
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ BROŞÜRÜSPOR KULÜBÜ

2
0

1
2

 -
 A

ğ
u

s
t

o
s

 /
 S

a
y

ı:
 7

www.izmir.bel.tr • www.izmirbsbspor.org

Şimdi sıra sizde Futbol zirvesi Buzun yeni prensesi
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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Begül 
Löklüoğlu, Gülşah Kocatürk ve Semiha Mutlu, 

dünyanın en büyük spor organizasyonu olan 
2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi 

gururla temsil ettiler.

TEŞEKKÜRLER
ÇOCUKLAR
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DÜNYA'nın en büyük spor organizasyonu olimpiyatlarda İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
üç sporcu da mücadele etti... Gülşah Kocatürk, Begül Löklüoğlu ve Semiha Mutlu, "Daha 
yüksek, daha hızlı, daha güçlü" sloganıyla çıktıkları yolda 2012 Londra Olimpiyatları'nda 
ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. 20 kilometre yürüyüşte olimpiyat vizesi alan Recep 
Çelik'in sağlık sorunları nedeniyle katılmadığı dev organizasyonda üç sporcu madalya 
kazanamasalar bile sergiledikleri örnek davranış, mücadele güçleri ve yetenekleriyle 
kocaman bir teşekkürü çoktan hakettiler. Sporcularımızı, bize yaşattıkları gurur için 
tebrik eder, 2016 Brezilya Olimpiyatları yolunda onlara şimdiden başarılar dileriz.

2012 Yaz Olimpiyat Oyunları, İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Temmuz-12 Ağustos 
tarihleri arasında "Bir kuşağa ilham ver" sloganıyla düzenlendi. 204 ülkeden 10 bin 494 
sporcunun mücadele ettiği olimpiyatlara ülkemiz, 16 branşta 114 sporcuyla katıldı. Türki-
ye, olimpiyatı 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya ile 32. sırada kapatırken, ABD 46 altın, 29 
gümüş ve 29 bronz madalyayla liderliği yine kimseye kaptırmadı. 2012 Londra 
Olimpiyatları'nda ülkemiz açısından en önemli dereceyi, bayanlar 1500 metrede altın ve 
gümüş madalyalara uzanan Aslı Çakır Alptekin ile Gamze Bulut elde ettiler. Tekvandoda 
Servet Tazegül altın ve Nur Tatar gümüş, güreşte ise Rıza Kayaalp bronz madalyayla 
ülkemize döndüler.

Türkiye adına 2012 olimpiyatlarında ilk mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu 
Begül Löklüoğlu, bayanlar bireysel klasik yayda verdi. Bu branştaki tek Türk sporcu olan 
Begül Löklüoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Lord's Cricket Ground'da yapılan ve 
64 bayan okçunun mücadele ettiği sıralama atışlarında, 72 atış sonrasında 648 puan 
toplayıp 26'ncı sırayı elde etti. Bu yıl Las Vegas'ta düzenlenen Dünya Salon Okçuluk 
Şampiyonası'nda 6'ncı olmayı başaran ve ilk kez olimpiyatlarda mücadele eden milli 
okçumuz, ilk turda ise Tayvanlı Chien-Ying Le ile karşılaştı. Yine Lord's Cricket Ground'da 
yapılan yarışmada rakibine 6-0 (84-78) yenilen genç sporcu, bu sonuçla olimpiyat defteri-
ni kapattı ve İzmir’e geri döndü.

Begül ve Gülşah'ın son 32'ye kaldığı dev organizasyonda 
Semiha, 20 km. yürüşte 47. olarak kariyer rekoruna ulaştı. 
Recep Çetin, sağlık sorunları nedeniyle son anda
Londra'ya gidemedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un World 
Cup şampiyonu unvanlı judocusu Gülşah 
Kocatürk, okçumuz Begül'ün hemen ardın-
dan serisine başladı. Bayanlar +78 kiloda ilk 
turu maç yapmadan geçen Gülşah Koca-
türk, Excel North Arena'daki son 32 müca-
delesinde Ukraynalı Kindzerskya'ya iponla 
kaybetti. Karşılaşma 4 dakika 10 saniye 
sürerken, milli judocu Sezer Huysuz'un da 
73 kilo elemelerinde İsrailli rakibine mağlup 
olması nedeniyle bu branşta tüm sporcula-
rımız elenmiş oldu.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ülke-
mizi bayanlar 20 kilometre yürüyüş bran-
şında İzmir Büyükşehir Belediyesporlu milli 
atlet Semiha Mutlu, temsil etti. The 
Mall'da gerçekleştirilen bayanlar 20 
kilometre yürüyüş mücadelesinde Semiha 
Mutlu, 1.35.33'lük derecesiyle 61 sporcu 
arasında 47. sırayı aldı. 6 sporcunun bitire-
mediği yarışı, Rusya'dan Elena Lashmano-
va 1.25.02'lik derecesiyle Dünya rekoru 
kırarak kazandı. Semiha Mutlu ise, bu 
derecesiyle kariyerinin en iyi sonucuna 
ulaşmış oldu.
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2012 Paralimpik Yaz Oyunları'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan 
4 sporcu bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacak, 

İzzettin Kanat, Duygu Çete, Bestami Boz ve Cahit Kılıçarslan dünyanın vitrinine çıkacak.

ŞİMDİ SIRA SİZDE

Çalışmalarını Konya'da tamamladı. Sabah kondisyon ve 

koşu, akşam teknik idmanlar yaparak hazırlandı. Form 

düzeyi çok yüksek. 2008'de Pekin'deki organizasyona 

da katıldığı için önemli tecrübeye sahip.

Özgeçmişi
Doğum tarihi: 19 Nisan 1989

Doğum yeri: Gümüşhane

Boy-kilo: 1.68-57 kg.

Branşı: Görme engelliler judo

Eğitimi: Üniversite

Antrenörü: Muzaffer Uluçam

Başarıları
2011

Avrupa Şampiyonası/Londra 2.
2010 

Dünya Şampiyonası/Antalya 3.
Dünya Takımlar Şampiyonası/Antalya 2.
2009 

Uluslararası Turnuva /Almanya 2.
2008 

Avrupa Şampiyonası/Macaristan3.
Uluslararası Turnuva/Almanya 3.
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Çalışmalarını Kayseri'de tamamladı. Günde iki idman 

yaptı. Son 3,5 aydır aralıksız kampla hazır hale geldi. En 

son Hollanda'da düzenlenen Bedensel Engelliler Avrupa 

Atletizm Şampiyonas'nda gümüş madalya kazandı. 

Özgeçmişi
Doğum tarihi: 12 Temmuz 1990

Doğum yeri: Muş

Boy-kilo: 1.83-74 kg.

Branşı: Bedensel engelliler 800 m, T46

Eğitimi:  Üniversite öğrencisi

Antrenörü:  Recep Günay

Başarıları
2012 
IPC Avrupa Atletizm Şampiyonası/Stadskanaal/1500m 2. 
Uluslararası Turnuva/Çek Cumhuriyeti/800m Dünya Oyunları/Dubai/1500m 1.
2011 
Çek Cumhuriyeti/ Uluslararası Turnuva 800m 2.(Paralimpik A barajı) 

2010
Uluslararası Turnuva/ İtalya  1. 
Uluslararası Turnuva/İsveç  1.
Avrupa Şampiyonası/İsveç 2010/ 800m-1500m 1. 
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GÜLŞAH Kocatürk, Semiha Mutlu, Recep Çetin ve Begül 

Löklüoğlu'nun 2012 Londra Olimpiyatları'na katılımıyla gurur 

duyan İzmir, 2012 Paralimpik Yaz Oyunları'na 4 sporcu 

göndermenin heyecanını yaşıyor. Okçuluk, atletizm, bocca, 

bisiklet, binicilik, futbol, golball, judo, powerlifting, kürek, 

yelken, atıcılık, yüzme, masa tenisi, voleybol, tekerlekli sandalye 

basketbol, tekerlekli sandalye eskrim, tekerlekli sandalye 

ragbisi, tekerlekli sandalye tenis ve paralimpik futbol 

kategorilerinde düzenlenecek şampiyonada İzmir Büyükşehir 

Belediyesporlu İzzettin Kanat powerlifting, Duygu Çete judo, 

Bestami Boz tekerlekli sandalye basketbol, Cahit Kılıçarslan 

ise atletizmde ülkemizi temsil edecek Türk sporcular arasında 

yer alıyor. Wenlock ve Mandevilli isimli çelikten yapılmış tek 

gözlü iki çizgi karakterin maskot olarak kullanıldığı 2012 

Paralimpik Yaz Oyunları, 29 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında 

düzenlenecek. Sporcularımızın son durumları şöyle:

Powerlifting branşında dünyanın en iyi 7 sporcusundan 
biri konumunda. Çalışmalarını İzmir'de 4 aylık yoğun bir 
programla tamamladı. Son olarak Hatay'da 194 kg. 
kaldırarak Türkiye rekoru kırdı. Madalya şansı oldukça 
yüksek. 

Özgeçmişi

Doğum tarihi: 3 Mart 1975

Doğum yeri:Mardin
Branşı:  Bedensel engelliler halter, 60 kg, ayakta
Eğitimi: Üniversite
Antrenörü: Selim Savaş

Başarıları

2012 
Uluslararası Turnuva/Birleşik Arap Emirlikleri 4.
Uluslararası Turnuva/Birleşik Arap Emirlikleri 2.
2010 
Dünya Şampiyonası/Malezya 4.
2007
Avrupa Şampiyonası/Yunanistan 3.
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Hazırlıklarını Adana, Trabzon, İstanbul ve Hollanda'da 
uzun süreli bir kampla tamamladı. Bugüne kadar 50 kez 
milli formayı giydi.  Branşında Türkiye'nin en önemli 
kariyere sahip oyuncuları arasında gösteriliyor. 

Özgeçmişi

Doğum tarihi: 01 Ağustos 1983

Doğum yeri:Gaziantep
Branşı: Bedensel engelli basketbol, 1,5 puan
Eğitimi: Lise
Antrenörü: Harman Yazıcıoğlu

Başarıları

2011
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası A Ligi 5.
2010
Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası 8.
2009
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası A Ligi 2.
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KALENİN
HAKİMİ

İzmir Büyükşehir Belediyespor  Erkek Hentbol Takımı’nın 
usta kalecisi Namık Dalgakıran 

jübilesini yapıp 32 yıllık kariyerini noktaladı ve 
hem A takımda hem de altyapıda kaleci antrenörü oldu.



32 yıllık hentbol kariyerine nokta koyan Namık Dalgakıran, İzmir 

Büyükşehir Belediyespor'da artık bayan takımında kaleci 

antrenörü olarak görev yaparken, altyapıda da yeni yetenekler 

kazandırmak için çalışacak. İzmirli bir sporcu olarak hentbolu 

başladığı yerde noktalamanın kendisine gurur verdiğini söyleyen 

Namık Dalgakıran, “32 yıllık aktif sporculuk yaşamımda 11 

şampiyonluk, 12 Türkiye, 1'er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık 

Kupası kaldırdım. 100'ün üzerinde milli forma giydim. Bunların 

hepsini İzmir'de başlayan kariyerim sayesinde başardım. Bu 

tecrübemi artık hem A takımdaki kaleciler hem de altyapıdaki 

gençler için kullanacağım” dedi.

Şirinyer Alke’de hentbola başladığını, Eti Bisküvileri, Halk 

Bankası, Ankaragücü, Çankaya Belediyespor, ASKİ, Beşiktaş, 

Mersin Yenişehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir 

Belediyespor'da görev yaptığını belirten Dalgakıran, “Artık 

hedefim; Türk hentboluna yeni kaleciler kazandırmak. Geçmişte 

çalıştığım antrenörlerden edindiğim bilgiler ve çağın gerektirdiği 

teknolojilerden yararlanarak, altyapısıyla güçlü olan İzmir 

Büyükşehir Belediyespor’u daha iyi yerlere getirmeyi istiyoruz 

ve bu yönde çalışmalarımızı geliştiriyoruz” dedi.

Erkekler Hentbol Süper Ligi'ni 2007-2008 sezonunda şampiyon 

olarak tamamlayan ekipte forma giyen genç antrenör, 

“Doğduğum, büyüdüğüm ve sevdiğim kentin takımında 

oynamak ve şampiyonluk yaşamak ayrı bir gurur. O günlere 

dönüp, şampiyonluğu kazandığımız anı düşündüğümde 

gözlerim doluyor ve duygulanıyorum. Şimdi o günlerin aynısını, 

antrenörlük kariyerimde yaşamak istiyorum” diye konuştu.

- 7 -
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İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'dan 22 yıl 

önce Fenerbahçe'ye 
transferiyle olay yaratan 
Ertunç Özmusullu, 22 yıl 

aradan sonra döndüğü 
yuvasında altyapı 

sorumluluğuna getirildi.

İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'dan 22 yıl 

önce Fenerbahçe'ye 
transferiyle olay yaratan 
Ertunç Özmusullu, 22 yıl 

aradan sonra döndüğü 
yuvasında altyapı 

sorumluluğuna getirildi.

O ARTIK
ANTRENÖR



İZMİR Büyükşehir Belediyespor'dan 1990'da Fenerbahçe'ye 
transfer olan, Türk futboluna senelerce sporcu ve genel 
menajer olarak hizmet eden Ertunç Özmusullu, 22 yıl aradan 
sonra döndüğü İzmir Büyükşehir Belediyespor'da altyapı 
sorumluluğuna getirildi.

Futbolseverlerin İzmirspor'dan ve Fenerbahçe'den tanıdığı 
1972 doğumlu Ertunç Özmusullu, İzmir'in son dönemde yetiş-
tirdiği en büyük yıldızlar arasında yer alıyor. Futbol kariyerine 
İzmirspor altyapısında başlayan, 1990 yılında İzmir Büyükşe-
hir Belediyespor'dan Fenerbahçe'ye transferi olay yaratan 
Özmusullu, İstanbulspor, Konyaspor, Bucaspor, Kuşadası 
Gençlikspor, Marmarisspor, Yimpaş Yozgatspor, Şanlıurfas-
por, Ankara Şekerspor ve Gölcükspor formalarını giydi. Aktif 
futbolculuk yaşamını noktaladıktan sonra UEFA B Lisans 
Kursu'na katılan Özmusullu, önce İzmirspor'da genel mena-
jerlik, ardından Bergama Poyracık'ta antrenörlük yaptı. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Metin 
Küçükoğullarından'ın isteği üzerine 22 yıl sonra yuvaya dönen 
Ertunç Özmusullu, Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmek 
için altyapının başına geçti.

“Herkesin önündeki en iyi örnek benim” diyen Ertunç Özmu-
sullu, “Fenerbahçe gibi Türk futbolunun en önemli kulüplerin-

den birinde forma giydim. 318 maçlık kariyerimde 40 gol atıp, 
sayısız şampiyonluk yaşadım. Her yaşımda futbola tutkuyla 
bağlı oldum. Gençlere de tutkulu, coşkulu ve kazanıcı olmala-
rını tavsiye ediyorum” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 
yaptığı iş için “Yepyeni bir bina inşaa ediyoruz” yorumu yapan 
genç teknik adam, “Önce zihinlerden yola çıkacağız. Herkes, 
bir gün yıldız futbolcu olacağına inanacak. Önlerindeki en iyi 
örnek de benim. Ekip çalışmasıyla herkesi hayallerine kavuş-
turacağız” diye konuştu.

İzmir'in ciddi bir futbolcu kaynağına sahip olduğunun da altını 
çizen Özmusullu, “İzmir, her dönem Metin Oktay ve Mustafa 
Denizli başta olmak üzere birçok yıldız oyuncuyu Türk futbo-
luna kazandırdı. Gelecek planımızda İzmirli oyuncuları, Türk 
futbolunda iz bırakacak oyuncular olarak yetiştirmek istiyo-
ruz. Kulübümüzün U-10, U-12, U-13, U-14, U-15, U-16, U-17 ve 
U-19 takımlarını, tamamen İzmirli yıldız adayı futbolculardan 
kurulu ekipler haline getireceğiz. Büyük bir yetenek taraması-
na çıkacağız. Çalışmalarımızın meyvesini de en kısa sürede 
alacağız” dedi.

- 9 -
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RAKİPSİZ İZMİR

Hentbolde yıldız ve genç bayanlarda 
Türkiye şampiyonu olup, 

küçüklerde ikinci sırayı alan 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü 
olduğunu kanıtladı.

Muhsin Devrim
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ANTRENÖR Muhsin Devrim yönetiminde 8 sezon önce 

okul-kulüp işbirliğini başlatıp hentbol altyapıda başarı 

basamaklarını hızla tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

bu sezon yıldız ve genç bayanlarda Türkiye şampiyonluğu ipini 

göğüslerken, küçük bayanlarda ise ikinci sırayı aldı. Hentbol 

otoriteleri tarafından "Türkiye'nin en iyi altyapı kulübü" olarak 

gösterilen İzmir Büyükşehir Belediyespor, böylelikle son üç 

sezonda altyapı kategorilerinde 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 

ikincilik, 1 de üçüncülük kazanmış oldu. "Tamamı altyapı 

oyuncularımızdan oluşan  A takımımızın, Türkiye şampiyonu 

olacağı günü bekliyoruz" diyen Antrenör Muhsin Devrim, 

"Elena Dikbaş, Melek Demir ve Ömer Faruk Yazıcı ile çıktığımız 

yolda 8 yıl içinde çok iyi bir konuma yükseldik. Türkiye'deki 

sistemi tersine çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü; İzmir Büyükşehir 

Belediyespor dışında hentbola yatırım yapan tüm kulüpler, 

altyapıya önem vermiyorlar. Biz ise 8 senedir canla başla çalışıp 

bu noktaya ulaştık. Yeliz Özel ve Senar Dayat gibi oyuncularımız, 

milli takım düzeyine ulaştı. Sibel Karameke, Şeyma Atasever, 

Ceren Akyol, Yasemin Kaya, Yasemin Güler ve Ece Öztokat, 

genç milli takıma yükseldi. Şampiyonlukla birlikte gelen bu 

başarılar, doğru yolda olduğumuzun birer göstergesi" dedi.

Genç bayanlar tarihte ilk kez

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Genç Bayan Hentbol Takımı, 

Marmaris'te düzenlenen Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 

tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı. Grupta oynadığı 4 maçın 

(Antalya Türk Telekom 34-23, Ordu Gençlerbirliği 56-10, Yeni 

Mahalle Belediyespor 34-32, Medical Park Elazığspor 33-30) 

tamamını kazanan Büyükşehir, finalde İstanbul Emniyetspor 

Gücü'nü de 36-26’lık skorla yenipte şampiyonluk ipini göğüsledi. 

Yıldız bayanlar pırıl pırıl

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Yıldız Bayan Hentbol Takımı, 

Aydın'daki Türkiye Şampiyonası'nda tarih yazdı. Grupta oynadığı 

beş maçın (Ankara Polatlı Bld. 36-18, Bursa Osmangazi Bld 

34-21, Ankara T.Telekom 26-22, Artvin Arhavispor 39-23, 

Anadolu Ünv.'yi 34-24) tamamını kazanan ve finalde Bursa 

Osmangazi Belediyespor'u da 31-23 yenen Büyükşehir, birinciliğe 

zorlanmadan ulaştı. 

Küçükler, gümüşte kaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Küçük Bayan Hentbol Takımı, 

Ordu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası finalinde, Bursa 

Osmangazi Belediyespor'a 24-20'lik skorla yenilerek Türkiye 

İkinciliği'ni kazandı. Üsküdar Belediyespor'u 23-22, 

Eskişehirspor'u 38-31, çeyrek finalde Samsun Gençlik'i 33-14 

ve yarı finalde Sivas Gençlik'i 22-19'luk skorlarla geçen küçük 

bayanlar, finalde Bursa Osmangazi Belediyespor'a 24-20 skorla 

mağlup olup ikincilikle yetindi. 



FİLEYE
"CAN"GELDİ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'da Can ve Cansu Çolak kardeşler, 
voleybolun yeni teknik patronları oldu. İki kardeş, Arkas ve Karşıyaka gibi 
Büyükşehir'i de bir voleybol okulu yapmak istediklerini açıkladı.
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İZMİR Büyükşehir 

Belediyespor'da Cansu ve Can 

Çolak kardeşler, voleybolun yeni teknik 

patronları oldular. Yeni sezonda Can Çolak, Avni Kalkanlı'nın yerine 

Bayan Voleybol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapacak. 

Kızkardeşi Cansu Çolak ise altyapının teknik sorumlusu olacak. 

İki kardeş, Arkas ve Karşıyaka'nın yıllardır İzmir voleybolunun 

amiral gemiliğini üstlendiğini, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 

da bu çıkışa uygun olarak İzmir'deki voleybol ateşini iyice 

körükleyeceğini söyledi.

İzmir Büyükşehir 

Belediyespor'da 2006'dan bu 

yana görev yaptığını, kulübün 

yapısını çok iyi bildiğini vurgulayan 

Can Çolak, bunun önemli bir avantaj 

olduğunu söyledi. Yıllardır Türk 

voleybolunun içinde olduğunu belirten Can 

Çolak, "Celal Bayar Üniversitesi BESYO'da 

voleybol antrenörlüğü eğitimi aldım. Arçelik ve 

Alternatif Dershane'de antrenörlük yaptım. 6 yıldır da bu 

çatının altındayım. Tüm ekibi ve oyuncu kadrosunu çok iyi 

tanıyorum. Altyapı kökenli bir kimlikle yolumuza devam edeceğiz. 

Ancak yine de şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor'u bir voleybol okulu haline getirmek 

istediklerini ifade eden Cansu Çolak ise, "İzmir'deki sporcu 

potansiyeli buna çok uygun. Önümüzdeki sezondan itibaren büyük 

bir değişim içerisine girerek hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. 

Ben de ağabeyim gibi kulübü çok iyi tanıyorum. İki sezon bu 

kulübün formasını giydim. Sakatlık nedeniyle aktif voleybol 

yaşamıma veda etmek zorunda kaldım. Ancak şimdi başka bir 

görevle tekrar kulübüme hizmet etme şansı yakaladım.  Ağabeyim 

ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak kulübümüzü en iyi yerlere 

getireceğiz" diye konuştu.



FUTBOL ZİRVESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu,
İzmir’deki spor kulüplerinin başkanlarıyla biraraya gelerek 

futbol zirvesi gerçekleştirdi.
 

Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir futbolunun 
sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda 

kulüp başkanlarını dinleyerek projelerini paylaştı.
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İzmir’in köklü kulüplerinin yöneticileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
“Kulüplerimizin alt yapı sorunlarını gücümüz yettiği şekilde çözümlemek istiyoruz” diye konuştu. 
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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz  Kocaoğlu,  İzmir’deki 

spor kulüplerinin  yöneticileri ile bir zirve gerçekleştirdi. Şato 

Konukevi’nde gerçekleştirilen toplantıda, İzmir futbolunun 

sorunları masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan 

Aziz Kocaoğlu, “Bir süredir kulüp başkanları ile bir araya 

gelemedik. Bizim de kafamızda birçok düşüncemiz, yapmayı 

düşündüğümüz şeyler var. Daha çok kulüp başkanlarımızı 

dinleyip dileklerini, acil ihtiyaçlarını tespit edip yapılabilecek 

olanlarını sonuçlandırmak niyetindeyiz. Belediyenin olanakları 

ile kulüplerimizin alt yapı sorunlarını halletmek üzere 

gücümüzün yettiği kadarınca  hazır olduğumuzu  bildirmek 

istiyorum” dedi.  

Toplantıya Altay Spor Kulübü Başkanı Ömer Hızlıok, Yönetim 

Kurulu Üyeleri Ergül Gülbent ile Şentürk Apaydın, Altınordu 

Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Bilen, yönetici Sinan 

Bezircilioğlu, Futbol Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Murat Dizdar,  

Bucaspor Kulübü Başkanı Mehmet Bülent Nuri Bektur, As 

Başkan Hikmet Çiftçi, Gelir Getirici Faailiyet Sorumlusu Sedat 

Nisa, Göztepe Spor Kulübü Başkanı İmam Altınbaş ile Başkan 

Vekili Sabri Sadıklar, İzmirspor Kulübü Başkanı Emin İşletir, 

Başkan Yardımcısı Serkan Güler, Yönetim Kurulu Üyesi Barış 

Bilici ile Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Cihan Büyükoral, 2. 

Başkan Ali Erten ve  Yönetim Kurulu Üyesi  Mustafa Seyhan  

Evlioğlu katıldı.  

 

Toplantı için Başkan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür eden kulüp 

başkanları, hem Büyükşehir Belediyesi ile hem de kendi 

aralarındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiği 

konusunda görüş birliğine vardı. Şato Konukevi’ndeki toplantı 

yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili 

Raif Canbek, Genel Sekreter Yardımcıları Serpil Baran, Erhan 

Bey ve Fügen Selvitopu, 1. Hukuk Müşaviri Canan Mut,  Şirketler 

Koordinatörü Şükrü Parmaklı, İZBETON Genel Müdürü Hüseyin 

Sezer, Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Özel, Tarım Park 

Bahçeler Daire Başkanı Ziya Çavdar, Fen İşleri Daire Başkanı 

Fazıl Ölçer, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Zeliha Demirel, 

Kültür ve Sanat Şube Müdürü Veysel Çıldır da hazır bulundu.
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GÜREŞTE önemli bir değişim ve atağa kalkan İzmir Büyükşehir 

Belediyespor'da yeni teknik direktör Kemal Altay, İzmir'in güreş 

kenti olacağını açıkladı. Rüstem Mehmedov, Kaşif Şakiroğlu, 

ve Aydın Hatipoğlu gibi yıldızları yetiştiren, 

Ahmet Taçyıldız'ın üzerinde büyük emeği 

olan Altay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 

güreşe büyük önem verdiğini, Başkan Aziz 

Kocaoğlu'nun İzmir'e bir güreş salonu 

yapılması fikrinin bulunduğunu vurguladı. Bu 

bakış açısının İzmir'i kısa sürede güreşte bir 

marka kent konumuna yükselteceğini ifade 

eden Altay, "Bizler de bu ivmeye ayak 

uydurarak hem greko romen, hem de serbest 

stilde İzmir'in adını dünyaya duyaracağız" 

dedi. Bugaristan doğumlu olan, yıllarca 

Bulgar Milli Takımı'nda antrenörlük yapan 

Altay, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 

güreşle ilgili hedefleri konusunda ise şunları 

söyledi: "İzmir, bir dünya kentidir. İzmir Büyükşehir Belediyespor 

ise dünya kulübü adayıdır. Tüm güreş takımlarımız şu anda 

1.Lig'de mücadele ediyor. Greko romende son üç senede ilk üç 

içerisinde yer aldık. Ancak bu sene şampiyonluğa ulaşacağımıza 

inanıyoruz. Serbest stilde sürekli ilk 8 takım arasında kaldık. 

Bu sene ilk üçü zorlayacak bir ekip 

oluşturacağız. Antrenörlerimiz Cengiz 

Papağan ve Remzi Musoğlu, her iki 

kategoride eksikleri tespit ederek bu 

hedeflere yönelecekler. Özellikle altyapıda 

önemli değişikliklere gideceğiz. Tüm altyapı 

sporcularımızı, her hafta şampiyona varmış 

gibi hazırlayacağız. Okul-kulüp-belediye 

işbirliği ile hem yeni sporcular kazanacağız 

hem de sporcularımızın sorunlarını 

gidermeye yönelik adımlar atacağız. İzmir 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin 

Kaplan'ın şampiyon bir güreşçi olması bizim 

için önemli bir avantaj. İzmir Büyükşehir 

Belediyesi'nin gücü ve sayın Kaplan'ın deneyimleri 

sayesinde yıllardır sözü edilen ancak bir türlü ivme 

kazanamayan ‘Güreş Kenti İzmir Projesi’ni hayata geçireceğiz."

İZMİR, GÜREŞ
KENTİ OLACAK

İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 
güreşin yeni patronu Kemal Altay, 
branşın çehresini değiştirecek önemli 
adımlar atılacağını ve 
İzmir'in güreşte marka kent 
konumuna yükseleceğini açıkladı.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon alanı 

içerisinde Türkiye'nin en yeni ve modern buz sporları salonunu 

açması ve hemen ardından da şubenin yıllar sonra yeniden 

faaliyete geçmesi sayesinde ülkemiz yeni sporcular kazanırken 

Elifsu Erol, buzun yeni prensesi oldu. Buz sporlarıyla 2009 

yılında Erzurum'da kendisine hediye edilen bir çift patenle 

tanışan, geçen yıl ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Elifsu, (D) 

bayanlar kategorisinde İzmir'in en iyi derecelerinin altına imza 

atarken, Federasyon Kupası'nda 68 sporcu arasında elde ettiği 

birincilikle adından söz ettirdi. 2011'de Erzurum'daki Dünya 

Üniversiteler Kış Oyunları'nda dünyanın en iyi sporcularıyla 

gösteri yapma fırsatı da elde eden Elifsu, buzun üzerinde 

kendini özgür hissettiğini söyleyerek, "Buz pateni yapmayı çok 

seviyorum. İleride daha büyük başarılara sahip olmak istiyorum. 

(D) bayanlarda takım halinde kazandığımız Türkiye 7.'liğini 

geliştireceğimize inanıyorum. Üzerimde emeği olan tüm 

antrenörlerime, özellikte Gamze ve Neşe hocama çok teşekkür 

ediyorum. Buz patenine her yaştan insanları davet ediyorum. 

Çünkü burası zevkli ve eğlenceli bir yer" dedi. Antrenör Gamze 

İyiiş Güner de İzmir'in buz pateni branşında daha yetenekli 

sporcular yetiştirip Türk sporuna kazandıracağını belirterek 

"Engin Ali Artan, İzmir'e bu branşta ilk uluslararası madalyasını 

kazandırmıştı.  Elifsu Erol da (D) bayanlardaki birinciliğiyle 

önemli bir başarı yakaladı. Şu anda 3 sporcumuz milli takımda 

yer alıyor. Gelecek yıllarda İzmir, buz sporlarında herkesin örnek 

gösterdiği bir kent olacak" diye konuştu.

BUZUN
YENİ
PRENSESİ

İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu 
Elifsu Erol, 
(D) bayanlarda
68 sporcu arasında 
altın madalya 
kazanırken 
bu kategoride
izmir'in elde ettiği 
en büyük başarının 
altına imza attı.



İZMİR Büyükşehir Belediyespor'da bayan ve erkek takımlarında 

Hikmet Vurgun ve Süreyya Işıldak'ın yerine antrenör koltuğuna 

oturan Metin Parlak ile Celal Gençoğlu, yeni bir dönemin 

başladığını söyleyerek “Gücümüz gençler” dediler. Son 5 

sezonda Hentbol Süper Ligi'ndeki bayan takımında Hikmet 

Vurgun'un yardımcılığını yapan Celal Gençoğlu ile erkek 

takımında Süreyya Işıldak'la çeyrek asır geçiren Metin Parlak, 

“Zorlu bir görev bizi bekliyor. Zirvede devraldığımız bayrağı 

orada tutmalıyız. En büyük güvencimiz, genç ancak bir o kadar 

da yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip olmamız. Vurgun ve 

Işıldak hocalarımız bize önemli bir miras bıraktılar” dediler. 

32 yıldır hentbolun içinde olduğunu vurgulayan, TV Ensen 

(Almanya), Karşıyaka, TARİŞ, Vestel, Çankaya Belediyespor, 

TSK, Evrensel Koleji, Maliye Milli Piyango, Türk Telekom, ASKİ 

ve Ankara Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen, Evrensel 

Koleji, MEV, TAKEV ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'da 

antrenörlük yapan Metin Parlak, “Öncelikli olarak, 

altyapımızdaki 1994 ve 1995 doğumlu oyuncuları (A) takım 

seviyesine taşıyacağız. Takımın tecrübeli oyuncuları Tamer, 

Murat Güder ve Cengiz'in yol göstericiliği sayesinde kazanıcı, 

dinamik ve hırslı bir ekip olacağız. Gençlere verdiğimiz önemin 

karşılığını alacağımıza inanıyorum” dedi.

Beş sezondur bayan hentbol takımında Vurgun’un 

yardımcılığını yapan Celal Gençoğlu ise , “Bize güvenenleri 

mahçup etmeyeceğiz” diyerek şunları söyledi: “Hentbole 1993 

yılında kaleci olarak başladım. Akdeniz Koleji, TANSAŞ, İzmir 

Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor’da görev aldım. Sporun 

hayatımdaki yeri çok büyük. Oyunculuk, antrenörlük ve 

akademik hayatta çok şey öğrendim ve hala da öğreniyorum. 

Bu bilgi ve birikimimi, genç oyuncularımla paylaşıyorum. Şimdi 

yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Geçen sezon bu kadro ligi ilk 

5'te bitirdi. Bu yıl, bir adım daha ileri atarak ilk 3'ü hedefliyoruz. 

Eski oyuncumuz Gonca Nahcivanlı'yı geri alırken, İstanbul 

Emniyetspor’dan kiraladığımız Sibel Karameke ve Merve 

Aydın’ı kadromuza dahil ettik. Birkaç oyuncu transferiyle daha 

ligde ve Avrupa Kupaları’nda adımızdan söz ettireceğiz.” 
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İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Süper Lig'deki bayan ve erkek hentbol 
takımlarında dümene geçen iki antrenör Metin Parlak ve Celal Gençoğlu, 

önümüzdeki sezon genç, hırslı ve kazanan bir takım yaratacaklarını söyledi.

GÜCÜMÜZ GENÇLER



İZMİR'İN
PARLAK
YILDIZI

Artistik cimnastikte 
Türkiye'nin en iyi 

4 sporcusundan biri olan 
13 yaşındaki Hatice Ergün, 

milli takıma göz kırparken, 
hedefini Polonya'daki 

Avrupa Gençlik Oyunları 
olarak belirledi.
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2012 Türkiye Şampiyonası’nda 4. olarak geçen yılki 6.cılığını 
geride bırakan, il birinciliğinde tüm rakiplerini geçerek kürsüye 
çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Hatice Ergün, milli 
takıma göz kırpmaya başladı. Artistik cimnastikte Türkiye'nin 
en elit sporcuları arasında gösterilen, kısa sürede yakaladığı 
çıkışla dikkatleri üzerine çeken Hatice Ergün, hedefini 
Polonya'daki Avrupa Gençlik Oyunları (EYOF) olarak belirlerken, 
Antrenör Reyhan Karanlık, "Hedefimiz madalya" dedi. 13 
yaşındaki Hatice'yi parlak bir kariyerin beklediğini vurgulayan 
Karanlık, "Hatice, şu anda milli takım kadrosunun en önemli 
adayı. Kazandığı Türkiye 4.lüğü ile bu yönde büyük adım attı. 

Çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürürse milli takımın 
değişmez sporcusu olacaktır" diye konuştu. Karanlık, 
önümüzdeki sene Polonya'da düzenlenecek şampiyonanın da 
Hatice'nin kariyeri açısından önemli bir adım olacağını sözlerine 
ekleyerek, "Hedefimiz bu şampiyonadan madalya ile dönerek 
uluslararası düzeyde de bir madalya kazanmak. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, artistik ve ritmik cimnastiğin yanı 
sıra trambolinde de Türkiye'nin en üst düzey kulüpleri arasına 
çoktan girdi. Bu başarıları uluslararası bir madalya ile 
taçlandırmamız gerekiyor" dedi.
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SON İMPARATOR
Türkiye'nin çekiç atmadaki efsane sporcusu Eşref Apak'ın tahtını 

sallamaya başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Özkan Baltacı, 
4 yılda 19 rekor kırıp imparatorluğunu ilan etti.



ÇEKİÇ atmada son dört yılda 19 Türkiye rekoru kırıp, U-16, 

yıldızlar ve gençlerde birincilik, büyükler kategorisinde ise 

üçüncülük elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Özkan 

Baltacı, rakipsiz sporcu Eşref Apak'ın tahtına göz dikti. 

Büyüklerde 81.45 metre ile Eşref Apak'a ait Türkiye rekorunu 

kırmayı hedefleyen 18 yaşındaki çekiçci, gençlerde yakaladığı 

77,70 metre ile daha şimdiden Apak'ın tahtını sallamaya başladı.

Türkiye'nin çekiç atmadaki en büyük umudu olarak gösterilen 

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Baltacı, bu spora dört yıl önce 

başladı. Dört sene içerisinde 19 Türkiye rekoru kıran, 2010'da 

Tunus'taki Akdeniz Gençlik Oyunları'nda dördüncülük, 2011'de 

Fransa'daki Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda ikincilik, aynı yıl 

Trabzon'da Avrupa Gençlik  Oyunları'nda üçüncülük elde eden 

Özkan Baltacı, 2012'deki ilk uluslararası organizasyon olan 

Balkan Gençler Şampiyonası'nda ise tüm rakiplerini geride 

bırakarak birincilik kürsüsüne çıkmayı başardı.

Kendisini büyükler kategorisinde sık sık denediğini ve artık 

hazır hale geldiğini söyleyen, 2016 Brezilya Olimpiyatları için 

de şimdiden çalıştığını söyleyen genç sporcu, "14 yaşında, 

Antrenör Recep Günay'ın tavsiyesiyle başladığım bu sporda 

kısa sürede iyi bir konuma yükseldim. Ulaştığım 77.70 metrelik 

derece ile yaş kategorimde rakipsizim. Ancak hedefim; 

büyüklerde 81.45 metre ile Eşref Apak'a ait Türkiye rekorunu 

kırmak" dedi. Bu yolda en büyük desteği Eşref Apak'tan aldığını 

da sözlerine ekleyen Özkan Baltacı, "Benim için o bir fenomen. 

Kendisinden gerçekten çok şey öğreniyorum. Daha iyi bir 

noktaya gelmem için en az benim kadar çaba gösteriyor. Ben 

de kırdığım her Türkiye rekoruyla, ona bir adım daha 

yaklaşıyorum. Eşref ağabey ve Fatih Yıldırım, kendilerinden 

daha iyi bir kariyere sahip olacağım konusunda çok inançlılar. 

İnşallah onların bu inancını boşa çıkarmayacağım" dedi.

Çekiç atmanın çok zorlu, güç ve konsantrasyon gerektiren bir 

spor olduğunu sözlerine ekleyen genç Özkan, "Çekiç atma 

sporcularının kişisel gelişimleri için Rusya, Ukrayna ve Belarus 

gibi ülkelerde özel kurslar var. Bunlara katılmak, sporcunun 

kariyerinde önemli aşamalar sağlıyor. Vitamin, protein ve gıda 

takviyeleri için para bulmakta zorlanırken, bu kurslara para 

ayırmamın imkanı yok. Sponsor bulabilir ve bu kurslara 

katılabilirsem, 2016'da Rio'da ülkeme bir madalya getirecek 

gücü kendimde görüyorum" diye konuştu.
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HAVUZDA
ŞENLİK VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar Celal Atik Spor Salonu 
yanındaki havuzda açtığı kurslarda 

5 binin üzerinde çocuk yüzme öğrenirken, 
yetişkinler ve engelliler de havuzdan faydalandılar.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki havuzda açtığı yüzme kurslarına 

vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, iki dönemde 5 binin üzerinde kayıt yaptırıldı. Celal 

Atik Spor Salonu yanındaki havuzda, pazartesi-çarşamba ve salı-perşembe çocuklar, 

cumartesi ise yetişkinler yüzme eğitimi aldılar. Kurslara katılan çocuklar aylık 40 TL 

öderken, yetişkinler de 50 TL karşılığında bir ay boyunca havuzdan yararlandılar. 

2010 yılında yenilenen ve kurulan modern sistem sayesinde sürekli temiz kalan 

havuz herkesin ilgi odağı olurken, engelli vatandaşlar için özel dizayn edilen küçük 

havuz da özel eğitimlerde kullanıldı. 12 eğitmen eşliğindeki kursların her geçen 

yıl daha büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yüzme Şubesi Sorumlusu Demir Eryaşar, 

"Havuzun 2010 yılındaki tadilatından sonra kayıt sayısında önemli artışlar sağladık. 

Geçen yıl tüm yaz döneminde 3 bin 858 çocuğumuza yüzme eğitimi vermiştik. 

Bu yıl ise daha iki dönemde 5 binin üzerine çıktık. Okullar açılmasına kadar olan 

süreçte bu rakam daha da artacaktır. Gelecek yıl ise 10 bin rakamına yaklaşmayı 

hedefliyoruz" dedi.



Türkiye Sualtı Ragbi Şampiyonası'nda üst üste 8. kez şampiyonluk kupası kaldıran 
İzmir Büyükşehir Belediyespor'un bayan ve erkek takımları, tarihinde ilk kez 

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

BÜYÜKŞEHİR'DE
İŞLEM TAMAM

TÜRKİYE Sualtı Ragbi Şampiyonası'nda üst üste 8. 

şampiyonluğuna ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 

bayan ve erkek takımları, tarihlerinde ilk kez Avrupa Şampiyon 

Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ege Üniversitesi 

Prof. Dr. Sermed Akgün Yüzme Havuzu'ndaki Türkiye 

Şampiyonası'ndan çifte şampiyonluk kupası çıkaran 

Büyükşehirli sporcular, böylelikle tarihi bir başarının altına daha 

imza attılar.

Sualtı ragbisinde ilk kupa bayanlardan geldi. ODTÜ'yü 13-0, 

İstanbul Bilimsel Yüzme Eğitim Merkezi'ni 6-0, İzmir Yüzme 

Triatlon İhtisas'ı ve Mavi Ege'yi 6-0'lık skorlarla geçen İzmir 

Büyükşehir Belediyesporlu bayanlar, finalde ise Ege Üniversitesi 

engelini 4-0'la aşıp gol yemeden şampiyonluk kupasına ulaştı.

Çanakkale Gençlik, Anabilim ve Urla Gençlik’i 7-0'lık skorlarla 

dize getiren Büyükşehir Belediyespor Erkek Takımı, finalde 

Ege Üniversitesi'nin rakibi oldu. Normal süresi golsüz sona 

eren maçı penaltılarla 3-2 kazanan İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, erkeklerde de şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan ve Erkek Sualtı Ragbi 

Takımları, 29 Kasım'da Almanya'nın Berlin kentinde 

düzenlenecek Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ülkemizi 

temsil edecek.
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Tekvandoda büyük bir ivme 
kazanan, 100'ü yarışmacı, 
400 kişilik bir sporcu ordusu kuran 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
2013'te Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası'nda boy gösterecek.

AMATÖR spor branşlarının her dalında olduğu gibi tekvandoda 
da önemli bir çıkış yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
400 sporcusuyla adeta Türkiye'nin lokomotifi oldu. Sporcu 
ordusunun 100'ünün yarışmacı, diğer bölümün ise spor okulu 
öğrencisi olduğunu söyleyen, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 
elde ettiği başarılarla kısa sürede Türkiye'nin en güçlü altyapı 
kulüpleri arasına girdiğini vurgulayan Antrenör Suat Hastürk, 
“Hedefimiz, İzmirli gençlere tekvando sporunu sevdirirken 
kentimize uluslararası düzeyde kupalar ve madalyalar 
kazandırmak” dedi. Antrenörler Çetin Tül, Fethiye Tül, Çağlar 
Oğulkamış, Recep Başkan, Onur İkiz ve Hayrettin Yıldız ile iyi 
bir ekip durumuna geldiklerini de sözlerine ekleyen Hastürk, 
“Tekvando, tüm amatör spor branşları arasında hızla yükselen 
bir grafiğe sahip. 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3 sporcumuz 

ülkemizi temsil etti. Bahri Tanrıkulu, Servet Tazegül ve Nur 
Tatar gibi önemli isimlerin başarısı, tekvandodaki çıtamızı 
ülke genelinde yükseltecek.   2013 yılında ise bu sporda önemli 
bir değişim yaşanacak. Federasyon'un önümüzdeki yıl yeni bir 
lig düzenleme düşüncesi var. Ayrıca ilk kez kulüpler düzeyinde 
Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor olarak hedefimiz; bu şampiyonaya katılmak ve 
kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN
LOKOMOTİFİ



Sağlık köşesi
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YENİ SEZON
BAŞLARKEN

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı

2012-2013 spor sezonu; başta profesyonel ve amatör futbol 
ligleri olmak üzere, tüm spor branşlarında içinde bulunduğumuz 
günlerde start alıyor. Tüm spor kulüpleri ve mensupları için yeni 
umutların, heyecanların, beklentilerin ve hedeflerin olduğu, 
oldukça uzun bir süreç her anlamda, doya doya yaşanacak. Bu 
nedenle yaşanacak büyük heyecanları şimdiden hisseder olduk. 
Uzun bir ara tatil sonrasında, birbirlerine büyük özlem duyan, 
başta sporcular olmak üzere tüm SPOR GÖNÜLLÜLERİ birlikte 
olacakları, mutlu ortamın özlemi içindeler. Spor ortamı 
bireylerinin, hep birlikte yaratacakları; mutluluk, coşku ve güzellik 
dolu tabloları görür gibi oluyoruz. Elbette yeni sezonda da yüksek 
tempoda mücadele, hırs, kazanma, kaybetme, sevinç ya da keder 
olacaktır. Bunun yanında hiç arzu edilmemesine rağmen, 
“SPORTİF SAKATLIKLAR VE YARALANMALAR” olacaktır. Bunlar 
ve benzerleri sporun doğal sonuçlarıdır. Bizim öncelikli arzumuz 
ve temennimiz ise FAİR-PLAY GERÇEĞİ içerisinde kalarak, birçok 
güzelliğin tüm sahalarımızda yaşanmasıdır.
Yeni lig döneminde tüm kulüpler ve sporcuların öncelikle 
kendilerine yönelik başarılar için, umut dolu beklentileri ve 
tasarımları olacaktır. Önemli olan, spor müsabakasının sonunda, 
başarılı ya da başarısız olan neticeyi olgunlukla kabullenip 
tahammül edebilmektir. Karşımızdaki rakibin de, bizim gibi 
kazanmak için sahaya çıktığını akıldan çıkartmamalıyız. Gerçek 
sportmen, galibiyet veya mağlubiyet sonrasında, alçakgönüllü 
sporcu yapısını bozmayan ve saha içindeki tüm arkadaşlarına 
sevecen, saygı, sevgi dolu bir şekilde davranışı ve yakınlaşmayı 
sürdürebilen kişidir…
Yöneticiler spor kulüplerine hayat veren, binlerce genç insanı 
sporun güzel ve doğru değerleri içerisinde kalarak eğiten ve 
topluma olumlu yönleri ile kazandırmaya çalışan fedakâr 
insanlardır. Yaşadığımız spor ortamını yakından bilen biri olarak; 
verdikleri hizmetlerin anlam ve büyüklüğünü, özverili 
çalışmalarının boyutlarını anlatmanın çok zor olduğunu ifade 
etmek isterim. Yaşadıkları bölgelerin, örnek ve lider vasıflı kişileri 
olan yöneticilerin; spor adına olumlu yaklaşımları genç  sporcular 
için çok önemli bir kıstastır. Her konuda yöneticisinin gözünün 
içine bakan genç insanı eğitirken, yapılacak olan en önemli 

işlerden biri de; yöneticinin sportif kural ve değerlerin içerisinde 
kalarak çalışmasını sürdürmesidir. Hiç şüphesiz sporda başarılı 
oluşun temel unsurlardan biri de, yöneticinin konuya olan 
yaklaşımıdır.
Sporcunun centilmenlik sınırları içerisinde kalarak spor yapmasını 
sağlayacak olan en önemli faktör, hiç şüphesiz antrenör 
uygulamalarıdır. Özellikle yeni sezonda her konuda büyük bir 
heyecan ve gerilim içinde olan ve acaba takımda yer alabilir miyim 
düşüncesindeki sporcuya iyi niyetli bir yaklaşım ona çok şey 
kazandıracaktır.  Özellikle sezon başında antrenör 
arkadaşlarımızın akıldan çıkartmayacakları bir husus da; gerginlik, 
stres, baskı ve aşırı motivasyonun, sporcunun performansını 
olumsuz yönde etkilediği konusudur.
En az antrenörler kadar önemli fonksiyonları olan, bir diğer saha 
içi görevli grubu da hakemlerdir. Maçları yöneten hakemlerimizin 
de, futbolcular kadar formda olmaları gerekmektedir. Bunun 
yanında çok tarafsız davranmaları ve oyun kurallarını en hatasız 
şekilde uygulamaları şarttır. Çünkü iyi bir maç yönetimi, saha içi 
ve dışı dengeleri korumuş olacaktır.
Taraftar olarak nitelediğimiz insanlar; beldesine, kulübüne ve 
sporcusuna gönül vermiş ve onların başarısı için her türlü 
fedakârlığa hazırdır. Takımlarının başarısı için, maddi-manevi 
her türlü çabayı gösterirler. Taraftarların, ya da seyircinin çok 
dikkatli olacağı husus, takımlarına destek verirken, sporcu 
üzerinde meydana getirecekleri baskının derecesidir. Seyirci ve 
sporcu, maç sırasında kurdukları psikolojik yakınlığın olumlu 
yönlerini, sporcu duygusallığının ölçüleri içerisinde paylaşmasını 
bilmelidirler. Ne taraftar sporcuyu aşağılayıcı davranışlarda 
bulunmalı, ne de sporcu taraftarı tahrik edici davranışlarda 
bulunmalıdır. Kaldı ki bu davranışların sporun özü ile 
bağdaşmadığı bir gerçektir. 
Yeni spor sezonunda yönetici, sporcu, antrenör, taraftar, 
gazeteci, doktor, masör, emniyet görevlisi ve diğer tüm görevliler 
olarak, spor adına birçok güzelliği izlemek, en doğal hakkımız ve 
beklentimizdir. O halde, amatör-profesyonel farkı gözetmeksizin 
hep birlikte; sahalara, spor alanlarına ve tribünlere…



Sağlık köşesi
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YÜZME VE
SAĞLIK

YÜZME, atletizm ve cimnastik gibi küçük yaştan itibaren 

yapılabilen temel spordan biridir. Sağlık amaçlı olarak yaşam 

boyu, her yaş grubu için önerilebilecek en iyi egzersizlerden 

biridir. Bir fiziksel aktiviteden istenen tüm beklentileri karşılar. 

Yüzme sırasında çok sayıda vücut kasının kullanılıyor olması, 

vücut ağırlığının suyun kaldırma kuvveti nedeniyle azalması, 

aynı zamanda hareketlerin suyun oluşturduğu dirence karşı 

yapılıyor olması nedeniyle diğer sportif aktivitelerden farklılık 

gösterir. Özellikle rehabilitasyon ve eğlence amacıyla en çok 

tercih edilen aktivite olma özelliğini taşır. Bireysel olarak, kişisel 

programlar uygulanarak yapılabilecek bir aktivitedir. Çok fazla 

malzeme gerektirmez. Her yaşta başlanabilir ve öğrenilebilir. 

Eklem, kemik, kas gibi yapılar çok az yük bindirmesi nedeniyle 

yaralanma riski diğer sporlara göre daha düşüktür.

Yüzme genel anlamda aerobik özellikte bir aktivitedir. Tüm 

vücudu çalıştırır, kardiyovasküler kondisyonu, kas kuvvetini, 

dayanıklılığını, esnekliği ve hareketliliği artırır, postürü düzeltir. 

Oksijen taşıma kapasitesini artırır. Kolesterol ve trigliserid gibi 

kan yağlarının üzerinde olumlu etkisi vardır. Kişinin yaşına 

uygun tempo ile yapılan yüzme sırasında yükselen kalp atım 

hızı nedeni ile aerobik kapasiteyi artırması yanı sıra etkin bir 

kalori harcanmasına yol açar. Bu etkin yüzme hızları ile yürüme, 

bisiklet, koşu gibi sporlarla harcanan enerjiye eşdeğer harcama 

yapılabilir. 1 saat yüzme ortalama 500 kalori harcatır. Ortalama 

bir yüzme hızı ile saatte 6 kilometre hızla yürüyen biri kadar 

kalori harcanabilir. Yüzmeye yeni başlayanlar daha kısa 

sürelerde ve düşük şiddette yüzme önerilir. Başlangıç için 12-20 

dakika uygun süredir. Haftada en az üç kez 30 dk uygun 

şiddette yapılabilecek bir yüzme iyi bir kondüsyon sağlamaya 

yetecektir. Uygunsuz ortamlarda yapılan yüzme bulaşıcı 

hastalıklar, alerjik rahatsızlıklar, travmalar, kas iskelet 

zorlanmaları ya da boğulma gibi önemli sağlık sorunlarına yol 

açabilir. Havuzlarda kalabalık toplulukların bulunması ve kişilerin 

vücut floralarının havuz suyuna geçmesi infeksiyon açısından 

risk oluşturmaktadır. Bu tür mikroorgaizmalar çocuklarda ve 

hassas ciltleri olanlarda daha çok zarar verebilir. Havuzlarda 

yüzme sıklığının artması ile dış kulak yolu, orta kulak, sinus, 

göz, deri, mide-barsak (isaller) ve solunum yolu infeksiyonları 

oluşması kolaylaşmaktadır. Açık havada sıcak çarpması da ciddi 

sonuçlar doğurabilmektedir. Suyla bulaşan infeksiyonlardan 

korunmada en sık kullanılan yöntem klorlamadır. Klorun 

olumsuz etkileri de mevcuttur. Bu açıdan ozon ile dezenfeksiyon 

son zamalarda daha çok tercih edilen bir yöntemdir. Ancak 

havuzdaki sistemin buna uygun olması gereklidir. Klor 

miktarının fazla olması durumunda akciğerlerde toksik etki 

yaratabilmekte, az olması durumunda ise dezenfektan özelliği 

kaybolmaktadır. Havuz suyunda klor 0.6-1.5 ppm arasında 

bulunmalıdır. Havuz suyunun pH’i 7.8-8.2 arasında ve 

sirkülasyonu yeterli olarak sağlanmış olmalıdır. Havuz dibi ve 

çizgileri net olarak görülebilmelidir. Havuz suyu ısısının kontrolü 

önemli olacaktır. Havuz kullanımının düzenlenmesi de havuz 

kaynaklı infeksiyonların kontrolünde önemli bir etkendir. Havuza 

girmeden önce duş alınması ve ayakların dezenfektan sudan 

geçirilmesi, bone kullanılması havuzun temiz kullanımında 

önemlidir. Havuza kir taşıyacak materyallerin engellenmesi, 

tuvaletlerle yakın ilişkisinin olmaması, bez kullanan bebeklerin, 

ishal veya mantar gibi bulaşıcı cilt hastalığı olanların havuza 

girmesinin engellenmesi, havuzun düzenli olarak temizliğinin 

uygun malzemelerle ve makinalarla yapılması havuz kaynaklı 

infeksiyonların önlenmesinde önemli faktörler olarak sayılabilir. 

Ayrıca travma ve sakatlanmalara karşı havuz kenarlarının 

kayma ve düşmeleri engelleyici özellikte olması, görevli havuz 

personelinin havuz başında olması, çocukların mutlaka gözetim 

altında havuza girmeleri diğer önemli faktörlerdir.

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi



BİZ’den Kısa Kısa...

Potada güçlü bir
Büyükşehir geliyor

BASKETBOL Erkekler 2.Ligi'nin yeni takımı 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Akhisar 
Bld'den Okan Özpamir ve Buğra Gacemer, 
Adanaspor'dan Ömür Gökçepınar, Bornova 
Bld'den ise İsmet Sjefic'i transfer ederken, 
Barbaros Bozkurt, Çağıl Topbaş, Mustafa 
Sürmen, Tamer Gürpınar, Aydın Ergen ve 
Oğuz Sefa ile yeniden anlaştı. Antrenör 
Mustafa Ağme, 'Geçen sezon başarılı olan 
kadroyu koruyup, güçlendirdik. Zorlu bir lig 
bizi bekliyor" diye konuştu.

İzmir BŞB, futbolda
dört takviye yaptı

SÜPER Amatör Küme'de mücadele eden 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı, 
kadrosunu dört oyuncuyla güçlendirdi. Yeni 
sezon hazırlıklarına başlayan, Halit Babayiğit 
ve Kerem Dikmen'in A takım kadrosuna 
alındığı Büyükşehir'de, önümüzdeki dönemde 
Uğur Demir (Çiğli Bld.), Abdullah Felik (Çiğli 
Bld.), Melih Gürkan (İl Özel İdare) ve Kemal 
Şentürk (Şirinyer) forma giyecek. Teknik 
Direktör Osman Şen, ''Dokuz kişiyle 
yollarımızı ayırıp genç bir ekip kurduk" dedi.

- 28 -

Eyfel-Mürüvvet
yuvaya döndüler

GEÇEN sezon TKB2L'de play-off oynayan 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Basketbol Takımı'nın eski oyuncuları Eyfel 
Akar ve Mürüvvet Menderes, mavi-beyazlı 
formaya geri döndüler.  Eyfel ve Mürüvvet, 
İzmir'den ayrıldıktan sonra geçen sezon 
Edremit Zeytinli Bld'de görev yapmışlardı. 
Geri döndükleri için mutlu olduklarını belirten 
iki oyuncu, "Takımımız için yeniden ter 
dökmek bizim için mutluluk verici. 1.Lig 
biletini bu sezon almak istiyoruz" dediler.

Karakurt, eskrimde
Milli Takım'a seçildi

AVRUPA Yıldızlar Circuit Turnuvası'na Çınar 
Arabacı'yı gönderen eskrim şubemizden Ege 
Karakurt da Gençler Flore Milli Takımı'na 
davet edildi. Karakurt, önümüzdeki ay 
Lüksemburg'ta yapılacak Gençler Flore 
Circuit Turnuvası'nda ülkemizi temsil 
edecek. Bir ay içerisinde milli takımlara iki 
sporcu göndermenin mutluluğunu 
yaşadıklarını belirten Antrenör İpek İrem 
Ülkü, "Ege, Türkiye Şampiyonası'nda 5., 
Türkiye Kupası'nda ise 6. olarak bunu 
haketti" dedi.

Yıldızlar, atletizmde
7 madalya kazandı

KULÜPLERARASI Atletizm Şampiyonası'na 
katılan İzmir Büyükşehir Belediyespor Yıldız 
Takımı, 7 madalya alırken; bayanlar ise takım 
halinde 145 puanla 4. oldu. Sırıkla atlamada 
Merve Karaca, yüksek atlamada Büşra 
Pekşirin, cirit ve disk atmada Çilem Sağlık 
ikincilik elde etti. Erkekler 100 metrede Kadir 
Gökalp, cirit atmada Kaan Malkoç ve 800 
metrede Zafer Yavuzarslan üçüncülüğü elde 
ederek bronz madalya kazandı.

Ateş ve Buğra'dan
iki büyük başarı

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu atletler 
Levent Ateş ve Batuğan Buğra, Balkan 
Büyükler Atletizm Şampiyonası'ndan İzmir'e 
iki madalyayla döndü. 21-22Temmuz'da 
Eskişehir’de düzenlenen şampiyonada 
Levent Ateş, 800 metrede 1.49.95'lik 
derecesiyle gümüş madalyaya ulaşırken, 110 
metre engellide Batuhan Buğra, 14.25'le 
bronzun sahibi oldu. 300 sporcunun 
mücadele ettiği şampiyonada disk atmada 
ise Talat Erdoğan, 51.55 metrelik derecesiyle 
5.liği elde etti.



Karadağ, minderde
bronzu getirdi
 
AVRUPA Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 
52 kiloda mücadele eden Nuray Karadağ, 
bronz madalyanın sahibi oldu. 19-21 Temmuz 
tarihlerinde Polonya'nın Katowice kentinde 
yapılan Avrupa Yıldızlar Güreş 
Şampiyonası'nda Büyükşehir, beş sporcuyla 
temsil edildi. 52 kiloda Nuray Karadağ, 
rakiplerini safdışı bırakarak bronz madalya 
kazandı. 49 kiloda Selenay Dokgöz beşincilik 
elde ederken, 56 kiloda Derya Bayhan ve 65 
kiloda Aslı Tuğcu 12., 60 kiloda Cemile 
Unudan 15. sırada yer aldı.

BİZ’den Kısa Kısa...

Okçular, hedefi
12'den vurdu
 
İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 
Büyükler Avrupa Kupası'nda 3 madalya 
kazandılar. Sofya'daki şampiyonada Begül 
Löklüoğlu-Yusuf Çorba ikilisi, Avrupa 
üçüncüsü olurken, Begül Löklüoğlu-Damla 
Ergin-Begünhan Elif Ünsal'dan oluşan 
bayanlar, ikinciliği elde etti. Löklüoğlu, 
bireyselde Rus Pervona'yı 6-4 yenip Avrupa 
Kupası Şampiyonu olurken, Yagız Yılmaz'ın 
yer aldığı Klasik Yay Genç Erkek Milli Takımı, 
Danimarka'da Açık Hava Avrupa 
Şampiyonası'nda bronz madalya aldı.

Bilek güreşçilerin
bileği bükülmedi

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bilek Güreşi 
Takımı, Eskişehir'deki Gençler ve Büyükler 
Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı. 
Büyükler 80 kiloda Sevcan Başaran, sağ ve 
sol kolda iki altın madalya, Cem Şener 85 
kiloda sol kolda altın, sağ kolda bronzun 
sahibi oldu. 70'te Tolga Şener sol kolda 
ikinciliği elde ederken, genç erkeklerde Fatih 
Öztürk solda gümüş, genç bayanlarda Merve 
Mergiç yine solda bronz aldı. Başaran ve Cem 
Şener, bu sayede Dünya Şampiyonası'na 
katılmaya hak kazandı.

Judoda, üç sporcu
kürsüye çıktı

İSTANBUL'da sona eren 26. Bogaziçi Avrupa 
Judo Şampiyonası'nda üç sporcumuz kürsüye 
çıktı. 60 kiloda Veysi Göz, 52 kiloda Derya 
Cıbır ve 57 kiloda ise Kudret Eğilmez, bronz 
madalya kazanarak kürsüye çıkma başarısı 
gösterdi. 73 kiloda ise Hasan Yılmaz 
sıkletinde beşincilik kazandı. Bu arada Balkan 
Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda Şeymus 
Cheikhmous bronz madalyanın sahibi 
olurken, Uluslararası Gençler Altınfındık 
Turnuvası’nda Ahmet Beyaztoprak altın 
kazandı.

Hentbolda rakibimiz
İsviçreli Wiinterthur
 
TÜRKİYE Bayanlar Hentbol Süper Ligi’ni 
beşinci sırada tamamlayan İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, Kupa Galipleri Kupası'nda 
İsviçre’nin Yellow Wiinterthur takımıyla 
eşleşti. Kupadaki mücadelesine ikinci turdan 
başlayacak Büyükşehir, Wiinterthur ile ilk 
maçını 13 veya 14 Ekim, rövanş 
karşılaşmasını ise 20 veya 21 Ekim'de 
oynayacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
bu turu geçmesi halinde 3. turda 
Almanya'nın TSV Bayer 04 Leverkusen 
takımıyla karşılaşacak.
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Büyükşehir, buzda
şampiyon yetiştiriyor

SPORA Erişimi Kısıtlı Çocuklara Yönelik Spor 
Organizasyonu adlı proje çerçevesinde İzmir 
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde buz 
hokeyi ile tanışan çocukların bir yıl içinde 
adeta yaşamları değişti. Ömer Seyfettin İO, 
Malazgirt İO ve 80.Yıl İO idareleri tarafından 
belirlenen kız ve erkeklerden oluşan 20 
öğrencinin eğitimi başladı. Verilen derslerin 
sonunda 20 çocuk lisanslı sporcu olmaya ve 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Yıldızlar 
Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. 




