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 Yürüyüş Türkiye'de fazla rağbet görmeyen bir spor sanırım...
Türkiye'nin yürüyüş kategorisindeki ilk olimpiyat sporcusuyum. 
Pekin 2008'de piste çıktım. O zamana kadar fazla ilgi 
görmüyordu gerçekten. Son dönemde yavaş yavaş populer 
olmaya başladı. 
 Yürüme sporuna nasıl başladınız?
Lise son sınıftayken oldukça kiloluydum. Kız arkadaşım da bu 
konuda beni sürekli uyarıyordu. Zayıflamak için yürümeye 
başladım. Sonra, Beden Eğitimi Öğretmenim Rafet Dumrul ve 
Antrenör Abdülkadir Öz'in desteğiyle bir anda atletizme 
başladım, bu zamana kadar da devam ettim.
 Aslında başarılı da bir kariyer edindiniz...
Yürüyüşe başladıktan sonra kısa sürede başarılı oldum ve Milli 
Takım'a 2000 yılında yükseldim. 12 yıldır Milli Takım'ın değişmez 
sporcusuyum. Her yıl ortalama 4 Türkiye rekoru kırıyorum. Ama 
beni asıl kamçılayan Pekin 2008'deki derecem oldu.
 Bu konuyu biraz açmanızı rica etsem...
Pekim 2008'de 1.32.54 ile sonuncu oldum. Bu durum bir yandan 
kötü bir tecrübe gibi görünse de, stadyuma girdiğinizde 100 bin 
kişinin  ayağa kalkarak azminizi ve sporcu ruhunuzu alkışlaması 
müthiş bir şey. O günden sonra hayatımda çok şey değişti, 
hırslandım, daha fazla çalıştım ve bugün bu noktaya geldim.
 Pekin 2008'deki dereceniz ile şu andaki dereceniz arasında 
fark var mı?
Pekin'de 1.32.54'lük bir derece yapmıştım. 4 yıl içerisinde bunu 
1.22.31'e gelişirdim. Olimpiyat sporcusu olmanın getirdiği 
profesyonel ciddiyetle her gün daha da iyiye gidiyorum. 
 Londra'daki hedefiniz nedir?
Olimpiyatlar her sporcunun hayalidir. Dünya'nın en iyilerine karşı 
mücadele edersiniz. Her şeyden önce aşmanız gereken barajlar 
vardır. Bunları aşa aşa bir noktaya ulaşırsınız ve o nokta da 
olimpiyattır. Ben bu basamakları geçtim ve yarın artık Londra'da 
olacağım. Hedefim, ilk 10 içinde bir yer bulmak. 
 Bu son olimpiyatınız mı olur? 
Gücümün yettiği yere kadar yürüyeceğim. 2016 ve 2020 
olimpiyatlarında da pistte olmak,  20 ve 50 kilometre yürüyüşte 
yarışmak istiyorum. Bir hayalim de Türkiye'den olimpiyata en 

fazla katılan sporcu olabilmek. Derya Büyükuncu sanırım 5 
olimpiyat görmüştü. Ben de bu noktaya ulaşacağım.
 Örnek aldığınız bir sporcu var mı?
Polonyalı efsane sporcu Robert Korzenıyowski ve Ekvatorlu 
Jefferson Perez. Özellikle Polonyalı Korzeniyowski, bu sporun 
idolüdür. Dört olimpiyat, 3 Dünya ve 2 Avrupa şampiyonasında 
birincilik kürsüsüne çıkmış bir isim.
 Sizi çok üzen veya unutamadığınız bir yarış var mı?
2005 UNIVERSIADE'ye ağır sağlık sorunlarım nedeniyle 
katılamamıştım. Bir de aynı yıl Belarus'ta bir şampiyonaya 
katılmak için yola çıktığımızda İstanbul'daki uçağımız rötar yaptı 
ve Minsk-Brest trenini kaçırdık. Brest'e otobüsle geçip 03.30'da 
ancak otele vardık. Yarış sabah 07.30'daydı ve sadece 2 saatlik 
bir uykuyla yarışa çıktım. O gün 1.25.57lik bir dereceyle Türkiye 
rekoru kırdım ancak şampiyonayı 4. tamamlayabildim. 
 Size Londra'da başarılar dileriz.
Teşekkürler.
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12 senedir Türkiye şampiyonu olan yürüyüşçü Recep Çelik, 
bir kez daha olimpiyat vizesi aldı ve İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'dan 2012 Londra'ya katılacak 8. sporcu oldu.

GÜLŞAH Kocatürk, Semiha Mutlu, İbrahim Arat, Duygu Çete, İzzettin Kanat, Cahit Kılıçarslan ve Bestami Boz'un ardından İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 2012 Londra Olimpiyatları 
vizesi alan 8. sporcu, yürüyüşçü Recep Çelik oldu. Londra için uzun süredir Rusya'da antrenman yapan 29 yaşındaki sporcu, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda da ülkemizi temsil etmiş ve 
bu kategoride yarışan ilk Türk sporcusu unvanını almıştı. Türkiye'de yürüyüşte ilklerin altına imza atan Recep Çelik ile telefonla çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte o röportaj:

BÜYÜKŞEHİR'İN
8. HARİKASI

Türkiye Şampiyonlukları
10 km. Türkiye Birincilikleri: 2000, 2001, 2002
20 km. Türkiye Birincilikleri: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011

Türkiye Rekorları
20 km. Türkiye rekoru: 1.25.57, 1.22.36, 1.22.31
20 km. Pist Türkiye rekoru: 1.23.45
10 km. Pist Türkiye rekoru: 40.57
10 km. Yol Türkiye rekoru: 40.11
5 km. Yol Türkiye rekoru: 20.11
5 km Pist Türkiye rekoru: 20.08

Unvanları
Yürüyüşte Olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcusu
Yürüyüşte iki kez olimpiyat vizesi alan tek Türk sporcusu
Yürüyüşte Balkan Şampiyonu olan ilk Türk sporcusu
Yürüyüşte 12 kez üst üste Türkiye şampiyonu olan ilk sporcu
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SAĞLIK İÇİN 
YENİ YOLLAR

Engelli vatandaşlarımız, amatör kulüpler ve sporcular için 

sürekli projeler üretip onlara destek olan 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin son 1,5 yılda engelli kulüpleri, 

okullar ve amatörlere aktardığı kaynak 1,5 milyon TL'ye ulaştı. 
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ENGELLİ vatandaşlarımızın spor yapmalarını sağlamak ve 

onlara sağlıklı yeni yollar açmak için çalışan İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, bünyesindeki 4 engelli branşın yanı sıra İzmir'deki 

engelli kulüplerine ve sporcularına önemli destekler veriyor.

Tekerlekli sandalye basketbol, görme engelli judo, bedensel 

engelli halter ve engelli atletizm şubelerinde 100'ün üzerindeki 

engelli vatandaşın aktif spor yapmasına olanak sağlayan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki engelli kulüplerin ve 

sporcuların da can suyu oldu. Aralarında İzmir İşitme Engelliler, 

Karşıyaka Duymazlar, Bornova İşitme Engelliler, Bornova 

Barışgücü, Bucalı Engelliler, Karşıyaka Engelliler, Bornova Görme 

Engelliler, Bayraklı İşitme Engelliler, İzmir Görme Engelliler, 

Ege Görme Engelliler, Görmeyen Aydınlar, Çağdas Görmeyenler, 

Ege Görme ve Birleşik SK, Ortopedik Özürlüler RSK, Tenis 

İşitme Engelliler'in de olduğu 26 kulübe ve sporcuya son 1,5 

yılda 550 bin TL'nin üzerinde maddi destek sağlayan İzmir 

Büyükşehir Belediyespor, engelli vatandaşlarımız için spor 

okullarında özel eğitmen bulunduruyor, yüzme, atletizm ve 

basketbol branşlarını ücretsiz olarak düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, engelliler kadar okullar ve 

amatör spor kulüplerine de verdiği desteklerle önemli bir 

eksikiliğin giderilmesini sağlıyor. Son 1,5 yılda İzmir'de 229 

ilköğretimokulu ve lise ile 217 amatör spor kulübüne 640 bin 

TL'nin üzerinde destek veren İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

104 okul ile 17 amatör kulüp ve sporcuya da yaklaşık 230 bin 

TL kaynak aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Murat Özel, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem Gençlik ve Spor Müdürlüğü 

hem de spor kulübü üzerinden verdiği desteğin sadece bunlarla 

sınırlı kalmadığını vurgulayarak, "Büyükşehir belediyemiz, 

amatör spor kulüplerine yıllardır ücretsiz spor malzemesi 

dağıtıyor. Her yıl yaklaşık 220 amatör kulüp, bu malzemeler 

sayesinde sahaya çıkıp mücadele etme şansı yakalıyor. Tüm 

bunların yanı sıra ücretsiz sağlık muayeneleri ve ücretsiz 

ambulans hizmetleri veriyor, misyonumuza uygun olarak 

halktan aldığımız gücü, eşitlik ve güvenle mayalayıp, 

belediyecilik hizmeti olarak tüm kente taşıyoruz" dedi. 
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'a son iki yılda uluslararası düzeyde madalya 
kazandıran ve 2012 Londra Olimpiyatları'na katılmayı garantileyen sporcular, 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda ödüllendirildi.

HAK ETTİLER
KAZANDILAR
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

bünyesinde spor yaşamlarını sürdüren ve 2011–2012 yıllarında 

Avrupa ve Dünya şampiyonalarının yanı sıra önem taşıyan 

uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcu ve 

antrenörlerle; 2012 Londra Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik 

Oyunları'na katılmaya hak kazanan İzmirli sporcu ve 

antrenörlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin oy birliği 

ile aldığı karar doğrultusunda para ödülü verildi. İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı üçüncü toplantısı öncesi 

gerçekleştirilen törende  ödüllerine kavuşan sporcular da, 

meclis üyelerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor 

Bayramı etkinlikleri boyunca giymeleri için tişört hediye ettiler.

 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 

sporcularının büyük bir atılımla ciddi başarılara imza attığını 

söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı 

Aydoğan ile mecliste grubu bulunan siyasi partilerin başkan 

vekil ve sözcüleri, sporculara teşekkürlerini "ayakta" alkışlayarak 

gösterdi. Toplantıyı yöneten Meclis Başkan Vekili Adnan Oğuz 

Akyarlı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 

öncesinde sporcuların başarıları ile gururlandıklarını ve 

onurlandıklarını söyledi. Akyarlı, “Biz bu mecliste sizlere ilişkin 

kararları her zaman gönül rahatlığıyla alıyorduk. Şimdi buna 

gönül rahatlığının ötesinde bir de gurur eklendi. Gerçekten 

tüm branşlarda ortaya konan bu başarı, İzmir’de spora önem 

veren yerel yönetim anlayışının bir sonucudur. Bu olanakları 

İzmir kentine sağlayan ve bu yönetim anlayışının temsilcisi 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na meclis 

adına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek tüm meclis üyeleriyle 

birlikte Başkan Aziz Kocaoğlu’nu alkışladı.Törende 31 sporcu 

ve 11 antrenöre ödül verildi.

- 5 -
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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, yılın ilk 6 ayında 
Avrupa Şampiyonası, World Cup ve Grand Prix gibi üst düzey 

şampiyonalarda 3'ü altın tam 10 madalya kazandı. 

İbrahim Arat halterde, Yağız Yılmaz-Begül Löklüoğlu okçulukta 
Avrupa 3.'sü unvanını elde ederken güreş, tekvando, bilek güreşi ve 

judo, madalya kazandığımız diğer branşlar oldu.

ÇOK OLUYORUZ !

İbrahim Arat

Begül Löklüoğlu



2012 Londra Olimpiyatları'na 8 sporcu gönderen, 29 branşı ve 

5 binin üzerindeki sporcusuyla Türkiye'nin en büyük spor kulübü 

olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2012'nin ilk yarısında 

uluslararası arenada fırtına gibi esti. Avrupa Şampiyonası, 

World Cup ve Grand Prix gibi şampiyonalarda kürsüden 

inmeyen İzmirli sporcular, altı aylık dönemde 3 altın, 2 gümüş 

ve 5 bronz madalya alırken, İzmir'in haklı gururu oldular.

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu halterci İbrahim Arat, 

Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşıp 

2012 Londra Olimpiyatları vizesi aldı. Arat'ın hemen ardından

Amsterdam'daki Avrupa Şampiyonası'nda ok atan Yağız 

Yılmaz-Begül Löklüoğlu ikilisi, Okçuluk Milli Takımı'nı temsil 

ettikleri organizasyonda bronz madalyaya ulaştılar ve 2012 

Londra Olimpiyatları'na katılma yolunda bir engeli daha aştılar.

Bayan bilek güreşçi Sevcan Başaran, Polonya'daki Masterlar 

Avrupa Şampiyonası'nda sağ kolda gümüş, solda bronz 

madalya kazanırken, güreşçiler ise müthiş bir dönem geçirdi. 

Ahmet Taçyıldız, Rusya'daki World Cup'ta 96 kg'da birinciliği 

alırken, Şaban Karataş, Akdeniz Şampiyonası'nda altın madalya 

kazandı. Bayan güreşçi Bediha Gün, Akdeniz Kupası'nda ikinci 

olmayı başardı. Judocular Kudret Eğilmez ile Hasan Yılmaz, 

Bakü'deki Grand Prix'i iki bronzla kapatırken, tekvandocu 

Mazlum Şimşek, Hırvatistan’daki Uluslararası A-Class 

Turnuvası'nda altına vurdu.

- 7 -Mazlum Şimşek

Ahmet Taçyıldız
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Geçen yıl faaliyetine başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Zıpkınla Balık Avı Takımı, 2011'i Türkiye ikincisi olarak kapatırken, 

kadrosundan iki de şampiyon çıkarmayı başardı.

DENİZDE HAYAT VAR
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İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un geçen yıl 
açtığı zıpkınla balık avı şubesi, 2011'i Türkiye 
ikincisi olarak kapatırken, Salih Kılıç ve  Renan 
Sümer bireysel kategoride Türkiye şampiyonlu-
ğuna ulaştı. Salih Kılıç'ın aynı zamanda Zıpkınla 
Balık Avı Milli Takımı'na seçildiğini belirten 
Antrenör Oktay Ergeç, deniz kenti İzmir'de 
olmanın avantajını kullandıklarını söyledi. 
Zıpkınla balık avının zor, ancak bir o kadar da 
heyecanlı bir spor olduğunu belirten Ergeç, 
“İzmir'de yıllardır eksikliği duyulan bir spor 
dalıydı. Sekiz takım olmasına rağmen etkin bir 
ekip kurulamıyordu. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi'nin sayesinde Türkiye'de söz sahibi 
olan, hedefini Avrupa şampiyonluğu olarak 
belirleyen bir takım durumuna yükseldik” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zıpkınla Balık Avı 
Takımı'nın Kemal Yayöz, Renan Sümer, Salih Kılıç, 
Barış Armağan, Meftun Servililer, Erkin Tonguç ve 
Ayhan Kandaş'tan kurulu olduğunu sözlerine 
ekleyen Ergeç, zamanlarının önemli bülümünü 
keşfe ayırdıklarını açıkladı. “Yarışmanın yapılacağı 
bölgeye gidip GPRS yardımıyla araştırmalar 
yapıyor ve hedeflerimizi tespit ediyoruz. Bu yoğun 
çalışma, bize şampiyona sırasında büyük avantaj 
sağlıyor” diye konuştu. Zıpkınla balık avının, İzmir 
gibi suyla barışık bir kentte daha önemli bir 
konuma yükselmesi gerektiğinin de altını çizen 
Ergeç, “ Bu, tabi ki zaman alan bir olgu. Ancak, biz 
başarı kazanıp adımızı duyurdukça balık avına 
meraklı gençler aramıza katılacaktır. Daha şimdi-
den ilgi odağı olmaya başladık” yorumu yaptı.

Zıpkınla Balık Avı Hakkında

TÜRKİYE Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), 
yılda iki kez farklı bölgelerde şampiyona düzen-
ler. Bölgelerinde ilk 8'e giren ekiplerin yarıştığı 
Türkiye Şampiyonası'nda 16 elit takım mücadele 
eder ve kazanan şampiyon olur. Ayrıca bireysel 
kategoride de 16 sporcu Milli Takım kadrosu için 
mücadele eder ve her yıl ilk 6 veya 8 sporcu 
kampa davet edilir. Avlanan her balık 1000 puan 
değerindedir. Ancak daha sonra bu rakama kilog-
ram başına +1 puan eklenir.Yaklaşık 5 saat süren 
yarışma boyunca her sporcu 100'e yakın dalış 
yapar ve ciddi efor sarfeder. 30-35 metreye 
kadar yapılan bu dalışlarda avlanan balıklar, 
şampiyona bitiminde Çocuk Esirgeme 
Kurumu'na bağışlanır. Avlanması yasak balıkla-
rın avına asla izin verilmez.
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2012 Londra Olimpiyatları vizesi için büyük önem taşıyan 
Antalya'daki World Cup ve Amsterdam'daki Bireysel Kota 
Yarışmaları'nda Türk Milli Takımı'nı temsil edip 3. olmasına 
rağmen hedefi kaçıran İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk 
Takımı sporcuları, ABD Ogden'de artık son kozlarını 
oynayacaklar.  İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 2012 Londra 
Olimpiyatları'na okçu katılıp katılmayacağı, 24 Haziran'da sona 
erecek World Cup Kota Yarışmaları'nda netlik kazanacak. Daha 
önce sadece bireysel kotanın verileceği şampiyonaya takım 
kotasının da eklenmesi İzmirli sporcuların şansını oldukça 
artırmış durumda. Ogden için Antalya'daki kampı tamamlayan 
Okçuluk Milli Takımımız'ın kadrosunda yer alan sporcularımız 
Damla Ergin, Begül Löklüoğlu, Aybüke Aktuna, Yağız Yılmaz 

ve Sermet Çınar, Natalia Nasaridze, Kerem Kırsever ve  Fatih 
Bozlar ile birikte ok atacaklar. Antrenör Cumhur Yavaş, Ogden'in 
olimpiyat için son şans olduğunun altını çizerken, "Bugüne 
kadar bizim gibi takım kotası alamayan ABD, İspanya, 
Gürcistan, Almanya, Norveç, Hollanda ve Rusya ile mücadele 
edeceğiz. Her iki kategoride de rakiplerimiz güçlü; ancak Türk 
okçuluğu da artık dünyada önemli bir konuma yükseldi. 
Antalya'daki World Cup ve Amsterdam'daki Kota 
Yarışmaları'nda kaçırdığımız Londra hedefini bu kez vuracağız" 
dedi. Okçuluk Milli Takımımız, 16 Haziran'da Antalya'dan 
ABD'ye hareket etti.

Antalya'daki World Cup ve Amsterdam'daki Kota Yarışmaları'nda 
Londra vizesini kaçıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 

ABD'de Ogden'deki Word Cup'ta son oklarını atacaklar. 

GÜVENİYORUZ SİZE
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ÜLKEMİZİ son dört yıldır Avrupa'da temsil eden İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, 2012-2013 
sezonunda da Avrupa Kupası'nda ter dökecek. 2008-2009'da 
Challenge Cup, 2009-2010 ve 2010-2011'de EHF Cup, 
2011-2012'de ise Kupa Galipleri Kupası'nda boy gösteren 
bayanlar, önümüzdeki yıl Challenge Cup'ta bir kez daha vitrine 
çıkacak. 2008-2009'da Challenge Cup'ta yarıfinale kadar 
yükseldiklerini, geçen yıl Kupa Galipleri'nde ikinci tura çıktıklarını 
hatırlatan Hentbol Şube Sorumlusu Mehmet Horasan, "Üst 
üste 5. kez katıldığımız Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz şimdi 
daha yüksek" dedi.

Horasan, ligde genç bir kadroyla mücadele ettiklerini, gerekli 
takviyeleri yapmaları durumunda her iki cephede de başarılı 
olacaklarını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 13 
yılda 7 kez Avrupa'ya katılmış bir ekip. 1999-2002 yılları 
arasındaki 3 kez üst üste yaşadığımız Avrupa heyecanını, 
2008-2012 arasında bu kez 4 defa üst üste yaşadık. Hedefimiz, 
başarı çıtamızı her sene biraz daha yukarıya koyabilmek. Tabi 
ki bunun en temel şartı yeni sezon öncesi kadromuzu revize 
edip güçlendirmek" diye konuştu.

Sezon başında kadrodaki 8-9 oyuncunun ayrılmasına rağmen 
kurulan genç ekibin başarılı bir dönem geçirdiğinin de altını 
çizen Horasan, sözlerini şöyle tamamladı: "Yenilgiler üst üste 

gelince herkes (düşüyor muyuz) diye düşünmeye başladı. 
Ancak antrenmanlar kısa sürede meyvesini verdi ve play-off 
serisinde dörtte dört yaparak Challenge Cup vizesi aldık. Genç 
ve geleceği çok parlak oyuncularımız var; ancak kaleci ve orta 
oyuncu mevkisindeki eksikliğimiz ortada. Bu takviyeler 
yapılırsa, bu yıldan çok daha iyi bir performans gösterebiliriz." 

Son dört sezonda ülkemizi dört kez Avrupa'da temsil etme başarısı gösteren 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, 

2012-2013’de Challenge Cup'ta boy gösterecek.

BEŞ, BEŞ, BEŞ !



HEDEF
15 BİN KİŞİ

- 12 -

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un
17 branş ve 7 ayrı merkezde açtığı 
yaz spor okullarına rekor katılım 
bekleniyor.
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GEÇTİĞİMİZ yıl 12 bin İzmirliye spor olanağı sağlayan İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün yaz spor 

okulları, bu sene 17 branşta yaklaşık 15 bin İzmirliye hizmet 

verecek. 18 Haziran'da kapılarını açan Yaz Spor Okulları'nda 

kayıtlar, 7'den 70'e herkes için tüm hızıyla devam ediyor. Yaygın 

olarak spor yapma olanağından daha çok kişinin 

faydalanabilmesi amacıyla, yaz spor okullarında ücretler yüzme 

(7-17 yaş arası) 40 TL, yüzme (yetişkinler için) 50 TL, kondisyon 

50 TL ve diğer branşlar ise 20 TL olarak açıklandı. Kültürpark’ta 

bulunan Celal Atik Spor Salonu'nun yanı sıra Buca Hasanağa, 

Evka-4 Spor Salonu, İnciraltı, Atatürk Stadı Seha Aksoy 

Atletizm Sahası, Bayraklı ve Yeşilyurt Sahası'nda verilecek 

eğitimlerde İzmirliler, aeorobik, tekvando, satranç, basketbol, 

tenis, cimnastik, yüzme, futbol, kalecilik judo, kondisyon, halk 

oyunları, herkes için spor (50 yaş üstü için), pilates, atletizm, 

voleybol ve su cimnastiği dallarında yaz boyunca spor yapma 

olanağı bulacak. Branşlara ve yaş gruplarına ilişkin ayrıntılı 

bilgi için ilgili merkezlerin telefon numaraları şöyle:

 

Celal Atik Spor Salonu 425 04 21 veya 446 26 15

Bornova Evka–4 Spor Salonu 351 38 66

Buca Hasanağa 420 19 53

İnciraltı 278 06 00

Bayraklı Çiçek Mahallesi 345 87 47

Futbola büyük ilgi

Yaz spor okullarında en büyük ilgiyi yine futbolun görmesi 

bekleniyor. Geçen yıl 3 bin 315 gencin eğitim aldığı futbol 

okuluna bu yıl en az 5 bin öğrencinin katılacağı tahmin ediliyor. 

Futbol kursları; Yeşilyurt, Bayraklı Çiçek, İnciraltı, Fuar ve 

Evka-4'te verilirken, Yeşilyurt aynı zamanda kalecilik eğitim 

merkezi olarak çalışacak. Çocukların bedensel ve ruhsal 

gelişimde sporun önemli bir yeri olduğu görüşünden hareketle 

başlatılan ve her yıl biraz daha büyüyen proje, yaz boyunca 

çocuklara, alanında uzman antrenörler eşliğinde, modern 

tesislerde ve sağlıklı koşullarda spor yapma olanağı sağlıyor. 

Yarışmacı takımlarının hepsini spor okullarından seçen İzmir 

Büyükşehir Belediyesi'nin futbol altyapısında ise 130 lisanslı 

oyuncusu bulunuyor.

Havuzda bayram var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki havuzda açtığı 

yüzme kurslarına ilgi, her geçen gün artıyor. Okulların tatile 

girmesinin hemen ardından kapılarını açan okullara özellikle 

dar gelirli ailelerin çocukları ilgi gösteriyor. Celal Atik Spor 

Salonu bünyesindeki yüzme havuzunda her gün yüzlerce çocuk, 

uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir şekilde hem yüzmeyi 

öğreniyor, hem de keyifli dakikalar geçiriyor. Branş Sorumlusu 

Demir Eryaşar, katılımın gün geçtikçe artığını belirterek “Geçen 

yıl 3 bin 858 çocuğumuza eğitim erdik. Bu yaz, 5 binin üzerinde 

katılım bekliyoruz” dedi. 

Herkesin yararlanabilmesi için kurs ücretleri, aylık 20 TL ile 50 TL arasında değişirken, 
kaleci eğitiminden su cimnastiğine kadar hemen her kategoride eğitim almak mümkün.



BU COŞKU HİÇ BİTMESİN

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde 
İzmir'de sokaklarda heyecan fırtınası esti. Basketbol maçları, 
dans gösterileri, koşu ve bisiklet turlarıyla başlayan heyecan 

İzmir Kayıkları ile körfeze taşındı. 
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 6 günlük 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

etkinliklerinde 10 binlerce İzmirli sokaklara dökülürken, 

birbirinden heyecanlı sportif ve kültürel faaliyetlerle adeta 

gövde gösterisi yapıldı. Sokak basketbolu, bisiklet, koşu ve 

dans yarışmalarında rekabet üst seviyeye çıkarken, İzmir 

Kayıkları'nda kürekler çekildi, Mor ve Ötesi konserinde gençler 

kendinden geçti. 

16 Mayıs günü başlayan Sokak Basketbolu Turnuvası'nda 43 

takım, Bostanlı Rekreasyon Alanı'nda kıyasıya mücadele etti. 

Yıldızlarda Harlem birinci olurken, ikinciliği Ören, üçüncülüğü 

Sanfrancisko kazandı. Gençlerde birincilik ve üçüncülük İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin olurken, ikinciliği Ekstra Pas elde 

etti. Birincilere i-pad, ikincilere notebok ve üçüncülere i-pod 

verildi. İzmir Bisiklet Derneği ve Perşembe Bisikletçileri'nin 

katkılarıyla düzenlenen Bisiklet Turu, Bostanlı Rekreasyon 

Alanı’ndan başlayarak Tarihi Havagazı Fabrikası’na kadar sürdü. 

130 İzmirli bisikletseverin katıldığı turun sonunda tüm 

bisikletçilere günün anısına madalya verildi. Ünlü müzik gurubu 

Mor ve Ötesi, Gündoğdu Meydanı’ndaki konserde binlerce 

İzmirliye hitap etti. Cumhuriyet Meydanı, dans yarışmasıyla 

renklendi. Yaşları 15 ile 35 arasında değişen 39 çiftin katıldığı 

yarışmada birinciliği Nilay Alço-Yiğit İşiyel kazandı. Kumsal 

Saygıner - Bilgihen Gültekin çifti ikinci, Özge Erdem - Emre 

Safyarzade Avşar çifti ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci olan 

çifte i-pad, ikinci olan çifte notebook, üçüncü olan çifte i-pod 

armağan edildi.

Toplam 190 sporcunun katıldığı ve 6 kategoride gerçekleştirilen 

yol koşusu, Güzelyalı İskele - Konak İskele arasındaki 5 bin 

metrelik mesafede yapıldı. İbrahim Şimşeker, Alev Yurtseven, 

Sabri Kaya, Seyran Adanır ve Taner Kırış, kategorilerinde ipi 

ilk göğüsleyen sporcular oldular. Programın son gününde 

düzenlenen İzmir Kayıkları yarışı, kentteki coşkuyu körfeze de 

taşıdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri ile birimlerinden 

oluşturulan toplam 11 takımın mücadele ettiği yarışmada 

birinciliği “Efeler” ismiyle yarışan İşletme İştirakler Daire 

Başkanlığı, ikinciliği İZELMAN Genel Müdürlüğü, üçüncülüğü 

ise Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kazandı. Yarışmada 

ilk üçe girenler kupalarını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 

Aziz Kocaoğlu’nun elinden aldı. 

"Uzunca bir süredir Cumhuriyet Meydanı’nı hiç bu kadar dolu 

görmemiştim" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 

Kocaoğlu, "Bu, İzmir halkının 19 Mayıs bayramımızın 

meydanlardan okul bahçesine çekilmesinin bir tepkisiydi. Çok 

başarılı bir sivil kutlama oldu. Millet kutlamış oldu" dedi.
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SPORA atletizmle başlayan, Antrenör Selahattin Karaman'ın 

ısrarıyla yıllarca yaptığı branşı terkedip güreşe başlayan İzmir 

Büyükşehir Belediyesporlu Nuray Karadağ'ın sırtı iki yıldır 

mindere değmiyor. 2006 yılında atletizm pistinde keşfedilen, 

2010'a kadar teknik ve güce dayalı idmanlar yaptıktan sonra 

yenilmez bir güreşçiye dönüşen Karaman, son iki yıldır çıktığı 

tüm maçlardan zaferle ayrılırken, İzmir Büyükşehir 

Belediyespor'un da yüz akı olmayı başardı.

Son olarak Kuşadası'ndaki Zafer Turnuvası'nda tüm maçlarını 

tuşla kazanan, yıldızlar ve gençler kategorisinde kimsenin yan 

bile bakamadığı Nuray Karaman'ın kısa sayılabilecek kariyerinde 

Yıldızlar Dünya 5.'liği ve Uluslaraları Yıldızlar Şampiyonluğu 

gibi önemli dereceler de bulunuyor. "Nuray'ın hedefi 2016 

Brezilya Olimpiyatları" diyen Antrenör Selahattin Karaman, 

sporcusunu 4 yıllık zaman diliminde olimpiyat madalyası 

alabilecek düzeye ulaştıracağını söyledi.

17 Temmuz’da Polonya'da düzenlenecek Avrupa 

Şampiyonası'nda çok önemli bir sınava çıkacağını, hemen 

ardından 21 Ağustos'ta Azerbaycan'daki Dünya 

Şampiyonası'nda ter dökeceğini söyleyen Nuray Karadağ ise 

"Hedefim bu iki şampiyonadan da birer madalya ile dönerek 

başarılarımıza bir yenisini daha eklemek. Daha sonra ise 

yıldızlar ve gençler düzeyindeki çıkışımı büyükler kategorisine 

de taşıyarak olimpiyat sporcusu olma onuruna erişmek" dedi. 

NEYE NİYET, NEYE KISMET
Spora pistlerde başlayan, yıllar sonra geçtiği güreşte yıldızlar ve 

gençler Türkiye Şampiyonu unvanı alan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
Nuray Karadağ, kısa sürede yenilmez bir güreşçi olup çıktı.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi Şaban Karataş, 6 

yıldır yenilgi yüzü görmeyen Mısırlı İbrahim Karam'a 

Yunanistan'daki Akdeniz Şampiyonası'nda minderi dar 

ederken, altın madalyayı da boynuna taktı. Daha önce 

Dünya'nın güreş alanındaki en büyük 4. turnuvası olarak 

gösterilen Nikola Petrov Şampiyonası'nda bronz kazanan 

Şaban Karataş, Yunanistan-Larissa'da 84 kg'de mindere çıktı. 

Finale kadar tüm rakiplerini tuşla geçen İzmir Büyükşehir 

Belediyesporlu güreşçi, finalde Mısır'ın Olimpiyat şampiyonu 

ve Dünya ikincisi unvanlı sporcusu İbrahim Karam'ın rakibi 

oldu. Son olarak 2006'da yine bir Türk güreşçi olan Hamza 

Yerlikaya'ya mağlup olan Karam'ı, nefesleri kesen bir 

mücadelenin sonunda sayıyla mağlup etmeyi başarıp tarihi 

bir zafer elde eden Şaban Karataş, böylelikle Akdeniz 

Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıktı. Mısırlı güreşçi 

karşısında kendisine hiçbir otoritenin şans tanımadığını belirten 

İzmirli güreşçi, “Finale kadar müthiş bir tempoyla geldim ve 

tüm rakiplerimi tuş ettim. Karam karşısında, herkesin iddia 

ettiğinin aksine şansım olduğunu biliyordum. Maç başladığı 

anda salondaki herkes, Mısırlı güreşçiyi alkışlıyor ve 

destekliyordu. Ama ben inancımın verdiği güçle maçı kazanıp 

bayrağımızı Yunanistan'da dalgalandırdım. Herkesin yüzündeki 

şaşkınlığı ve gönderdeki bayrağımızı görmek beni gururlandırdı. 

Madalyam, ülkeme armağan olsun" dedi.

İŞTE TÜRK'ÜN GÜCÜ

Sırtı 6 yıldır mindere gelmeyen Mısırlı dev İbrahim Karam'ı Yunanistan'da yenen ve 
rakibine 6 yıl sonra mağlubiyeti tattıran İzmir Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi 

Şaban Karataş, Akdeniz Şampiyonası'nda altın madalyayı boynuna taktı.



İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı'nın 

genç oyuncusu Balım Akbulak, Kastamonu'daki Genç Bayanlar 

Türkiye Şampiyonası'nda 4 maçta rakip potalara tam 112 sayı 

bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, turnuvayı 11. sırada 

tamamlamasına rağmen "sayı kraliçesi" unvanını alan Balım 

Akbulak, TED Ankara Kolejiler'e 35, Balçova Belediye 

Termalspor'a 24, Beşiktaş'a 20, Bayrampaşa Sancakspor'a ise 

33 sayı attı. Bayanlar Basketbol 2.Ligi'nde normal sezonu 18,4 

sayı ortalamasıyla tamamlayan 19 yaşındaki sporcu, bu 

performansıyla Türk basketbolunun  parlayan yıldrızları arasına 

girdi. Basketbola İzmir DSİ'de başlayan, dört sezon Galatasaray 

forması giydikten sonra İzmir'e dönen Balım, “Kariyerimi önce 

Bayanlar 1.Ligi'nde, sonra da Avrupa'da sürdürmek istiyorum. 

Kısa sürede bu kadar gelişme kaydetmemde Antrenör Cenk 

Gürle'nin çok önemli payı var. Bana bu yaşta tam 21 lig maçında 

görev verdi ve kariyerimin ilerlemesini sağladı” dedi. 

Bayan basketbolcu olarak kendisine kimseyi örnek almadığını; 

ancak Yunanlı erkek oyuncu  Dimitris Diamantidis'i çok 

beğendiğini belirten Balım Akbulak, “Yaşımın küçük olması 

nedeniyle hem genç, hem de A takımda forma giyiyorum. Bu 

nedenle öncelikli olarak Ümit Milli Takım'da belirli bir düzeye 

ulaştıktan sonra A Milli Takım'ın değişmez oyuncusu olmak 

istiyorum” diye konuştu. 
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 19 yaşındaki basketbolcusu Balım Akbulak, 
Türkiye Genç Bayanlar Şampiyonası'nda 4 maçta 112 sayıya ulaşırken 

müthiş bir başarının altına imza attı.

DURDURULAMAZ



İki yıllık teknik adamlık kariyerinde yaşadığı ilk şampiyonlukla İzmir 
Büyükşehir Belediyespor'u 2.Lig'e taşıyan Mustafa Ağme, 30 maçın 27'sini 

kazanıp sezonu müthiş bir seriyle noktaladı.
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BASKETBOLSEVERLERİN Pınar Karşıyaka'dan tanıdığı, aktif 
sporculuk yaşamını İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 
noktaladıktan sonra teknik adam koltuğuna oturan Mustafa 
Ağme, iki yıllık kariyerinde ilk şampiyonluğuna ulaşarak İzmir 
Büyükşehir Belediyespor'u 2.Lig'e taşımanın mutluluğunu 
yaşıyor. Ağme'nin İzmirli sporculardan genç takımı, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, FMV Işıkspor, Yeşil Giresun, Söğütsen 
Seramik ve Adanaspor gibi dev bütçeli rakipleriyle girdiği 
mücadeleyi kazanarak bir yıl aradan sonra yeniden 2.Lig'e 
döndü. Şampiyona bitiminde büyük coşku yaşayan oyuncuların 
havalara zıplattığı genç teknik adam, başarının sırrını "takım 
ruhu" olarak açıklarken, 30 maçlık seride 27 galibiyete 
ulaşmanın kolay olmadığını vurguladı. "Yıldızlar maç kazanır, 

takımlar şampiyon olur" diyen Ağme, "Mevcut kadroyu 
koruyup, bir-iki takviyeyle yeni sezonda da başarılı oluruz. Artık 
Basketbol 2. Ligi'nde de büyük heyecan var. Yayınlar ve 
İddaa'dan kulüp bütçelerine çok önemli katkılar sağlanıyor.  
İzmir'in marka değerine olumlu katkılar vereceğimize 
inanıyoruz" diye konuştu. Ağme, kazanılan şampiyonluğu 
sıkıntılı günler geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başkan 
Aziz Kocaoğlu'na armağan ettiklerini de sözlerine ekleyerek, 
"Bu kadar zorluğa rağmen bize ilgisini hiç eksik etmedi. Onun 
verdiği moral motivasyonla yola çıkıp şampiyonluğa ulaştık. 
Kendisine ve bize destek olan herkese teşekkür ederim" 
yorumu yaptı.

UÇTU UÇTU AĞME UÇTU



YENİ HEDEF DÜNYA
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Masterlar Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya 
kazanan Sevcan Başaran, şimdi de gücünü 9 Eylül'de Brezilya'da yapılacak 

Dünya Şampiyonası'nda gösterecek.

YAKALANDIĞI şeker hastalığını yenmek için bilek güreşine 
başlayan, başarı basamaklarını kısa sürede tırmanıp Masterlar 
Türkiye ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkan Sevcan 
Başaran, gözünü Dünya Şampiyonası'na çevirdi. Geçen yıl 
Avrupa Şampiyonası'nda her iki kolda da bronz madalya alan 
Sevcan Başaran, bu sene Polonya'daki şampiyonada sağ kolda 
gümüş, sol kolda ise bronz madalya kazanıp İzmir'e iki madalya 
daha getirirken, Dünya Şampiyonası öncesi formda olduğunu 
gösterdi. Dünya Şampiyonası'nın 9 Eylül 2012 tarihinde 
Brezilya'da yapılacağını belirten bayan bilek güreşçi, "2010 
yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 7. olmuştum. Şimdi 

artık daha güçlü ve tecrübeliyim. Rakiplerimi de çok iyi 
tanıyorum. Yenemeyeceğim kimse yok ve hedefim, kariyerimin 
bu en önemli şampiyonasında ilk üçe girerek İzmir'e madalya 
getirmek. İyi hazırlandığım takdirde altın madalyaya ulaşma 
şansım oldukça yüksek" diye konuştu. Dünya Şampiyonası 
öncesinde Eskişehir'deki elemelere katılacağını da sözlerine 
ekleyen Sevcan Başaran, "Elemeleri aşacağıma garanti gözüyle 
bakıyorum" yorumu yaptı. Dünya şampiyonası sonrasında bilek 
güreşi kariyerine devam ederken judoya da başlamak istediğini 
ifade eden tecrübeli sporcu, "Her iki branşı da birlikte götüreceğime 
inanıyorum" dedi.



Türk judosunun en önemli aktörü konumuna yükselen, Gülşah'a olimpiyat 
vizesi aldırıp, Avrupa'da 3.'lük elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 

bu başarılarının arkasında Mesut-Hakan Kapan kardeşler var.

AVRUPA Kulüpler Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak 
Türk judo tarihinin bayanlar kategorisindeki en iyi derecesini 
elde eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı'nın bu 
başarısının arkasında tam bir ağabey-kardeş dayanışması var. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor'da yıllarca judo yapan ağabey 
Mesut Kapan ile kardeşi Hakan Kapan, şimdi de antrenör olarak 
hizmet veriyorlar ve her gün yeni bir başarının altına imza 
atıyorlar. Ağabey Mesut Kapan, aynı zamanda Judo Milli 
Takımı'nda da teknik direktörlük yaparken, 5. dan siyah kuşak 
sahibi antrenör Hakan Kapan ise hem altyapı sorumluluğu, 
hem de uluslararası hakem olarak görev alıyor. Judoya, 
Türkiye'nin ilk şampiyon tekvandocusu teyzeleri Gülsevil 
Gürsoy'un tavsiyesi ile başladıklarını, 1976 yılından bu yana hiç 
ara vermeden her kademede görev yaptıklarını söyleyen Hakan 

Kapan "Judo bizim için bir yaşam biçimi" dedi. Ağabeyinin Türk 
judosuna sayısız şampiyon yetiştirdiğini, kendisinin World Cup 
dahil dünyanın en önemli organizasyonlarında hakemlik 
yaptığını belirten Hakan Kapan, "30 yılı aşkın bir süredir 
ayrılmadan çalışıyoruz. Hayatımız, salon-kamplar-maçlar 
arasında geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu dönemde 
Türkiye'nin judodaki en önemli aktörü konumuna yükseldi. 
Gülşah Kocatürk'ün 2012 Londra vizesi alması ve bayanlarda 
kazanılan Avrupa üçüncülüğü son dönemin en önemli başarıları 
oldu. Bunlar, bizler ve sporcuların emeği kadar, bu şubeye 
destek verenlerin sayesinde oldu. Eğer Gülşah, Londra'da 
madalya kazanırsa tüm emeklerimizin karşılığını almış 
olacağız" diye konuştu.

BU KAPAN'DAN
KİMSE KAÇAMAZ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un bedensel engelli iki haltercisi 
Cafer Yaşar ile Ebru Başar, Hatay'daki Türkiye Şampiyonası'nda 

altın madalyaya ulaşırken, rakipsizliklerini bir kez daha kanıtladılar.

KUSURSUZ İKİLİ

İZMİR'de engelli vatandaşlarımızın spora yönelmesi için sürekli 

yatırım yapıp şube açan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 

engelli halter branşındaki iki sporcusu  Ebru Başar ve Cafer 

Yaşar, Hatay'daki Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası'nda 

sıkletlerinde altın madalya kazandı. 2 Haziran'da Hatay'da 

düzenlenen şampiyonada artı 100 kiloda podyuma çıkan Cafer 

Yaşar, 140 kg'luk derecesiylle altın madalyayı boynuna taktı. 

Aynı şampiyonada bayanlar 40 kiloda mücadele eden Ebru 

Başar da 70 kg kaldırarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı. 

Bedensel Engelliler Gülle Atma'da 8,70 metreyle Türkiye 

rekoruna sahip olan ve 2012 Londra Paralimpik Oyunları'na 

katılmak için mücadele eden Cafer Yaşar, halterdeki Türkiye 

şampiyonlukları sayısını üçe yükseltirken, Ebru Başar ise halter 

ve atletizmde üçer kez zirveye çıkmanın mutluluğunu yaşadı. 

Powerlifting denilen bedensel engelli halterinde Dünya'nın en 

iyi 7 sporcusundan biri olarak kabul edilen İzzettin Kanat'ın da 

aynı şampiyonada 194 kg kaldırarak üst üste 8. kez Türkiye 

şampiyonluğuna ulaşıp rekor kırdığını söyleyen Antrenör Selim 

Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un engelli sporunda 

Türkiye'de önemli bir konuma yükseldiğini söyledi. 2012 Londra 

Paralimpik Şampiyonası'na Cahit Kılıçarslan, Duygu Çete, 

İzzettin Kanat ve Bestami Boz'un katılmayı garantilediğini 

hatırlatan Yavaş, "Cafer Yaşar'ın da bu isimlerin arasına 

katılmasına az kaldı. Kendisine güveniyorum" dedi.
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BİSİKLET KENTİ
İZMİR İZMİRLİYE bisiklet alışkanlığı kazandırmak ve 

kent içi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak 

amacıyla "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" 

projesini hayata geçiren İzmir Büyükşehir 

Belediyesi, bisiklet parkını genişletiyor. 100 bisiklet 

için daha ihaleye çıkılmasına karar veren İzmir 

Büyükşehir Belediyesi, böylelikle İzmir halkına 

sadece kimlik belgesini ibraz etmesi karşılığında 

kiraladığı bisiklet sayısını 120'ye çıkaracak. Yeni 

gelen bisikletlerler de Bostanlı Rekreasyon 

Alanı'nda 08:30-23:30 saatleri arasında ücretsiz 

kullanıma verilecek. 15 yaş ve üzerindeki herkes, 

Bostanlı-Sasalı Doğal Yaşam Parkı arasındaki 

bisiklet yolunu kullanabilecek. İzmir'de şu anda 

Üçkuyular-Alsancak,Bayraklı-Soğukkuyu, 

Bostanlı-Doğal Yaşam Parkı ve Gaziemir-Sarnıç 

arasında toplam 43 kilometrelik özel bisiklet 

parkurları bulunuyor. Çalışmaları devam eden 22 

kilometrelik Kuş Cenneti yolu da söz konusu 

parkura eklenecek.
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BUCA'YA
BÜYÜK MÜJDE

İzmir'e 23 spor salonu ve 1 buz sporları salonu kazandıran İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Buca Evka-1'e uluslararası standartlara sahip 2 bin 500 kişilik bir 

spor salonu daha yapılması için düğmeye bastı. 

İZMİR'e Halkapınar Spor Salonu ve Karşıyaka Arena olarak 

bilinen Mavişehir Spor Salonu'nu kazandıran, 21 milyon TL'lik 

yatırımla çevre ilçeleri 21 adet çok amaçlı spor salonu ile 

donatan, Türkiye'nin en büyük ve en modern Buz Sporları 

Salonu'nu Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde açan 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Evka-1'e de uluslararası 

standartlarda bir spor salonu yapılması için düğmeye bastı. 

Yaklaşık 18 bin 200 metrekarelik alana inşa edilmesi planlanan 

spor salonu, basketbolun yanı sıra voleybol, hentbol, salon 

futbolu, güreş, halter, cimnastik ve tekvando branşındaki 

sporcuları da kucaklayarak İzmir'in merkezindeki spor salonu 

eksikliğini önemli ölçüde giderecek. Basın ve protokol tribünleri 

dahil 2 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak Buca Evka-1 

Spor Salonu ile ilgili avam proje tamamlandı. Projede, ikisi 

engelliler, ikisi hakemler için olmak üzere toplam sekiz 

soyunma odası, toplantı ve dinlenme odalarının yanı sıra 

kafeterya yer alıyor. Ayrı bir antrenman salonu da bulunacak 

dev tesise tüm bunlara ilaveten açık spor alanları da eklenecek. 

İzmirliler, salonun bahçesine kurulacak tenis, voleybol ve 

basketbol alanlarında diledikleri gibi spor yapma imkanına 

kavuşacak. Projesi önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan 

salon, hemen ihaleye çıkılarak tamamlanacak ve kent halkının 

hizmetine sunulacak.
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Buz Sporları Salonu'nun açılmasıyla 
birlikte büyük çıkışa geçen İzmir 
Büyükşehir  Belediyesi sporcuları, 
2011-2012 sezonunu Türkiye genelinde 
4’ü altın toplam 30 madalya ile 
noktaladılar.

BORNOVA'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı içinde hizmet 
veren Buz Sporları Salonu sayesinde İzmir, yıllar sonra buzu 
yeniden keşfederken, İzmirli sporcular 2011-2012 sezonunu 
Türkiye genelinde 4 birincilik, 22 ikincilik ve 4 üçüncülükle 
kapatarak önemli bir başarının altına imza attılar. International 
Cup'ta Engin Ali Artan, novice bayanlarda Zeynep Dilruba 
Sanoğlu ve Selin Erkan'ın yanı sıra  novice erkeklerde Cem 
Doğanay, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un birincilik kürsüsüne 
çıkan sporcuları oldular. 

Neşe Olcay, Yasemin Uzakgören ve Ayşegül Üzmez'in 
antrenörlüğündeki Artistik Buz Pateni ve Senkronize Takımı, 

katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik madalyasını aldı. 
Ece Hergüllü, Açelya Usta, Cansu Üşümezgezer Delilcan, Aynas 
Eylül Kaplan, Gökçe Akalın, İlayda Karakuş, İlayda İyigün, İlayda 
Hazal Demirpolat, İlaydanur Arslaner, Deniz Selçuk, İrem 
Danacı, İris Bolu, Melis Yarar, Murat Arguvan, Peri Maral 
Karabıyık, Sude Avşar, Turhan Tosunlar, Necdet Ayyıldız ve 
Zeynep Yiğit, bu kategoride ikincilik elde eden 19 sporcu oldu. 
Artistik Buz Pateni'nde Engin Ali Artan ve short trackte Özgür 
Yeşilöz ikincilik kürsüsüne çıkan diğer sporcular olarak sıralandı. 
Artistik Buz Bateni Teşvik Kupası'nda Kumsal Belin de elde 
ettiği üçüncülükle İzmir'in yüzünü güldürdü.

BUZUN
BAŞKENTİ
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SPORCU VE
KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı

HER sporcu, spor yaşamının çok uzun yıllar sürmesini ister. 
Ancak, bu uzun sürecin yaşanabilmesi için sporcunun  bağımlı 
olmaktan uzak durması gerekir. Sigara ve alkol bağımlılığı,  
yasaklı doping maddelerinin kullanımı, sporcunun sonunu 
hazırlayan temel unsurlardandır. Bu ve benzeri kötü alışkanlıkları 
olan sporcuların spor yaşamları çok kısa sürer, performansları 
hiçbir zaman istenilen seviyeye gelemez ve sportif verimlilikleri 
yetersizdir. Ayrıca yine bu kötü alışkanlıklarına bağlı olarak sosyal 
yaşam kaliteleri yetmezlikler gösterir. Sigara içimi, sporcuların 
sağlığını tehdit eder ve bazı hastalıkların şiddet ve zararlarını 
artırır. Sigaranın yanına; alkol, doping maddeleri, yeterli 
dinlenememe, yetersiz antrenman, kötü beslenme gibi diğer 
faktörler de eklenirse varın o sporcunun sonunu düşünün!
Bu tür kötü alışkanlıkların iki cephesi vardır. Psikolojik bağımlılık 
(özellikle sporcularda geçici rahatlama hissi ve üstünlük duygusu 
ile ortaya çıkar) ve fiziksel bağımlılık (bu durumu aratan madde 
eksikliğinde, sporcular için büyük bir sorun olan “Yokluk 
Sendromu” denilen durum oluşur).
Sigara, sporcu organizmasında, özetle neler yapıyor kısaca 
değinelim.

a) KANSEROJEN MADDELER
b) NİKOTİN
c) KARBONMONOKSİT
d) METABOLİK MADDELER (Tütünün yanmasıyla).

Sigara konusunda yapılan tıbbi araştırmalar çarpıcı hususları 
açıkça ortaya koymaktadır. İşte bunlardan bazıları: Gençlerde 
sigara içenlerin çoğu, sigaranın “nefesi kısalttığını” belirtir. Çünkü 
sigara, hava yolları direncinin artmasına neden olur. Ağır 
antrenmanlar ve maçlar sırasında O² harcanması sigara içenlerde, 
içmeyenlere oranla iki kat artmıştır. Günde 20-30 sigara içenlerde 
ise bu artış dört kattır. Bu durum egzersiz sırasında solunum 
kaslarının gereğinden fazla oksijen tüketmesine yol açtığından, 
dolaylı olarak sportif performansın bozulmasına yol açar ve 
başarıyı engeller.
24 saat sigara içmemek bile solunum kaslarının oksijen 
tüketiminin daha az olmasını sağlar. O halde sigara içen bir 
sporcunun; hiç olmazsa maç günü sigara içmemesi gerekir. Yine 

çok sigara içenlerin yanında kapalı alanda oturmak kişiyi “pasif 
sigara içicisi” durumuna getirmektedir. Bu kişiler de hemen 
hemen aynı zararları içiciler gibi görmektedirler.
Sigaranın bir başka zararı da içerdiği karbonmonoksit (CO)’tir… 
Tek bir sigaranın içilmesi bile 4-6 saatlik süre ile kalp atışlarının 
hızlanmasına neden olur. Bu artışın nedeni nikotinle birlikte 
hemoglobinin O² yerine CO ile bağlanmasıdır. (Oluşan karboksi 
hemoglobindir). 
CO’nun hemoglobine olan afinitesi O²’den 210-250 kat fazladır. 
Bu nedenle sigara dumanındaki CO, O²’ye göre çok daha hızlı bir 
şekilde hemoglobine bağlanır ve sonuçta kanın oksijen taşıma 
kapasitesi azalır. Yine sigaranın içerdiği nikotinin etkisiyle 
(1 sigara=1 mg.) nikotin katekolamin salgısını artırır ve bu yolla 
hemo-dinamik değişikliklere neden olur.

SİGARA İLE ALINAN NİKOTİN 

a) Kalp hızının artmasına (ritm bozuklukları), 
b) Kan basıncının artmasına,
c) Deri damarlarının daralmasına (dolaşım bozuklukları ve doku 
beslenme bozukluğu),
d) Koroner kan akımının azalmasına neden olur.

Sigaranın diğer bazı zararlarını şöyle sıralayabiliriz; sigara 
akciğerlerin total kapasitesini ve difüzyon fonksiyonlarını bozarak 
zarar verir. Akciğer kanserine neden olur. Akciğer kanserlerinin 
yüzde 90’ı sigara ile ilişkili olup, içenlerde 20 misli fazla görülür. 
Çünkü sigara dumanı içinde kanser yapıcı birçok madde vardır. 
Hele hele sigara ile birlikte alkol alındığında kanser riski çok daha 
fazladır. Yine sigara içenlerde yapılan tıbbi araştırmalara ve 
tespitlere göre; larinks (soluk borusu) kanseri 10 kat fazla görülür. 
Ağız boşluğu kanseri (sigara içenlerde 27 kat fazla). Özofagus 
kanseri (yemek borusu) 8 kat fazla. Mesane (idrar kesesi) ve 
böbrek kanseri 3 kat fazla. Koroner damar hastalıkları ve kan 
pıhtılaşması artması. Miyokard enfarktüsü 2 kat fazla. Ayrıca 
serebrovasküler bozukluk riskleri. Kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı, sigaradan çok olumsuz etkilenir ve kan kolestrolü 
artması olur. Sigara, spor yaralanmaları açısından son derece 
zararlıdır. Kemik iyileşmesini olumsuz yönde etkiler.
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ÇOCUĞUN aktiviteye, spora erken yönlendirmesinde ailesine 

önemli görevler düşmektedir. Çocuğu, ilgi alanına uygun olarak 

spor etkinliklerine götürüp, spor çeşitlerini ve nasıl yapıldıklarını 

açıklamak, gerekli malzemeleri sağlayıp diğer çocuklarla 

oynaması için ortam yaratılması önemlidir. Anne baba olarak 

ilgilendiğiniz bir spor varsa bunu ve becerilerinizi çocuğunuzla 

paylaşın. Spora katılımda karar verirken öncelikle spora güvenli 

katılımın önemi vurgulanmalıdır. Çocuğunuz bir aktiviteyi daha 

ciddi olarak yapmak üzere karar verdiyse organize sporlara 

katılımı konusunda herhangi bir engel olup olmadığı konusunda 

hekiminize danışmalı, spora katılım öncesi tıbbi kontroller 

yapılmalıdır. Pratik olarak çocuğunuzu spora yönlendirdiğinizde 

şu önerilere dikkat etmekte yarar olacaktır; Spor için gerekli 

malzemelerin maliyeti, fiziksel temas miktarı, bireysel 

yeteneklerin önemi, takım performansının önemi, takımın 

büyüklüğü, her bir çocuğun katılım şansı. 

Bulunduğunuz yörede birçok spora katılabilme şansı varsa 

çocuğunuzun bunları denemesi için fırsat yaratın. Bireysel 

sporlar yanı sıra takım oyunlarını da denemesini sağlayın. 

Temas sporlarına yatkın olup olmadığını gözlemleyin, el göz 

koordinasyonu değerlendirin, top oyunlarına yatkınlığını 

gözlemleyin.

Spora karar verirken çocuğuz emin ellerde ve güvenli bir 

ortamda mı değerlendirin. Spor eğitmeni veya çalıştırıcı oyunun 

kurallarını koyuyor mu? Oyunun gerektirdiği koruyucu 

malzemelerin kullanılmasını denetliyor mu? Sadece iyi 

oyunculara mı şans tanıyor? Çalıştırıcı, çocuğun büyük 

olmadığının, gelişimini tamamlamadığının farkında mı? Verilen 

talimatlar çocuğunuzun güvenliğini sağlamaya yönelik olarak 

yeterli mi? Çalıştırıcı sürekli bağırıyorsa, iyi oyuncuları 

oynatıyorsa, çocuğunuzun katılma istek ve cesaretini 

yitirmesine yol açabilecektir. Çocuğunuzun antrenörüne saygı 

duyun ve bunu gösterin. Onunla iletişim halinde olun. Eğer 

uygulamaları ile ilgili katılmadığınız noktalar varsa çocukla 

değil doğrudan antrenörle bunu paylaşın. Çocuğunuzun benzer 

yaş grubundaki çocuklarla bir arada olması ya da fiziksel 

olgunluk ve gelişimlerine yeteneklerine göre gruplara ayrılmış 

olması yaralanma risklerine karşı önemli bir koruyucu etken 

olacaktır. Isınma ve soğuma dönemleri için yeterli zaman 

ayırmaları, yaralanmalardan korunma konusunda sorumluların 

yeterli ilgi göstermelerine yönelik bir işaret olarak 

değerlendirilebilir.

Anne baba için pratik öneri; “oturun ve izleyin”. Vaktiniz 

elverdiğince çocuğunuzu sporda izleyin, onu olumlu yönde 

güdüleyin ve cesaretlendirin. ”Fair play” in (centilmenliğin) 

önemini vurgulayın, yapabiliyorsanız çocuğunuz için bir sporcu 

olarak örnek olun. Her şeye rağmen kazan sloganı ile hareket 

etmek birçok çocuğun spordan soğumasına yol açabilecektir. 

Organize sporlar çağında çocuğunuzun gerçekten oynamak 

isteyip istemediği konusunda emin olunuz. Spora katılımın 

çocuğunuzun eğitim programını etkilemesine izni vermeyin. 

Eğer çocuğunuz yaptığı sporu bırakmak isterse onu olumsuz 

etkileyen faktörleri gözden geçirin. Çocuğun aktiviteyi yaparken 

formda olması, sağlıklı olması ve de mutlu olması 

amaçlanmalıdır. Çocuğunuz kazansa da, kaybetse de onu 

sevdiğinizi bildiğinden emin olun. Takımın diğer üyeleri ve 

çocuğunuz için amigoluk yapın. Oyun ve yarışmalarda 

duygularınızı kontrol edin diğer oyuncu, antrenör ve görevlilere 

bağırmayın. 

Anne baba olarak çocuğunuzu dinleyin. Erken yaşlara fiziksel 

aktivite alışkanlığı ile birlikte kazanılacak iyi bir beslenme 

alışkanlığı çocuğunuzun sağlıklı bir erişkin birey olma şansını 

artıracaktır. Yeteneği çok fazla olmasa da çocuğunuz destek 

ve iyi yönlendirme ile çok başarılı olabilecektir. 

ÇOCUKLUK ÇAĞI
SPOR VE 

AİLENİN ROLÜ
Dr. Mesut NALÇAKAN

Spor Hekimi



BİZ’den Kısa Kısa...

Özkan, çekiç atmada 
iki Türkiye rekoru kırdı

TÜRKİYE'de çekiç atmanın parlayan yıldızı 
Özkan Baltacı, Türkiye Nurullah İvak Atmalar 
Şampiyonası'nda ve Eskişehir’deki Gençler 
Türkiye Şampiyonası’nda ikiTürkiye 
rekorunun altına imza attı. Önce  çekici 76,47 
m'ye atan Özkan, Eskişehir’de ise bu 
derecesini 76,94 m’ye taşıdı. Şampiyonada 
yıldız bayan takımımız 5.435 puanla ikinciliği 
elde ederken, sporcularımızdan Çisem Sağlık 
cirit atmada, Şengül Polat ise çekiç atmada 
üçüncü oldular. 

Eğilmez ve Yılmaz'dan
Grand Prix üçüncülüğü

BAŞARILI judocularımız Kudret Eğilmez ve 
Hasan Yılmaz, Bakü'de düzenlenen Grand 
Prix'te bronz madalya kazandı. 15 ülkeden 
30'u bayan toplam 101 sporcunun katıldığı 
Grand Prix'te 57 kiloda tatamiye çıkan Kudret 
Eğilmez, final şansını Kanadalı Joliane 
Melancon'a yenilerek kaçırırken, 73 kilo 
sporcumuz Hasan Yılmaz ise Azeri ve Gürcü 
rakiplerini alt etmesine rağmen yarıfinalde 
Azeri Rüstem Oruçov'a kaybederek bronz 
madalyayla yetinmek zorunda kaldı.
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Dinçgil ve Arabacı
milli takıma seçildi

ESKRİM takımımızın önemli iki sporcusu 
Aslı Dinçgil ve Çınar Arabacı, Uluslararası 
Çoçuk Kupası ve Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 
Eskrim Milli Takımı'na seçildiler. Aslı Dinçgil, 
Ankara'daki Çocuk Kupası'nda 115 sporcu 
arasında birincilik kürsüsüne çıkarken, Çınar 
Arabacı ise Mersin'deki Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası'nda bronz madalyayı boynuna 
taktı. Antrenör İpek Erdem, sporcuları tebrik 
ederken hedefin büyüyerek devam edeceğini 
söyledi.

Yıldız ve Genç kızlardan
Türkiye şampiyonluğu 

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Yıldız 
Hentbol Bayan Takımı, Aydın'da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası'nda tüm rakiplerini 
dize getirirek son 4 yıldaki ikinci 
şampiyonluğu aldı. Yıldız kızlar, Polatlı Bld 
(36-18), Osmangazi Bld (34-21), T.Telekom 
(26-22), Arhavispor (39-23) ve Anadolu 
Ünv.'yi (34-24) yenip finale çıkarken son 
maçta Osmangazi Bld'yi 31-23 yenip kupayı 
İzmir'e getirdi. Genç kızlarımız ise 
Marmaris’teki Türkiye Şampiyonası’nı 1. bitirip 
tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Hentbolde yıldızlar
Türkiye dördüncüsü

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Yıldız Erkek 
Hentbol Takımı, Celal Atik Spor Salonu'nda 
yapılan Türkiye Şampiyonası'nı 4. sırada 
tamamladı. Geçen yıl Türkiye Şampiyonu 
unvanı aldığı için finallere direkt katılma 
hakkı elde eden ekibimiz, İzmir'de Elazığ 
Av.İbrahim Gök Spor Kulübü'nü 37-31 yenip 
yarıfinale çıkmaya hak kazandı. Maliye 
Yarıfinalde Milli Piyango engeline 25-14'lük 
skorla takılan Büyükşehir, 3-4 maçında 
Beşiktaş'a 32-25 kaybederek Türkiye 4.'sü 
oldu.

Şampiyon Taçyıldız'dan
World Cup birinciliği

KARİYERİNDE iki Dünya şampiyonluğunun 
yanı sıra Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü 
bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
güreşçi Ahmet Taçyıldız, Rusya'da 
düzenlenen World Cup'ta (Dünya Kupası) 
birincilik kürsüsüne çıktı. Milli takımımızın 
ikinci olduğu şampiyonada Koreli, Kazak ve 
Ermeni rakiplerini dize getiren Ahmet 
Taçyıldız, böylelikle olimpiyat yolunda 
önemli bir engeni aştı. Taçyıldız, bu ay 
Ukrayna'daki kalifikasyonu geçerse 2012 
Lonrda vizesi alacak.



Rumi Spor Oyunları'nda
Mert Çiçek'ten bronz
 
TEKVANDOCUMUZ Mert Çiçek, Konya'da 
düzenlenen 2. Uluslararası Rumi Çoçuk 
Oyunları'nda bronz madalya kazandı. 65 
kiloda mücadele eden sporcumuz, İsveçli Ilın 
Soulimani ve Bosna Hersekli Samir 
Kerimoviç'in ardından üçüncü olmayı 
başardı. Minikler Türkiye Şampiyonu unvanlı 
sporcumuz, geçen sene de yıldızlarda 
Türkiye ikincisi olmuştu. Antrenör Çetin Tül, 
"Temmuz ayında Yıldızlar Türkiye 
Şampiyonası'na katılacağız. İzmir'e bu kez 
altınla dönmek istiyoruz' dedi.

BİZ’den Kısa Kısa...

Trambolin takımımız
Bolu'da zirveye çıktı
 
İZMİR Büyükşehir Belediyespor Trambolin 
Takımı, Bolu'da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası'nda yıldız kızlar ve büyük 
erkeklerde birincilik alırken, genç erkeklerde 
ise ikinci oldu. Bolu Murat Canbaş Spor 
Salonu'ndaki şampiyonada 12 ilden toplam 
85 sporcu katılırken, elde edilen derecelerin 
çok iyi olduğunu söyleyen Antrenör İlhan 
Karanlık, "Çoğunluğu altyapıdan yetişen bir 
ekiple mücadele ettik. Trambolindeki 
rakipsizliğimizi bir kez daha kanıtladık" dedi.

Gülşah ve Levent,
TSYD Ödülü aldılar

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği İzmir 
Şubesi'nin düzenlediği 1. Ege'de Yılın Spor 
Ödülleri değerlendirmesinde iki sporcumuz, 
ödüle layık bulundu. 2012 Londra 
Olimpiyatları vizesi alan judocumuz Gülşah 
Kocatürk, Yılın Sporcusu Ödülü'ne ulaşırken, 
Balkan Şampiyonası'nda ayakkabılarını 
verdiği Yunanlı rakibini diskalifiye olmaktan 
kurtaran Levent Ateş ise Fair-Play Özel 
Ödülü'ne değer görüldü. Sporcular, ödüllerini 
13 Haziran'da Urla'daki TSYD Tesisleri'nde 
düzenlenen törenle aldılar.

Tekerlekli sandalyede
ligi 4. tamamladık

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Takımımız, 
ligi 4. sırada bitirerek bir kez daha Avrupa 
Kupaları'na katılma vizesi aldı. Normal 
sezonu 3. sırada bitiren ekibimiz, çeyrek final 
serisinde Karagücü'nü safdışı bırakıp 
Galatasaray'ın rakibi oldu. İstanbul 
temsilcisine iki maçta da kaybeden İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, final şansını kaçırdı. 
Üçüncülük dördüncülük maçında Karabük'e 
de yenilen takımımız, ligi 4. sırada noktaladı 
ve Avrupa Kupaları'na katılmaya hak kazandı.

Coşkun Süer, İtalya'da
gümüş madalya aldı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un veteran 
masa tenisçisi Coşkun Süer, İtalya'nın 
Sardunya Adası'na yapılan 1. Uluslararası 
Veteranlar Masa Tenisi Şampiyonası'nda 
çiftler kategorisinde gümüş madalya 
kazandı. İstanbullu sporcu Ercan Ceyhan ile 
birlikte müsabakaya çıkan Süer, daha önce 
de Balkan Şampiyonası'nda derece yapmıştı. 
Bu arada İsmail Kuşoğlu ve Mustafa 
Abdullah Arslan ise Amasya'daki Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonası'ndan İzmir'e 
3 madalyayla döndü.

- 29 -

Arıcan ve Boncuk
madalya bırakmadı

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu 
cimnastikçiler Ferhat Arıcan ve Coşkun 
Boncuk, bu ay Bornova Cimnastik 
Salonu'nda düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası'nda yine zirveye çıktı. Son üç 
yılın şampiyonu Ferhat Arıcan, büyük 
erkeklerde yeniden zirveye çıkarken, Coşkun 
Boncuk da aynı şampiyonada ikincilik 
kürsüsündeki yerini aldı. Sporcularıyla gurur 
duyduğunu söyleyen Antrenör Reyhan 
Karanlık, 'Avrupa Şampiyonası'nda iki 
sporcumuz derece yapamadı ama Türkiye'de 
sporcularımız rakipsiz olduklarını tekrar 
gösterdiler. İnşallah kendileri daha büyük 
başarıya imza atacaklardır' dedi.




