kurtuluş,
Sercin Kosova, Cansu Tor, Emir Şendut, Ege Karakurt ve Aslı
Dinçgil, olimpik düzeyde mücadele ediyor. Bu isimler, şu anda
Mersin'deki Akdeniz Oyunları'na, Rusya'daki Yıldızlar ve Gençler
Avrupa Şampiyonası'na ve Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.
Bu gruptan birçok eskrimcinin 2016 yılında Brezilya'da
düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılacağını düşünüyoruz."

İzmir'de eskrim sporunun İzmir Eskrim Kulübü, Karşıyaka
Belediyesi ve Bornova Belediyesi sayesinde bir dönem önemli
ivme kazandığını; ancak kulüplerin birer birer şubelerini
kapatmasıyla sporcuların ortada kaldığını belirten Yazıcı,
"Buradaki eksikliği gören İzmir Büyükşehir Belediyesi, eskrim
şubesini yeniden hayata geçirerek bu branşın canlanmasını ve
sporcuların kulüp çatısı altında yarışmasını sağladı. Sincan'da
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ÜÇ GURUR BİR ARADA
2011'i kupa ve madalya zengini olarak kapatan İzmir Büyükşehir Belediyespor Masa
Tenisi Takımı, 2012'nin ilk 4 ayında 21 kupa ve 85 madalya daha kazanırken, Milli
Takım’a 5 sporcu gönderdi, büyük erkeklerde 2.Lig şampiyonluğuna uzandı.
miniklerden veteranlara kadar herkesi kucaklayan bir yapımız
var. Geçen yıl İzmir'deki teşvik yarışmalarında kazandığımız
45 kupa ve 362 madalya ile veteran sporcumuz Coşkun Süer'in
Balkan Şampiyonası'nda elde ettiği altın madalya, bunun en
büyük göstergesi" dedi. Tüm antrenmanların Evka-4 Spor
Salonu'nda yapıldığını da sözlerine ekleyen Bektaş, "Masa
tenisi, yaş tanımayan bir spor. Bizim çok küçük yaşlarda olduğu
kadar, Coşkun Süer gibi 70'i geride bırakan sporcularımız var.
İnsan, ayakta durabildiği ve kas koordinasyonunu sağlayabildiği
sürece masa tenisi yapabilir. Sağlıklı bir yaşamın kapılarını
açmak isteyen herkesi, Evka-4 Spor Salonu'na bekliyoruz" diye
konuştu.

2011 yılını 56 kupa ve 403 madalyayla kapatan İzmir Büyükşehir
Belediyespor Masa Tenisi Takımı, 2012'nin ilk 4 ayında müthiş
koleksiyonuna 21 kupa ve 85 madalya daha eklerken, milli
takım ve şampiyonluk sevinçlerini de birarada yaşadı. 16 ayda
70 kupa ve 488 madalyaya uzanan İzmir Büyükşehir Belediyesi
Masa Tenisi Takımı'ndan İpek Yayık, Serap Dıvrak, Taner Dıvrak,
Mustafa Abdullah Arslan ve İsmail Kuşoğlu milli takım
kampına davet edildi, Cihan Bektaş, Hakan Karadağ, Ümit
Bektaş, Tamer Burak Karatatar ile Mustafa Arslan'dan oluşan
Büyük Erkek Takımı ise 2.Lig şampiyonuğu kupasına uzanmayı
başardı. Önümüzdeki sezon büyük bayanlarda Süper Lig'de,
büyük erkeklerde Birinci Lig'de mücadele edeceklerini söyleyen
Antrenör Cemal Bektaş, "Yarışmacı takımlarımızla birlikte
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FAIR-PLAY ATEŞ'İ
Balkan Şampiyonası'nda çivili ayakkabılarını verdiği Yunanlı atleti diskalifiye
olmaktan kurturan ve rakibinin altın madalyaya ulaşmasını sağlayan İzmir
Büyükşehir Belediyesporlu atlet Levent Ateş, Dünya Fair-Play Ödülü'ne
aday gösteriliyor.
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İSTANBUL'daki Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 1500 metre
finaline nizami olmayan çivili ayakkabılarıyla çıkan Andreas
Dimitrakis'e kendi malzemesini verip Yunanlı atleti diskalifiye
olmaktan kurtaran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Levent
Ateş, Atletizm Federasyonu tarafından Dünya Fair-Play
Ödülü'ne aday gösterilecek.

söyleyerek, "Aslında Yunanlı atletin derecesi benim için sürpriz
oldu. Çünkü kariyerindeki en iyi derece 3.52'ydi. Benim çivilerim
sayesinde Balkan Şampiyonu oldu; ancak bu duruma hiç
üzülmedim. Aynı olay tekrar yaşansa yine aynı şekilde
davranırım. Spor, her şeyden önce rekabet edeceğin birileri
varsa güzeldir ve hepsinden önemlisi centilmenliktir' dedi.

Levent Ateş, Şubat ayında İstanbul'da düzenlenen
şampiyonada 1500 metre startına geldiğinde Yunanlı atlet
Andreas Dimitrakis'in 6 mm'lik çivili ayakkabıları nedeniyle
diskalifiye olacağını öğrendi. Hemen yedekteki 9 mm.'lik
çivilerini çıkarıp Yunanlı atlete veren İzmir Büyükşehir
Belediyesporlu sporcu, böylece rakibinin yarışa katılmasını
sağladı. Leven Ateş'in 9 mm'lik çivileriyle piste çıkan Dimitrakis,
1500 metrede kariyerinin en iyi derecesi olan 3.47'yi koşarak
Balkan Şampiyonu unvanını aldı. Levent Ateş ise 3.52 ile Balkan
Üçüncüsü oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Levent Ateş,
bu davranışıyla Türkiye'nin gündemine otururken, Mehmet Terzi
başkanlığındaki Türkiye Atletizm Federasyonu, genç sporcuyu
Dünya Fair-Play Ödülü'ne aday göstermeye karar verdi.

Levent Ateş için "Yakışanı yaptı. Kendisi olmasa bile çivileri 1.
oldu" yorumu yapan Milli Takım Antrenörü Fahrettin
Karaduman ise "Levent, Türk atletizm tarihine geçecek bir
davranışın kahramanı oldu. En az şampiyonluk kadar önemli
bir hareket yaptı. Antrenörü olarak ona teşekkür ederim.
Sporcu olmak için önce iyi insan olmak gerekir. Demek ki
kendisine yıllarca doğru mesajları vermişiz" dedi.
Karaduman, Levent Ateş'in 23 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası,
Akdeniz Oyunları ve UNIVERSIADE gibi önemli
organizasyonlara üst üste katılacağını da sözlerine ekleyerek,
"Asıl hedefimiz 3.38 olan Olimpiyat B ve 3.35 olan Olimpiyat
A Barajı'nı geçmek. Levent, bu performansını sürdürürse yıl
içerisinde bu barajları geçecek ve olimpiyat sporcusu unvanını
almaya hak kazanacak. Her iki derece de rahat ulaşabileceğimiz
dereceler" diye konuştu.

Ege Üniversitesi İklimlendirme Bölümü'nde okuyan 21 yaşındaki
Levent Ateş, şampiyona sonrasında Andreas Dimitrakis'in
kendisini arayıp teşekkür ettiğini ve Yunanistan'a davet ettiğini
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HAYATLARI SPOR
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Derya Cıbır, judoda Dünya ikinciliğine kadar
yükseldi, kardeşi Serdar Yasin güreşte Türkiye ikincisi oldu, baba Hasan Cıbır ise
22 yıldır güreş hakemi olarak görev yapıyor.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un Dünya 2.'si unvanlı judocusu Derya Cıbır, güreşte Türkiye 2.'si olan kardeşi Serdar Yasin
Cıbır ve 22 yıllık güreş hakemi baba Hasan Cıbır'ın hayatları
ev-antrenman-şampiyona üçgeni arasında geçiyor. Baba
Hasan Cıbır, aktif güreş yaşamını 22 yıl önce noktaladıktan
sonra bir taraftan Türk güreşine hakem olarak hizmet veriyor,
diğer taraftan da şampiyon çocuklarının başarılarıyla gurur
duyuyor. Judoda İzmir Büyükşehir Belediyespor'un parlayan
yıldızı Derya Cıbır, 10 kez Türkiye Şampiyonu olarak başladığı
kariyerine uluslararası başarılarla devam ediyor. 2008'de

Dünya ve Avrupa 2.'si unvanlarını alan Derya Cıbır, 2009'da bu
kez Dünya ve Avrupa 3.'sü olarak adını judo tarihine altın
harflerle yazdırdı. Serdar Yasin Cıbır ise Bursa'daki güreş şampiyonasında 54 kg'de elde ettiği Türkiye ikinciliği sayesinde
milli takım kampına davet edildi. Derya'nın judoda kendini
ıspatladığını, Serdar Yasin'in ise önünde uzun bir güreş kariyeri
olduğunu söyleyen Baba Hasan Cıbır, “Çocuklarımın kazandığı
başarılarla gurur duyuyorum. Hayatımız, ev-antrenman ve
şampiyonalar arasında geçse de bizim her şeyimiz artık spor
oldu” dedi.
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KOLEKSİYONER KARDEŞLER
Bulgaristan göçmeni Reyhan-İlhan Karanlık kardeşlerin İzmir Büyükşehir Belediyespor'daki
öğrencileri, 20 yılda İzmir'e 100'ün üzerinde kupa ve 750'dan fazla madalya getirirken,
Türk cimnastiğine de damga vurdular.
BULGARİSTAN'dan 1991 yılında Türkiye'ye göç eden Reyhan ve
İlhan Karanlık kardeşler, İzmir Büyükşehir Belediyespor'da tam
20 yıldır trambolin, artistik ve ritmik cimnastik branşlarında
antrenörlük yaparken, adeta kupa ve madalya koleksiyoneri oldular.

üç senedir Türkiye şampiyonu. Ferhat Arıcan, Katar'da geçen
ay yapılan Dünya Kupası'nda kulplu beygirde 9., paralelde ise
12. oldu. Suat Çelen, Şükran Taşyuran ve Murat Canbaş’dan
sonra, cimnastik literatüründe kendi adıyla anılan harekete
sahip tek Türk sporcusu olan Ferhat'ın kariyerinde 7 Türkiye
şampiyonluğu ve 1 Gençler Olimpiyat ikinciliği var. Aynı zamanda bir
şampiyonada en çok madalya kazanma rekorunun da sahibi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da bugüne kadar İsmail Göktekin, Taner Köse, Volkan İnneci, Özgür Gümüşlü, Semih Sığırcı,
Coşkun Boncuk, Mehmet Demirayak, Buse Yolgörmez ve
Ferhat Arıcan gibi üst düzey sporcuları Türk cimnastiğine
kazandıran Karanlık kardeşler, 20 yılda 100'ün üzerinde kupa ve
750'in üzerinde madalyanın İzmir'e gelmesini sağladı. 2008
Avrupa Şampiyonası'nda cimnastik literatürüne Ferhat Arıcan
hareketi olarak geçen kombinasyonun da yaratıcısı olan
Reyhan ve İlhan Karanlık'ın öğrencileri, sadece 2011 yılında
trambolin, artistik ve ritmik cimnastik branşlarında 10'u uluslararası, 32 madalya ve 4 kupa kazanma başarısı gösterdi.

Tam zamanlı antrenörlük yapabilmek için profesyonel iş yaşamını bırakan İlhan Karanlık ise İzmir Büyükşehir
Belediyespor'un önünde parlak bir gelecek olduğunu vurgulayarak, "Sporcularımız, Mayıs ayında Fransa'da düzenlenecek
Avrupa Şampiyonası'nda podyuma çıkacak. Bizim için çok
önemli bir organizasyon ve çok iyi bir dereceyle İzmir'e döneceğimize inanıyoruz. 20 yılda 100'ün üzerinde kupa ve 750'dan
fazla madalya elde ederek cimnastik branşında rakipsizliğimizi
gösterdik. En büyük hayalimiz, bu kulüpten bir cimnastikçinin
olimpiyat hedefini yakalaması. Ferhat Arıcan, bir sakatlık yaşamadığı takdirde bu gururu bizlere yaşatacaktır" diye konuştu.

Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde sağlık memuru
olarak çalışan Reyhan Karanlık, İzmir Büyükşehir
Belediyespor'un cimnastik branşında özellikle son dönemde
önemli bir ivme yakaladığını söyleyerek, "Trambolin takımımız,
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UĞURLAR OLSUN

Euro League-2 eleme grubundan zaferle dönen İzmir Büyükşehir Belediyespor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şimdi de İtalya'nın Rieti kentinde düzenlenecek
Willi Birmingham Cup'ta mücadele edecek.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un ülkemizi 12 yıldır üst üste
Avrupa'da temsil eden ve İtalya'daki Euro League-2 eleme
serisi sonunda en iyi 8 takım arasına kalan Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı, şimdi de Willi Birmingham Cup'ta boy
gösterecek.
İtalya'nın Rieti kentinde organize edilecek şampiyonada A
Grubu'nda İtalyan Bir Ruota Libera Rieti, İsrailli Beit Halochem
Tel Aviv ve Alman Immovesta Yunuslar Trier takımlarıyla
mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, buradaki
sıralamaya göre B Grubu'ndaki Beşiktaş, Fransız CS Meaux,
İngiliz Oldham Owls ve İspanyol BSR Las Phalmas
takımlarından biriyle çapraz eşleşecek. 30 Nisan'da sona erecek

bu önemli şampiyonada İzmir Büyükşehir Belediyespor
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın daha önce Avrupa
6.lığı elde ettiğini hatırlatan Antrenör Harman Yazıcıoğlu,
"Ülkemizi yine en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.
Avrupa'nın en iyi sekiz takımının mücadele edeceği Willi
Birmingham Cup'un, Euro League 1'den sonraki en büyük
organizasyon olduğunu belirten Yazıcıoğlu, " Türkiye 1.Ligi'nde
play-off'a girmeyi başararak ilk hedefimize ulaştık. Şimdi
önümüzde iki cephe açıldı. Birincisi Türkiye'de en azından
play-off finaline gitmek, diğeri de Willi Birmingham Cup'ta
6.cılıktan daha iyi bir derece yapmak" diye konuştu.
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BİZİ KİMSE TUTAMAZ
Aynı sezon Erkekler Bölgesel Lig ve 3.Lig maratonunu namağlup lider tamamlayıp adını
play-off'a yazdıran İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı,
geçen yıl veda ettiği 2.Lig'e artık çok yaklaştı.
BİR sezon aradan sonra yeniden Erkekler Basketbol 2.Ligi'ne
dönmek için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyespor,
Bölgesel Lig ve 3.Lig'deki serisini 20'de 20 yaparak
tamamlarken, 2.Lig'e artık çok yaklaştı. Play-Off'un ilk turunda
Selçuklu Belediyespor'u iki maçta da yenen İzmir Büyükşehir
Belediyespor, ikinci turda Batman Petrolspor ile eşleşti. İzmir
temsilcisi, bu engeli de kayıpsız geçtiği takdirde 6 ekibin
mücadele edeceği eleme serisine çıkacak. Buradan da 2 takım
Basketbol Erkekler 2.Ligi'ne yükselecek.
Bölgesel Lig'de 76 takımın yola çıktığını, 10 maç sonunda en
iyi ekiplerin sezon ortasında 3.Lig'e yükseldiğini, buradaki 36
takımdan da sadece 2'sinin 2.Lig bileti alacağını belirten
Antrenör Mustafa Ağme, "Çok zorlu ve önemli bir maratona
çıktık. Türkiye'nin her bölgesinden gerçekten güçlü rakiplerin
yer aldığı ligi 20'de 20 yaparak geçip play-off'a katılmak kolay
değil. Ama olay, eninde sonunda 6 takımın katılacağı final
grubunda düğümlenecek. Burada ilk iki arasına giremedikten
sonra alınan bu galibiyetlerin hiç önemi yok" dedi.
İnanmış bir ekiple yola çıktıklarını da belirten Ağme, "Bölgesel
Lig'i 10'da 10 yaparak geçtikten sonra 3.Lig'de de bu seriyi
bozmadan devam ettirdik. Play-Off'un ilk turunda Selçuklu
Belediyesi engelini de kayıpsız geçip, sezon içinde iki maçta
da 35'er sayıyla yendiğimiz Batman Petrol ile eşleştik. Birçok
maçımızı 100 sayı ve üzerinde skorla kazandık. Yolun sonuna
gelmişken bir kaza yapmadan ipi göğüslemek istiyoruz" diye konuştu.
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Mustafa AĞME

BUZUN
PEŞİNDE
Kocaelili artistik buz patencileri Engin Ali Artan ve Zeynep Dilruba,
Buz Sporları Salonu'nun açılmasıyla birlikte
İzmir'e gelerek İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında yarışmaya başladılar.
KOCAELİLİ iki buz patencisi Engin Ali Artan ve Zeynep Dilruba,

Kocaelili bir diğer sporcu 15 yaşındaki Zeynep Dilruba da Engin

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yarışıp Buz Sporları Salonu

Ali Artan gibi buz sevgisi sayesinde İzmirli oldu. İki mez milli

pistine çıkabilmek için İzmir'e taşındılar.

olan Zeynep Dilruba, Buz Sporları Salonu'nun açılması ve
Antrenörü Gamze İyiiş Güner'in de İzmir'e gelmesi sayesinde

20 yaşındaki Engin Ali Artan, 2004'te Kocaeli'nde başladığı

kendisini annesi Nurcan Hanım ile birlikte bir anda bu kentte

artistik buz pateni kariyerinde bugüne kadar 6 Türkiye birinciliği

buldu. Sekiz yıldır buz sporlarıyla uğraşan ve şu anda Mustafa

ve 4 Federasyon Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Zeynep Dilruba, babası

2008'deki Balkan Kupası'nda kazandığı birincilikle bu branşta

ve iki kardeşini ise Kocaeli'nde bıraktı.

Türkiye'ye tek madalyasını kazandıran Engin Ali Artan,
Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nun açılmasıyla birlikte İzmir

İki sporcu da İzmir'de parlak bir kariyerin ilk adımlarını atarken

Büyükşehir Belediyespor'un lisanslı sporcusu oldu. Engin Ali

Engin Ali Artan, ilk hedefini 13 Mayıs'ta düzenlenecek

Artan, Kocaeli-İzmir hattında bir süre mekik dokuduktan sonra

Federasyon Kupası Yarışmaları'nda birincilik olarak belirledi.

da 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü

Engin Ali Artan, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na katılmak

kazanıp ailesiyle birlikte İzmir'e taşındı. Engin Ali Artan şu

için de çaba gösteriyor. Zeynep Dilruba'nın en büyük hayali ise

anda İzmir’de hem yarışıyor, hem de üniversite eğitimine

Uluslararası düzeyde elit sporcu kimliği kazanmak ve bununla

devam ediyor.

birlikte eğitimini de sürdürerek iyi bir psikolog olmak.
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RÜYA GİBİ
James Bond filminin “Explosive”
müziğiyle Ankara'da 7 yıl aradan sonra
piste çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor
Senkronize Buz Dansı Takımı, İzmir'e
gümüş madalyayla döndü.

BORNOVA'daki Buz Sporları Salonu'nun açılmasıyla birlikte

şampiyonaya 111 sporcunun katıldığını belirten Antrenör Neşe

İzmir'de "Buz Devri" başlarken, 7 yıl aradan sonra yeniden

Olcay, "En son 2005 yılında yapılan yarışmada Türkiye 3.'sü

faaliyete geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor Senkronize Buz

olmuş, Buca Hasanağa Buz Pisti'nin kapanmasının ardından

Dansı Takımı (Artistik buz pateni sporcularının, müzik eşliğinde

turnuvalara katılamamıştık. Buz Sporları Salonu'nun

aynı andaki gösterisi), katıldığı ilk organizasyonda gümüş

açılmasıyla birlikte her şey yeniden hareketlendi ve katıldığımız

madalya kazandı. Ankara'da düzenlenen Başkent Kupası'nda

ilk organizasyonda ikinci olmayı başardık. Antrenör

James Bond filminin unutulmaz müziği Explosive eşliğinde

arkadaşlarım Yasemin Uzakgören ve Ayşegül Üzmez ile birlikte

piste çıkan İzmir Büyükşehir Belediyespor Senkronize Buz

uzun süredir yoğun bir çalışmanın içerisindeydik. Bunun

Dansı Takımı, 7 ekibin mücadele ettiği şampiyonada ikinciliği

karşılığını almak bizleri çok mutlu etti" dedi.

elde etti. İzmirli sporcular, 2 dakika 50 saniye süren rüya gibi
gösteri sonunda izleyenlerden büyük alkış aldı. Ankara'daki
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DOĞAL ORTAMDA SPORUN
ADRESİ HOMEROS VADİSİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008'de kente kazandırılan
vadi, doğaseverlerin gözde yürüyüş parkurları arasına girerken,
İstanbul ve çevre illerden de ziyaretçi akınına uğruyor.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin 2008 yılında kente

2008 yılının Mayıs ayında İzmirliler’in hizmetine açılmış,

kazandırdığı ve geçtiğimiz yıl 10 yeni göletle yeniden

göletlerin etrafı piknik alanı olarak düzenlenmiş ve bu alanlara

düzenlediği Homeros Vadisi, doğaseverlerin gözde yürüyüş

5 binden fazla çınar, akasya ve zakkum fidanları dikilmişti.

parkurları arasına girdi. İstanbul ve çevre illerden doğaseverler,

Rekreasyon alanına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Bornova

düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İzmir’e gelerek Homeros

merkeze 9 kilometre mesafede bulunan Kayadibi Köyü’ne

Vadisi’nde doğa yürüyüşleri yapıyor. Yürüyüş güzergahında

kadar olan mevcut asfalt yol, rekreasyon alanına ulaşacak

bulunan göletleri, piknik alanlarını gezen ziyaretçiler, vadiye

şekilde genişletilerek tamamlanmış, ayrıca rekreasyon

adını veren, ünlü düşünür Homeros’un yaşadığı rivayet edilen

alanından Homeros'un yaşadığı rivayet edilen mağaranın

mağaraları da görme fırsatı buluyor. İzmir Büyükşehir

bulunduğu bölgeyle bağlantılı yeni bir yol açılmıştı.

Belediyesi’nin 7 kilometrelik vadi düzenlemesiyle Homeros

Bornova Deresi üzerinde Kayadibi Göletleri, Vadi ve Veterinerlik

Vadisi, yeni göletler ve piknik alanları ile genişletildi. 10 yeni

Arkası olmak üzere üç bölgeden oluşan Homeros Vadisi’nde

göletin yapıldığı bölgeye 70 bin bitki daha dikildi, yeni piknik

daha önceden oluşturulan 8 gölete ilaveten 10 yeni gölet daha

alanları oluşturuldu.

yapılarak rekreasyon alanı genişletildi. Büyüklüğü 12 bin

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun “İzmir

metrekare ile 650 metrekare arasında değişen göletlerin etrafı

kent tarihinin simge projesi” olarak adlandırdığı ve ünlü tarihçi

ahşap çitle çevrildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ağaç, çalı, yer

Homeros adına Bornova’da hayata geçirdiği Homeros Vadisi

örtücü, mevsimlik ve sarıcı bitkilerle bölgenin yeşil dokusunu

Projesi, kısa sürede doğayla iç içe huzur bulmak ve piknik

daha da zenginleştirdi. Piknik alanları oluşturularak piknik

yapmak isteyen İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü.

masaları, çöp kutuları ve çocuk oyun grupları yerleştirildi.

7 km’lik vadi düzenlemesiyle dikkat çeken Homeros Vadisi,
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7. VİZE ARAT'IN
Antalya'daki Avrupa Halter
Şampiyonası'nda üçüncülük
kürsüsüne çıkan İbrahim Arat,
İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan
Londra Olimpiyatları vizesi alan
7. sporcu oldu.
• 2006 Yıldızlar Türkiye Şampiyonu
• 2007 Gençler Türkiye Üçüncüsü
• 2008 Gençler Türkiye Birincisi
• 2008 Gençler Dünya Üçüncüsü
• 2010 U-23 Avrupa Dördüncüsü
• 2011 UNIVERSIADE Üçüncüsü
• 2011 Türkiye Birincisi
• 2012 Türkiye Birincisi
• 2012 Avrupa Üçüncüsü
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ANTALYA'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmadaki

gireceğini belirterek, "Hedefim, Londra'da üst düzey bir yarışma

171 kg'lik derecesiyle bronz madalya kazanan İzmir Büyükşehir

çıkararak ülkeme madalya kazandırmak ve koparmada 180,

Belediyesporlu İbrahim Arat, 2012 Londra Olimpiyatları vizesini

silkmede 220 kg ile Hakan Yılmaz'a ait Türkiye rekorlarını da

de cebine koydu. 23 yaşındaki halterci, böylelikle judocu Gülşah

kırmak" diye konuştu.

Kocatürk, yürüyüşçü Semiha Mutlu, tekerlekli sandalye
basketbolcusu Bestami Boz, engelli halterci İzzettin Kanat,

Haltere 2004 yılında tesadüfen başladığını sözlerine ekleyen

görme engelli judocu Duygu Çete ve paralimpik atlet Cahit

Arat, "O dönemde 50 kilonun altında zayıf bir çocuktum. Vücut

Kılıçarslan'ın ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan

geliştirme için gittiğim yerde halterci oldum. Antrenörüm

Londra Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan 7. sporcu oldu.

Selim Savaş sayesinde başarı basamaklarını hızla tırmanarak
bu düzeye geldim. 52 kg ile başladığım halter yolculuğunda

Olimpiyat A Barajı'nın koparmada 170, silkmede ise 200 kg

bugün 94 kiloya ve gerçekten sağlam bir bünyeye kavuştum.

olduğunu belirten İbrahim Arat, "Antalya'dan önce de bu

Diğer yandan eğitimimi de sürdürüp Dumlupınar

derecelere ulaşmıştım ancak Avrupa Şampiyonası'nda

Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde 3.

koparmada 171 kg, silkmede 209 kg kaldırarak Londra vizesini

sınıfa geçtim. Halter sayesinde gerçekten hayatımın değişti"

aldım" dedi. Arat, olimpiyatlar için 1 Mayıs'ta uzun süreli kampa

dedi.
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ÇELİK
BİLEKLER
Antalya'daki Türkiye Şampiyonası'ndan 5'i altın
8 madalyayla İzmir'e dönen Büyükşehir Belediyespor
Bilek Güreşi Takımı, Avrupa ve Dünya şampiyonalarını
iple çekmeye başladı.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un "Çelik bilek" unvanlı
sporcuları, Antalya'daki Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan
8 madalyayla İzmir'e döndü. Geçen yıl sağ ve sol kolda Avrupa
3.'sü olan Sevcan Başaran, Antalya'da büyükler ve masterler
kategorisinde her iki kolda da toplam 4 altın madalyayı
boynuna takarken, Türkiye'deki rakipsizliğini ilan etti. 2007
Dünya, 2008-2009 ve 2011 Avrupa Şampiyonu unvanlı Cem
Şener, 90 kiloda çıktığı podyumda sol kolda Türkiye birinciliği
aldı, sağ kolda 3. oldu. Mükerrem Akgül, sağ kolda ikinci, sol
solda dördüncü olup milli takım vizesini Sevcan Başaran ve
Cem Şener gibi cebine koydu. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un
genç bilek güreşçisi Merve Mengüç de aynı şampiyonada sağ
kolda Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Antrenör-Sporcu Cem

Şener, 12-20 Mayıs tarihleri arasında Polonya'da Avrupa
Şampiyonası'na kendisinin yanı sıra Mükerrem Akgül ve Sevcan
Başaran'ın katılacağını, Eylül'de ise Brezilya'da Dünya
Şampiyonası'nın organize edileceğini söyleyerek, "Bilek güreşi,
Türkiye'de hızla yaygınlaşan bir branş. Hiç ummadığınız
bölgelerden, elit düzeye ulaşabilecek sporcular çıkıyor. İşte
tam burada İzmir'de dev bir organizasyon yapılması gerekiyor.
Benim hayalimde, 19 Mayıs'ta Cumhuriyet Meydanı'nda halka
açık bir bilek güreş şampiyonası var. Ata'nın huzurunda Türk
gençliği gücünü göstersin istiyorum. Bu tarz organizasyonlar,
bilek güreşine ilgiyi en üst seviyiye çıkaracak ve elit sporcuların
kulübümüz bünyesine katılımını hızlandıracaktır" dedi.

- 18 -

GÖĞSÜMÜZ KABARDI

Geçen sezon 1.Lig şampiyonu olup, bu yıl Süper Lig'de üçüncülük kupası kaldıran İzmir
Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi Takımı'ndan 4 oyuncu, Erzurum'daki Dünya Kupası
3. Klasman Maçları'nda piste çıktı.
BUZ Hokeyi Süper Ligi'ndeki ilk yılında sezonu 3. sırada
tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 4 oyuncu,
Erzurum'da sona eren Dünya Kupası 3. Klasman Maçları'ndaki
performanslarıyla göğsümüzü kabarttı. İzmir Büyükşehir
Belediyespor patentli oyuncular Erdoğan Coşkun, Ali Serdar
Semiz, Levent Özbaydoğan ve Cafer Abaylı, Erzurum'da
Yunanistan'ı 6-1, Moğalistan'ı 10-0, İrlanda'yı 5-3, Güney Kore'yi
4-2 ve Lüksemburg’u 8-1’lik skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı
takımımızda görev aldılar. Oyuncumuz Serdar Semiz, 6 golle
gol krallığı yarışında 2. oldu, Milli Takımımız grubu lider grçip
2. gruba yükseldi. İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Aykut Koç,
Milli Takım'da teknik malzeme sorumlusu olarak sahaya
çıkarken, Şube Sorumlumuz Mete Tataroğlu da ekibi
Erzurum'da yalnız bırakmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un buz hokeyinde kısa sürede
büyük aşama kaydettiğini belirten Şube Sorumlusu Mete
Tataroğlu, “İlk yılımızda 1.Lig şampiyonu olduk, hemen
ardından da Süper Lig'i 3. bitirdik. Dört oyuncumuzun, Dünya
Kupası 3.Klasman Maçları gibi önemli bir organizasyonda
sahaya çıkması ise bizleri gururlandırdı” dedi. İzmir Büyükşehir
Belediyespor'un buz hokeyinde önemli bir altyapı kulübü olma
yolunda emin adımlarla ilerlediğine de dikkat çeken Tataroğlu,
“Alt yapımız her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Ülkemizde
gün geçtikçe popüler hale gelen buz hokeyinde İzmir farkını
ortaya koyduk. Bu da Bornova’da açılan Buz Sporları Salonu
sayesinde gerçekleşti. Bu tesis sayesinde ülkemize birçok
sporcu kazandıracağız” diye konuştu.
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KADER OKLARI
İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı'nın 6 sporcusu, 2012 Londra
Olimpiyatları için önce Antalya ve Amsterdam'da bireysel, sonra da
Ogden'de takım kotası için zorlu mücadeleye başlıyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor
Okçuluk Takımı'nın 2012 Londra
Olimpiyatları için kaderini
Antalya, Amsterdam ve
Ogden'deki birbirinden önemli 3
şampiyona belirleyecek. Antalya
ve Amsterdam'da bireysel kotalar
için ok atacak sporcular, Ogden'de
ise takım kotası için yarışacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Damla Ergin, Aybüke
Aktuna, Begül Löklüoğlu, Sermet Çınar, Yağız Yılmaz ve
Yusuf Çorba, Natalia Nasaridze, Kerem Kırsever ve Fatih
Bozlar'ın da yer aldığı Milli Takım ile 1-6 Mayıs tarihlerinde
Antalya'daki World Cup 2. ayağında 56 ülkeden 360
sporcuya karşı mücadele edecek. Antalya'da derece yapacak
3 bayan ve 3 erkek sporcu, 21-26 Mayıs tarihlerinde ise
Amsterdam'da Bireysel Kota Yarışmaları'nda ok atacak,
buradan da 1 bayan, 1 erkek sporcu 2012 Londra
Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu
okçular, bu iki şampiyonada
bireysel kota alamasa bile
olimpiyat şansını sürdürücek,
18-24 Haziran'da ABD'nin Ogden
eyaletinde takım kotası için
yarışacak. Ogden'de kota
alamayan ülkeler arasında ilk üçe
giren bayan ve erkek takımları
Londra vizesini almayı başaracak.
Antrenör Cumhur Yavaş, en azından 1 bayan ve 1 erkek
sporcunun Londra'ya gideceğini belirterek, "İzmir
Büyükşehir Belediyespor, ülkemizi Londra'da şimdilik 7
sporcuyla temsil etmeyi garantiledi. Fakat halen şansı
devam eden branşlar var ve okçuluk da bunların arasında
önemli yer tutuyor. Antalya ve Amsterdam'daki bireysel
kotaları geçeceğimize inanıyorum. Burada bireysel kota
alamasak bile bu kez Ogden'de bayanlar veya erkeklerde takım
halinde olimpiyat şansımız yüksek" dedi.

- 20 -

DÜNYALAR
ONUN OLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Begül Löklüoğlu, Las Vegas'taki Dünya Salon Okçuluk
Şampiyonası'nda milli takımın en iyi derecesini yapıp 6.'lık elde ederken, oklarının yönünü şimdi
de önümüzdeki 3 ayda yapılacak 5 önemli şampiyona çevirdi.
İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu okçu Begül Löklüoğlu, Las
Vegas'taki Dünya Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli
takımımızın en başarılı sporcusu olarak Dünya 6.'sı unvanını
aldı. Begül Löklüoğlu, sıralama atışlarında 584 puana ulaşıp
3 numaralı seribaşı İsveçli Christine Bjerendal’ı beraberlik
bozma atışıyla (10-9) geçti ve çeyrek finale çıktı. Çeyrekte
Britanyalı Naomi Folkard’a aynı şekilde mağlup olan Begül,
yarı finali kaçırdı ve 6. olarak şampiyonadaki en başarılı
okçumuz unvanını aldı. Savaştepe Mehmet Akif Ersoy İÖO'da
beden eğitimi öğretmenliği yapan Begül Löklüoğlu, Türk
okçuluğunda yıldızı en çok parlayan sporcular arasında
gösteriliyor. Gençler Türkiye Salon (579 puan) ve Üniversiteler
(113 puan) rekorlarını elinde bulunduran 23 yaşındaki sporcu,

kariyerinde önemli başarılar elde etti. 2003'te Yıldızlar Avrupa
Şampiyonu, 2004'te Gençler Salon Avrupa 2.'si, 2005'te Gençler
Avrupa Kupası 1.'si, 2006'da Gençler Salon Avrupa 2.'si ve
Gençler Dünya 4.'sü unvanlarını alan Löklüoğlu, aynı yıl büyükler
kategorisine geçti ve 2012’de Dünya Salon Okçuluk
Şampiyonası'nda Dünya 6.'sı olmayı başardı.
Antalya, Amsterdam ve Ogden'de kendisini çok zorlu olimpiyat
sınavlarının beklediğini, 9-14 Temmuz'da Sofya'da EMAU Grand
Prix'e katılacağını söyleyen Begül Löklüoğlu, "Londra
Olimpiyatları'nda okçuluk ise 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri
arasında yapılacak. Benim için 100 günlük çok önemli bir süreç
başlıyor. Burada kariyerimin zirvesine çıkarak ülkeme çok
önemli başarılar kazandırabilirim" diye konuştu.
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AVRUPA GÖRÜNDÜ
Son 7 yılda 14 kez Türkiye Şampiyonu olan ve İzmir'de 12 Federasyon
Kupası getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbi takımı,
Trabzon'da da mutlu sona ulaşırsa ülkemizi Avrupa Şampiyon Kulüpler
Kupası'nda temsil edecek.
İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un son 7 yılda 14 Türkiye

birer kez daha kazandığı takdirde, tarihinde ilk kez Avrupa

Şampiyonluğu ve 12 Federasyon Kupası kazanan Sualtı Ragbisi

kantarına çıkacak ve Kasım ayında Berlin'de düzenlenecek

Bayan ve Erkek Takımları için artık Avrupa yolu göründü. İzmir

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılma hakkı elde

Büyükşehir Belediyespor, 27 Nisan'da Trabzon'da başlayan

edecek.

organizasyonda Federasyon Kupası'nı bayanlar ve erkeklerde
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İzmir Büyükşehir belediyespor Sualtı Ragbi Takımı'nın 12 yıldır

sporcularımız Hakan Toğar, Serkan Özşengüler, Köksal Özükol,

faaliyette olduğunu, 2005'ten bu yana müthiş bir ivme

Ekin Koç, Artun Örs, Yekta Güngör, Çağatay İnallı ve Özgür

yakaladığını söyleyen Antrenör-Oyuncu Didem Özdem, "Son

Koraç bu ekibe girme başarısını gösterdi. Bayan milli takım ise

7 yılda 100'ün üzerinde maça çıkıp toplamda 26 kupa

henüz kurulma aşamasında" diye konuştu.

kazanırken, namağlup unvanımızı koruduk. Bu maraton
içerisinde sadece birer gol yiyerek gerçek anlamda rekor kırdık.

Özdem, Türkiye'de sualtı ragbisinin lokomotifliğini İzmir

Şimdiki hedefimiz ise Federasyon Kupası'nı bir kez daha

Büyükşehir Belediyespor'un yaptığını da vurgulayarak,

kazanarak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda boy

"Trabzon'daki Federasyon Kupası'na 7 erkek ve 6 bayan takımı

göstermek" dedi.

katılıyor. Hedefimiz önce burada başarılı olmak, hemen
ardından da Berlin'de gücümüzü gerçek anlamda sınamak.

Sualtı ragbisinin Türkiye'de uzun yıllara dayalı bir geçmişi

Ağustos ayında ise bize 8. kez Türkiye Şampiyonu unvanını

bulunmadığını da belirten Didem Özdem, "Özellikle İskandinav

kazandıracak lig maçları var. Sezon sonunda 30 kupaya ulaşmış

ülkelerinde çok yaygın bir branş ve gerçekten çok üst düzey

olacağımıza inanıyoruz" yorumu yaptı.

sporcular var. Bizde erkek milli takımı yeni kurulurken
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FİLENİN DEMİRBAŞI
İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı'nda 17 yıldır aralıksız
görev yapan Antrenör Avni Kalkanlı, altyapıda 4 kategoride İzmir
şampiyonu olan bir kadro yarattı.
BAYANLAR Voleybol 3.Ligi'nin ikinci yarısında 10'da 7
yapmasına rağmen play-off trenini son anda kaçıran İzmir
Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı Antrenörü
Avni Kalkanlı, tam 17 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor. İzmir
Büyükşehir Belediyespor'a 1995 yılında gelen, Teğmen Ali Rıza
Akıncı Anadolu Lisesi ile kulüp arasındaki işbirliğini kuran ve
voleybola sayısız oyuncu kazandıran Kalkanlı'nın mini minik,
minik, genç ve yıldız takımları, bu yılı İzmir birincisi olarak
bitirdi. Geride kalan 17 yılda bu sezon hariç tamamen altyapıdan
çıkan oyuncularla mücadele ettiklerini, yoğun sakatlık nedeniyle
bu yıl üç oyuncu transfer etmek zorunda kaldıklarını söyleyen
Kalkanlı, "Yıllarca altyapı kategorilerinde mücadele ettik. Şu
anda Arkas Spor Genel Koordinatörü olarak çalışan Yaşar
Ergün'ün önerisiyle büyük bayan takımı kurduk ve 2001-2002

sezonunda 3.Lig'e çıktık. Bu yıl 3.Lig'de 10. sezonumuzu geride
bıraktık. Bir kez play-off finali kaybedip 2.Lig'in kapısından
döndük" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 2.Lig düzeyine
100'ün üzerinden oyuncu kazandırdığını, 1.Lig'de ise Büyükşehir
patentli 5 voleybolcu bulunduğunu sözlerine ekleyen Kalkanlı,
"Hedefimiz, altyapıdan gelen oyuncularla istikrarlı bir kadro
yapısı kurarak önümüzdeki sezon 2.Lig'e yükselmeyi başarmak.
Bu sezonki kadromuzdan 9 oyuncuyla yola devam ediyoruz.
Altyapılarda 4 kategoride İzmir şampiyonu olan ekiplerimiz,
yarınlara güvenle bakmamızı sağlıyor. Antrenör arkadaşlarım
Esen Özdemir ve Can Çolak ile birlikte kendi geleceğini kendisi
yaratan ekip kurma hayaliyle çıktığımız yolda önemli aşama
kaydettik. Önümüzdeki yıl şampiyon olursak en büyük
amaçlarımızdan birine ulaşmış olacağız" diye konuştu.
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ŞAMPİY10 BÜYÜKŞEHİR
İzmir'e erkekler hentbolda tek şampiyonluk kupasını kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyespor'un
genç ve yıldız takımları son 10 sezonda 10'ar şampiyonluk elde ederken,
4 yıl önce kurulan küçük takımı da 4 kez mutlu sona ulaştı.
ERKEKLER Hentbol Süper Ligi'nde İzmir'e tek şampiyonluk
kupasını getiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, altyapıda da
fırtına gibi esiyor. Gençler ve yıldızlarda son 10 sezonda 10'ar
şampiyonluk sevinci yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyespor,
4 yıl önce kurulan küçük takımıyla da üst üste 4 birincilik elde
etti. 180 sporcuyla mücadele ettiği altyapı kategorilerinde 24
kez mutlu sona ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor, geçen
sezon Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda ise 4. oldu.
1987 yılından bu yana altyapılarda okul-kulüp işbirliğini hayata
geçirdiklerini, Ali Akatlar, Ulubey, İyiburnaz ve Cevdet Güçlüer
İlköğretim Okulları başta olmak üzere Karabağlar'daki birçok
okulu oyuncu yetiştirme merkezi olarak seçtiklerini söyleyen

Baş Antrennör Süreyya Işıldak, "Kendi özkaynağımızı
yetiştiriyoruz. Öyle büyük bir oyuncu kadrosuna ulaştık ki,
hemen her kategoride A ve B takımları olarak mücadele ediyor
ve bu spora ivme kazandırıyoruz" dedi.
Bu sezon genç takım kadrosundan Refik Tuğyan, Sami
Küçükabacı, Baran Nalbantoğlu, Eren Sevim, Can Çağanay,
Oğuzhan Yakar, Doğancan Ağar ve Mori Navarro'nın A takım
kadrosuna yükseldiğini de sözlerine ekleyen Işıldak, Göztepe'ye
de 4 oyuncu vererek İzmir hentbolunun gelişmesini
sağladıklarını ifade etti. Işıldak, "Amacımız başta İzmir olmak
üzere Türkiye'nin üst düzey yarışmacı takımlarına oyuncu
yetiştirmek" yorumu yaptı.
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Sağlık köşesi

SPORDA BİLİMSEL
YAKLAŞIM VE
ANTRENÖR
Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı

SPORDA başarının birçok kriteri ve faktörü vardır, en önemlisi
de spor tıbbı ve spor bilimcilerinin teknik adamların bilgisine
sunduğu müspet verilerdir. İZMİR TÜFAD'da gerçekleştirilen
“Antrenör Eğitim Seminerleri” bu alanlarda görev yapanlara
önemli bir yaklaşımdır. Bunun en güzel örnekleri de; beş değerli
teknik adam adına (Mahmut Evren, Ahmet Cücen, Ertan Öznur,
Arif Dökel, Mehmet Kiraz) düzenlenen eğitim seminerleridir. Bu
tarz çalışmaların TÜFAD ve spor kulüplerimizde yapılması da
çok önemlidir. Spor bilimleri alanında daha önemlisi belediye
spor kulüpleri ve öncelikle de Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü'nde gerçekleştirilen “İzmir Gençliği Sporda Bilimle
Buluşuyor” eğitim seminerleridir. İzmir TÜFAD Eğitim Kurulu'nun
bu konuda katkıları çok önemli bir anlam kazanmaktadır. Diğer
önemli bir husus da İzmir’de yapılan “Spor Bilimleri ve Spor Tıbbı”
alanındaki bu eğitim seminerlerinin birçok belediyenin spor
kulüplerinde yaygınlaşmasıdır. İzmir’in bu konuda ne kadar farklı
ve öncü olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Spor bilimcileri
ile teknik adamlar arasındaki; gerekli, sağlıklı, yeterli ve doğru
iletişimi-uygulamayı hayata geçirecek olan da “Antrenörler, spor
bilimcileri ve doktorlardır”. Zaman zaman çok güzel birlikteliğin
sağlanıp, verimli çalışmalar yapılmasına rağmen, bu alandaki iş
birliğinin henüz istenilen düzeye taşındığını ifade etmemiz pek
mümkün değildir. Ne yazık ki sporcuların “Fiziksel- fizyolojik
uygunluğunu” belirleyen spor tıbbı ve spor bilimleri testlerine
antrenörlerin bazıları gereken önemi vermemektedirler. Sadece
sağlıklı olmak başarı için yeterli değildir. Antrenörler genellikle
spor tıbbınca yapılan “muayene ve testler” ile sadece sporcuların
sağlıklı olup olmadığını teyit etmeyi düşünmektedirler. Elbette
bu da gereklidir. Ama sportif başarı için, “sadece sağlıklı olmak”
tek başına yeterli değildir. Nedense “Spor bilimcilerinin, spor
hekimlerinin” gerek antrenmanlar için, gerekse müsabakalar
için yaptıkları önerilere pek uyulmamaktadır. Bırakınız uyulmayı
bazıları tarafından dikkate dahi alınmamaktadır.
Peki nedir “Spor tıbbı ve spor Bilimleri” gerçeklerini dikkate
almadan yapılan bu yanlış yaklaşımların sebepleri? Acaba “Spor
hekimleri” ve diğer “Bilim adamlarının” tavsiyelerine uymak,
onların otoritelerini olumsuz etkiler diye bir kanıya mı
varmaktadırlar? Ya da “antrenörler ve sporcular” böyle bilimsel
test sonuçlarını değerlendirmekte, güçlük mü çekmektedirler?

Antrenörler bilimsel testleri yaptırma konusunda, “yönetici ve
sporcuları” inandırma güçlüğü mü yaşamaktadırlar? Veya teknik
adamlar, bilimsel testleri yaptırabilmek için bazı ekonomik
sorunları mı aşamamaktadırlar?
Yukarıda sayılan bu ihtimallerin tümünün, kısmen de olsa
geçerliliği söz konusudur. Ama sebep ne olursa olsun, bunların
aşılarak artık bizde de “bilimsel testlerin” antrenörlerin
gündeminde, öncelikle yer alması kaçınılmaz bir gerekliliktir.
Çünkü sportif başarıya giden yol ve bunun devamlılığı, spor
tıbbının ve spor bilimlerinin pozitif değer ve tespitlerinden
geçmektedir. Antrenörler sporcularını her anlamda yakından
tanımalıdırlar. Biz bu çalışmaların daha da artarak devamını ve
“antrenörler ile spor tıbbı ve spor bilimcileri” arasındaki iş
birliğinin yeterli düzeylerde yapılmasını özellikle arzu etmekteyiz.
Çünkü böyle bir işbirliğinin olumlu sonuçları “Türk sporuna”
yansıyacaktır. Antrenörlerin bu iş birliğini öncelikle şu hususlarda
gerçekleştirmeleri önemlidir. Bunlar:
Sporcuların periyodik sağlık kontrollerinden geçirilmesini
sağlamak, genel anlamda sağlıkları hakkında bilgi almak
konusunda, sporcuların laboratuar ve alan testlerini yaptırmaları
(genel sağlık durumları ve performansları ile ilgili) konusunda,
mevcut olan veya olası sakatlıkların tedavileri ve bunlardan
korunmaları konusunda…
Bu noktada teknik adam ve yönetimin olumlu diyalogu, bu
anlayışı yaşama geçirmenin en güzel yöntemidir. Teknik
adamların her alandaki müspet gelişimleri ve anlayışlarının,
haliyle aynen yöneticiler içinde geçerliliği söz konusudur. Bunun
için de öncelikle gerekli olan “Türk teknik adamlara” inanç, güven
ve sabır gösterilerek spor bilimleri ve spor tıbbı ekiplerini
kurmalarına ve programlarını uygulamalarına şans ve zaman
tanımalarıdır. Sonuç itibari ile teknik adamların konu içerisinde
belirtilenleri ve benzeri hususları yeterli şekilde yerine
getirebilmeleri için; kulüp yönetimleri ile anlaşmaları sırasında,
öncelikli şartlarından birinin “Spor tıbbı ve spor bilimleri ekibi”
ile çalışmak olduğunu belirtip, bunu genel bir anlayış ve prensip
olarak kabul ettirmeleridir. Unutulmamalıdır ki yaşamın tüm
kesitlerinde olduğu gibi spor alanlarında da “doğru olanları
yapmak insanı farklı ve mutlu kılar.”
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Sağlık köşesi

ÇOCUKLUK ÇAĞI
FİZİKSEL
AKTİVİTE
Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

ÇOCUKLUK çağında şekillenmeye başlayan yaşam şekli
erişkinlik dönemindeki hareketsizliğin en önemli
belirleyicilerinden biridir. Koruyucu hekimlik bu anlamda
çocukluk çağında başlamalıdır. Bu çalışmaların temelinde erken
yaştan itibaren fiziksel aktivitelere katılımın sağlanarak ileri
yaşlardaki olası risklerin azaltılması amaçlanmaktadır. Çocukluk
dönemi doğumdan itibaren 11-12 yaşına kadar süren bir zamanı
kapsar. Genel bir yaklaşım olarak fiziksel, zihinsel ve psikolojik
gelişimindeki seyrine bakarak cinsel olgunluğa erişmesine
kadar olan sürecin çocukluk dönemi olarak ele alınması
benimsenmiştir. Diğer taraftan spor sektörünün ekonomik
boyutlarının büyümesi ve başarıya güdümlü spora katılım daha
çok sayıda çocuk ve genci sporcu olmaya yöneltmektedir.
Fiziksel aktiviteye ve spora katılımın güvenli olarak sağlanması
ise aileler öncelikli olmak üzere konu ile ilgili tüm taraflara bazı
sorumluluklar getirmektedir. Hekimlerin ve diğer tüm sağlık
çalışanlarının da bu çalışmalarda önemli rolleri vardır. Fiziksel
aktivitenin genetik olarak kodlanmış büyüme ve gelişme
üzerine etkili olabileceğine dair birçok çalışma vardır. Boydan
çok hacimsel gelişmeye katkısı olduğu kabul edilir. Özellikle
kemik ve kasların gelişiminde aşırı olmayan fiziksel aktivitenin
olumlu sonuçları bildirilmiştir. Ergenlik dönemine kadar kızlarda
ve erkeklerde büyüme ve gelişme benzer seyreder. Ergenlikten
sonra erkek çocukların gelişimleri daha fazla olur. Sosyal ve
ekonomik koşulları daha iyi olan, beslenmesi ve yeterli enerji
alımı daha iyi olan çocuklarda büyüme ve gelişme daha iyi
olmaktadır.
Çocukluk çağında iyi düzenlenmiş bir fiziksel aktivite programı
çocuğun spor ile günlük aktiviteleri arasında bir denge
sağlamalı ve ailenin de desteğini almış olmalıdır. Eğitim
programı ile uyumlu bir şekilde düzenlenmiş fiziksel aktivite
çalışmalarının eğitim ve öğretime olumsuz etkilerinin olmadığı
gösterilmiştir. Buna karşın kendini tanımasına zemin
hazırlaması ve can sıkıntısının giderilmesi yolu ile okul

başarısını artırmaktadır.

Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın olumlu etkileri
•Büyüme ve gelişmenin daha iyi olması
•Aktif yaşam biçimi kazandırılması
•İleride oluşabilecek hastalık risklerini azaltma
•Vücut sağlığının olumlu etkilenmesi
•Fiziksel uygunluk (fitnes) sağlanması
•Aşırı kilo alımının önlenmesi
•Kemik yoğunluğunun artırılması
•Fiziksel yeteneklerin gelişimi
•Vücudun hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme
•Entelektüel gelişime katkı sağlama
•Kişisel ve sosyal gelişime katkı sağlama
•Kendine güveni geliştirme
•Yaratıcı doğal yetenekleri geliştirme
•Stresle baş edebilme yeteneğini kazanma
•Ruhsal iyilik ve gelişme, kendini daha iyi hissetme,
•Bir konuya yoğunlaşma (konsantrasyon) yeteneğini kazanma
•Hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı
öğrenme, zaman yönetimi becerisi kazanma, zorluklarla mücadele yeteneği
kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi birçok olumlu kişilik özellikleri kazanma;
•Kötü alışkanlıkların edinilmesini önleme
Tüm bu olumlu etkilerine karşın fizik aktivite ve düzenli spora
katılımın potansiyel olumsuz etkileri olarak; kötü teknik ve
yeteneğin ve yarışmalarda başarısızlıkların olumsuz davranış
biçimleri geliştirilmesine yol açması, bazen büyüme
kıkırdaklarını da etkileyebilen travmatik veya aşırı kullanma
yaralanmalarına yol açması, çok nadiren kalp-damar ya da
tanımlanamayan hastalıklara bağlı ani ölümlerin oluşması
olarak sayabiliriz. Sporun, fiziksel aktivitenin yol açabileceği
risklerin çoğu kontrol edilebilen ve engellenebilecek risklerdir
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Tekvandoda Ordu'dan
4 madalyayla döndük

İlkbahar Okları'nda
iki kupa kazandık

Büyükşehir'in güreşte
yıldızı parladı

ORDU'da 10-12 Nisan tarihleri arasında
organize edilen Türkiye Üniversiteler
Tekvando Şampiyonası'nda sporcularımız
2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya
kazandı. Alper Ayhan'ın (80 kg) ve Gizem
Kılıç'ın (72 kg) birincilik kürsüsüne çıktığı
şampiyonada Uğur Üçdinç (63 kg)
ikinciliği, İzzettin Çiçek (87 kg) ise
üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçlarla Alper
Ayhan ve Gizem Kılıç, önümüzdeki ay
Güney Kore'de düzenlenecek Üniversiteler
Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak
kazandı.

ULUSLARARASI Kahraman Bağatır İlkbahar
Okları Şampiyonası'na katılan takımımız,
İzmir'e iki kupayla döndü. Antalya 100. Yıl
Okçuluk
Tesisleri'nde
düzenlenen
organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya,
Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve
Irak'tan toplam 393 sporcu mücadele etti.
Klasik ve makaralı yay kategorilerinde
Aybüke Aktuna, Elçin Yanık ve Merve Kaliç'in
oluşturduğu Genç Bayan Takımımız ikincilik
kupasını kazanırken, Yağız Yılmaz, Bilal
Güneri ve Ali Osman Yangöz'ün yer aldığı
Genç Erkekler takımımız ise üçüncülük
kupası elde etti.

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi
Sabri Koyun, Manisa'da düzenlenen Türkiye
Yıldızlar Greko-Romen Şampiyonası Grup
Müsabakaları'nda 54 kiloda bronz madalya
kazandı. Sabri Koyun, 400'den fazla
sporcunun mücadele ettiği dev
organizasyondaki derecesiyle önümüzdeki
ay Kayseri'de düzenlenecek Türkiye Yıldızlar
Greko-Romen Güreş Şampiyonası'na
katılmaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir
Belediyespor Yıldız Greko-Romen Güreş
Takımı, Manisa'da 12 sporcudan oluşan
takımla mücadele etmişti.

Briçte Kış Kupası'nda
bronz madalya bizim

Arıcan ve Boncuk'tan
Bolu'da cimnastik şov

Sürat pateninde
Yeşilöz fırtınası

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un milli
cimnastikçileri Ferhat Arıcan ve Coşkun
Boncuk, Bolu'da düzenlenen Türkiye
Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya
kazandı. Son üç yılın Türkiye Şampiyonu
Ferhat Arıcan, sakat sakat gittiği
organizasyonda rakiplerini bir kez daha
geride bırakırken, Ferhat Boncuk ise ikinciliği
elde etti. Antrenör Reyhan Karanlık,
sporcuları tebrik ederken Katar'daki Dünya
Şampiyonası'nın da çok iyi derecelerle sona
erdiğini açıkladı.

MİLLİ sporcumuz Özgür Yeşilöz, Short Track
Türkiye Şampiyonası'nda İzmir'e iki madalya
ile döndü. Buz Pateni takımımızın Milli
sporcusu Özgür Yeşilöz, Erzurum'da
düzenlenen Short Track Türkiye
Şampiyonası'nda iki bronz madalya alarak
İzmir'i gururlandırdı. 2001 yılından itibaren
İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer
alan başarılı sporcu 500 metrede 0.48.50'lik
derecesi ile üçüncü olurken, 1000 metrede
de 1.55.61'lik derece ile bronz madalya
kazandı. 21 yaşındaki sporcumuz 1500
metrede ise altıncı oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bayan Briç
Takımı, Mersin'de yapılan Türkiye Kış
Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Buket İnce, Aslı Acar, Berrak Erkan ve Nihal
Matracı'dan oluşan ekibimiz, 16 takımın
mücadele ettiği organizasyonda evsahibi
Mersin'i mağlup etmesine rağmen yarı
finalde Galatasaray karşısında kaybederek
üçüncü sırayı aldı. İzmir Büyükşehir
Belediyespor Bayan Briç Takımı, 2011 yılında
Türkiye Açık Bayan Takımlar Şampiyonu
unvanını almıştı.
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Buz Hokeyi Ligi'ni
3. sırada bitirdik

Judoda hedefimiz
Balkan Şampiyonası

Galatasaray ile
ikili kamp yaptık

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Buz hokeyi
Takımı, ilk kez mücadele ettiği Buz Hokeyi
Süper Ligi'ni 3. sırada noktaladı.
Bornova'daki Buz Sporları Salonu'nda
düzenlenen play-off maçlarında 3.'lük 4.'lük
mücadelesinde Erzurum Gençlik'i 17-3 gibi
farklı bir skorla mağlup eden takıkımız,
üçüncülük kupasını kazandı. Türkiye Buz
Hokeyi Süper Ligi'nin şampiyonu ise Kocaeli
Büyükşehir Belediyespor'u 8-6'lık skorla
yenen Başkent Yıldızlar Spor Kulübü oldu.

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Judo Yıldız
Takımı,
Malatya'daki
Türkiye
Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı. 32
kg'de Dilan Doğan, 42'de Şeyhmus
Cheikhmous ve 48'de Çiçek Tatar, altın
madalyanın sahibi olurken, 32'de Çiçek
Akyüz ise gümüş madalyayı boynuna taktı.
Ekibimiz bu dereceyle takım sıralamasında
üçüncülüğü elde etti. Madalya kazanan
sporcularımız Temmuz ayında Romanya
veya Bosna Hersek'te yapılacak Balkan
Şampiyonası'na gitmeye hak kazanırken, 38
kg'de 5. olan İbrahim Şimşek, Milli Takım
seçmelerinde yer alacak.

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Takımımız,
Avrupa Kupası heyecanı öncesinde İzmir'de
Galatasaray ile ikili kamp yaptı.
Galatasaray'ın 6 Mayıs'ta IWBF Champions
Cup'ta mücadele edeceğini belirten Antrenör
Harman Yazıcıoğlu, "Biz de Avrupa'da üst
üste önemli sınavlara çıkacağız. İkili kamp
ve antrenman programı, iki takımın da
yoğun bir hazırlık dönemi geçirmesi
açısından çok iyi oldu. İnşallah ikimiz de
Avrupa'da başarılı sonuçlar elde edeceğiz"
dedi.

Gülşah Kocatürk'ün
sponsoru BP oldu

Bayanlar basketbolda
gençlere güvenoyu

Zıpkınla balıkta
yeni sezonda iddialıyız

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un judodaki
gururu Gülşah Kocatürk, 2012 Londra
Olimpiyatları öncesinde dünyaca ünlü petrol
şirketi BP ile sponsorluk sözleşmesi
imzaladı. Türkiye'yi 2012 Londra Olimpiyat
Oyunları'nda temsil edecek olmanın
heyecanını yaşadığını kaydeden milli judocu,
"En büyük hedefim ve arzum olimpiyat
şampiyonu olarak ülkemi gururlandırmak.
BP'nin sponsor olmasıyla motivasyonunum
daha da arttı" dedi.

BAYANLAR Basketbol 2.Ligi'nde 19 yaş
ortalaması ve altyapıdan Balım Akbulak,
Buket Yeşil, Ebru Ünal, Dilan Baydarlı, Bahar
Bozkurt ve Cansu Olağan'ın yer aldığı
kadroyla mücadele eden İzmir Büyükşehir
Belediyespor, play-off'a kalamasa da sınıfı
geçti. Antrenör Cenk Gürle, "Ligi 5. sırada
bitirdik. Play-Off ilk turunda çok şanssız bir
şekilde elendik. Yeni sezonda aynı kadroyla
1.Lig hedefine koşacağımıza eminim" dedi.

KULÜBÜMÜZ yeni branşı zıpkınla balık
avlamada geçtiğimiz yılı iki dördüncülükle
kapatıp Milli Takım'a bir sporcu (Salih Kılıç)
vermenin gururunu yaşarken, yeni sezona
da iddialı girdi. Akdeniz ve G.Doğu Anadolu
Bölgesinden 27 ekibi kapsayan Mersin'deki
Türkiye Şampiyonası 4. ayağında takım
halinde 2. olan ekibimizden Renan Sümer
ise bireysel kategoride ilk sırayı aldı.
Organizasyona Oktay Ergeç antrenörlüğünde
Renan Sümer, Barış Armağan, Salih Kılıç ve
Erkin Tonguç'tan oluşan takımla katıldık.
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