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2012 Londra Paralimpik Olimpiyatları’nda çıktığı tatamide ülkemize 
görme engelliler judodaki ilk madalyasını kazandıran İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Duygu Çete, ayağının tozuyla döndüğü memleketinde 
hemen nikah masasına oturdu.

OLİMPİK
GELİN
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O, Edirne’de küçük bir çocukken başladığı görme engelli judo 
branşında, paralimpik olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan 
ilk Türk sporcusu... O, yine bu branşta ülkemize madalya 
kazandıran ilk görme engelli judocu… Kariyerinde Avrupa 
ikinciliği ve üçüncülüğü, Dünya üçüncülüğü, Dünya Takımlar 
Şampiyonası ikinciliğinin yanı sıra uluslararası turnuvalarda 
kazanılmış gümüş ve bronz madalyaları bulunuyor…
İzmir Büyükşehir Belediyespor’a tarihindeki ilk olimpiyat 
madalyasını kazandıran Duygu Çete ile onu Londra’daki üçün-
cülük kürsüsüne taşıyan hayatını konuştuk.

İşte Duygu Çete’nin yaşam öyküsü… 

“Judoya, polis memuru olan babamın görev yeri Edirne’de, 
ablamın desteğiyle küçük yaşta başladım. Ablam da eski bir 
judocu… Beni Bursa’da olimpiyatlara hazırlayan Antrenör 
Muzaffer Uluçam da ablamın eşi… Aile olarak judoyla iç içeyiz. 
Gözlerimdeki rahatsızlık, hücre kaybından meydana geliyor ve 
ne yazık ki doğuştan… Ablamda da vardı… Uzun yıllar fark 
edemedik. Örneğin; okuldayken tahtayı en arkadan bile göre-
bildiğim için bir rahatsızlık hissetmedim. Lise 1’e geldiğimde 
yavaş yavaş kendini gösterdi. Görme yetim, kaybolmaya 
başladı. Nesneleri seçmeme rağmen karşıdan gelen birini 
tanıyamıyordum. Maçlarda çok zorlanıyor, artık rakibimin 
yakasını tutamıyordum. Hocam bağırdıkça ben (Göremiyorum 
hocam) diye karşılık veriyordum. Gözlük kullandım bir süre… 
Fakat o da çare olmayınca doktora gittik ve teşhis konuldu. 
Hücre eksikliğinden kaynaklı görme engelli olduğum ortaya çıktı.”

2008 YILINDA BAŞLADI
”Şu anda tamamen görmüyor değilim; ancak kaybım büyük. 
Bu nedenle judodan, 2008 yılında görme engelliler judo kate-
gorisine geçtim. Türkiye için yepyeni bir branştı ve judodan 
geldiğim için de önemli avantaja sahiptim. Spor hayatımı 
devam ettirebilmek için önümdeki bu büyük fırsatı kullanma-
lıydım ve öyle de yaptım. Kısa sürede büyük aşama kaydet-
tim, önce Milli Takım kamplarına seçildim ardından ulusal ve 
uluslararası başarılar arka arkaya gelmeye başladı. 2008’de 
Macaristan’daki Avrupa Şampiyonası’nda ve Almanya’daki 
uluslararası turnuvada 3. oldum. 2010’da iki büyük başarı   

elde ettim. Antalya’daki Dünya Takımlar Şampiyonası’nda 2., 
Dünya Şampiyonası’nda ise 3. oldum. Dünya üçüncülüğü 
kariyerimin doruk noktası oldu. Geçen yıl ise Londra’daki 
Avrupa Şampiyonası’nda ikinciliği elde ederek çıkışımı sürdürdüm.”

ÜNİVERSİTE SON SINIFTA
“Bir yandan da eğitim hayatıma devam ettim. Şu anda 
Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
Bölümü’nde son sınıfta okuyorum. Başarılarım, azmim ve 
eğitim hayatımla diğer görme engellilere örnek bir insan 
olmaya çalışıyorum. İnsanın zihnindeki engelleri nasıl kaldıra-
bileceğini gösteriyorum. Londra Olimpiyat Oyunları’nda 
kazandığım bronz madalya ise bu yoldaki en büyük sevinçle-
rimden biri oldu. Londra için gerçekten büyük çaba sarfettim. 
Hem oraya katılabilmek hem de orada madalya kazanabilmek 
müthiş bir duygu. Bana göre bir insanın ulaşabileceği en 
yüksek nokta, olimpiyatlardır.”
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DÖRT  SENE HAZIRLANDI
“Tam dört yıldır olimpiyatlar için çalışıyorum. Bunun son üç 
yılı puan maçlarıyla geçti. Dünya üçüncülüğüm ve Avrupa 
ikinciliğim çok etkili oldu. Ama en önemli virajım geçen yıl 
Londra’da yapılan Avrupa Şampiyonası’ydı. Oradaki derecem-
le A barajını geçerek vizeyi aldım. Ondan sonra da hazırlık 
süreci başladı. Günde 6 saatlik bir tempoyla ve çoğu zaman 
eve bile gidecek zaman bulamadan bu süreci aştık. Bursa’daki 
milli takım kampında Osmangazi Belediyespor’un gören 
judocularıyla maçlar yaptık. Sonrasında büyük gün gelip çattı.”

HEP İLKLERİ BAŞARDI
“Londra’da tek hedefim vardı; altın madalya. Excel Arena’daki 
çeyrek finalde Japon Mayumi Yoneda'yı ipon puanıyla yendim. 
Yarı finalde ise Azeri Afag Sultanova'ya yuko puanıyla 
mağlup oldum. Azeri sporcuyla finalde eşleşmeyi planlıyor-
dum, o zaman maçın havası daha başka olur ve istediğime 
ulaşabilirdim. Bronz madalya mücadelesinde ABD'li Cynthia 
Paige Simon ile karşılaştım ve rakibimi waza-ari puanıyla 
yendim. Kazandığım madalyanın çok önemli olduğunu düşü-
nüyorum. Çünkü kendim ve ülkem adına ilkleri başardım. 
Görme engelliler judo branşında olimpiyatlara katılan ilk Türk 
sporcusu olarak gittiğim Londra’da, ülkeme ve kulübüme bu 
kategorideki ilk madalyasını kazandırdım.”

EVLİLİK SÜRPRİZİ
“Olimpiyatlar sorasında yeni bir süreç başladı; evlilik... Eşim 
Ali ile, bir bankanın engelli öğrenciler için verdiği eğitimde 
tanıştık. Onun da kolunda engeli var. Olimpiyat sonrasında 
evlenmeye karar verdik. Londra dönüşü beni pankartlarla 
havalimanında karşılaması çok hoştu. Kısa süre içerisinde 
hayatımın en önemli anlarını yaşadım. Londra’da çok iyi dost-
luklar kurdum. Bayanlar 40 kiloda Dünya Paralimpik Oyunlar 
rekoru kırarak altın madalya kazanan Nazmiye Muslu’yu 
televizyondan gözyaşlarıyla izledim. Başbakanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu’nun huzuruna çıktım. İnsan daha ne ister ki.”

ENGEL DİYE BİR ŞEY YOK
“Bu satırları okuyan herkese şunu söylemek istiyorum; aslın-
da engel diye bir şey yok. Engeli, zihnimiz oluşturuyor. Ne tür 
engelin olursa olsun, istedikten ve çalıştıktan sonra kesinlikle 
zafere ulaşırsın. Bunun da en önemli yollarından biri spordan 
geçiyor. Görme engelli olduktan sonra köşeme çekilsem 
bugün ne bu duygu halinde olabilirdim, ne de ülkeme ve 
kentime bir olimpiyat madalyası getirebilirdim.”  
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İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu İzzettin Kanat, Cahit 
Kılıçarslan ve Bestami Boz, Londra’da düzenlenen 2012 Para-
limpik Oyunları’nda aynen Duygu Çete gibi müthiş perfor-
manslarıyla göğsümüzü kabarttı. Üç sporcumuz, madalya 
kazanamasalar bile elde ettikleri dereceler, kazanma hırsları 

ve örnek davranışlarıyla olimpiyat ruhunun en güzel örnekle-
rini sergilediler. İzmir Büyükşehir Belediyespor Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği olarak sporcularımızı tebrik eder, başa-
rılarının devamını dileriz.

2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda Duygu Çete gibi ülkemizi temsil eden 
üç sporcumuz İzzettin Kanat, Cahit Kılıçarslan ve Bestami Boz, olimpiyat 
ruhunun en güzel örneklerini tüm dünyaya sergilediler.

AYAKTA ALKIŞLADIK
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Cahit KILIÇARSLAN
1500 metrede T46 sınıfında finale 
kaldı. Olimpiyat Stadı’ndaki yarışta 
4:00.77’yle kariyer rekoru kırdı ancak 
8. oldu. 800 metrede ise 1:59.14’lik 
derecesiyle yine kariyer rekoru kırdı 
fakat 10. olup finale kalamadı.

Bestami BOZ
Londra’da 7. olan Tekerlekli Sandal-
ye Basketbol Milli Takımı’nın 
8 maçında da ilk 5’te oynadı.  Grup-
taki ABD, Avustralya, İtalya, İspanya 
ve Güney Afrika maçlarında 46 
dakika forma giydi, elemelerde 
İspanya, İngiltere ve Polonya’ya 
karşı 29.28 dakika görev yaptı.

İzzettin KANAT
Powerlifting adı verilen engelli 
halterinde 67 kiloda podyuma çıktı. 
180 kg. kaldıran İzzettin Kanat, en 
yakın rakibinin 5 metre gerisinde 
kalarak 4. oldu. Altın madalya 196 
kiloyla Nader Moradi’nin oldu.
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İZMİR’İN
3G’Sİ

GüçlüGözüpek Genç



İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı’nda 

10 yılı geride bırakan Antrenör Cenk Gürle, bu sezon tamamen 

altyapı oyuncularından kurulu genç, güçlü ve gözüpek bir ekiple 

yola çıktı. Kadronun bu yapısıyla Türkiye’de çok önemli bir 

akımın öncülüğünü yaptığını, tamamı altyapı oyuncularından 

kurulu başka bir bayan takımının bulunmadığını belirten Gürle, 

“İzmir’in bir basketbol şehri olduğunu söylüyorsak, önce kendi 

oyuncularımıza güvenerek yola çıkmalıyız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un, diğer branşlarda olduğu gibi 

bayanlar basketbolda da bir misyonun temsilciliğini üstlendiğini 

vurgulayan Gürle, “Hedefimiz; tamamen kendi 

oyuncularımızdan kurulu bir ekiple play-off ipini göğüslemek” 

diye konuştu. İzmir’de basketbol takımı sayısının fazla 

olmasının çok önemli bir avantaj teşkil ettiğini de ifade eden 

Gürle, “Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkim, Gelişim Koleji ve İzmir 

Büyükşehir Belediyespor kulüpleri, erkek basketbolundaki 

ivmenin sürekli yukarıya doğru gitmesini sağladılar. Bayanlarda 

ise yıllarca Urla Gençlik, DSİ ve biz, bunu sürükledik. Ama 

genelde de yalnız kaldık. Bayan basketbolundaki ilgi, sporcu 

ve takım sayısı gittikçe azalıyor. Buradaki kıvılcımı yeniden 

tutuşturmak adına üstlendiğimiz misyonla genç, güçlü ve 

gerçekten de gözüpek bir takım oluşturduk. Bayan 

basketbolundaki heyecanı İzmir’e yeniden kazandıracağımıza 

yürekten inanıyoruz” yorumu yaptı.

Bu sezon ligin bir hayli zor geçeceğine de dikkat çeken Gürle, 

“Ligdeki takım sayısın fazlalaşması nedeniyle TBF, farklı bir 

uygulamayı hayata geçirdi ve çekilen kura sonucunda güçlü bir 

gruba düştük. Aslında bu durum bir yandan motivasyonumuzu 

da yükseltti. Genç kadromuz, yapı itibariyle bu yükün altından 

kalkabilecek kalitede. Sadece rotaya oturmamız biraz zaman 

alacaktır. Maç eksiğini geride bıraktığımız anda hedefe yönelen 

bir takım oluruz” dedi.

Gürle kimdir?

1965 yılında İstanbul’da doğdu.  İzmir’e 10 yaşında geldi. 

Karşıyaka Erkek Lisesi bahçesinde basketbolla tanıştı. Dokuz 

Eylül Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü’nü bitirdi. 

Altay ve Karantina’da  9 yıl forma giydi. 1994 yılında İzmir 

Büyükşehir Belediyepsor’un yıldız, genç ve ümitler 

kategorilerindeki erkek basketbol takımlarını çalıştırdı, Bölgesel 

Lig’de Türkiye ikinciliği kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor 

Erkek Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenörlük yaptı.  

2001-2002’de 1.Lig’e yükselme sevinci yaşadı. 2002-2003’te başladığı 

bayan basketbol takımı antrenörlüğünde 10 yılı geride bıraktı.
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Bayan basketbolun lokomotifi İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu sezon 
tamamen altyapı oyuncularından kurulu genç, güçlü ve gözüpek bir ekiple, 

basketbol ateşini yeniden tutuşturmak üzere yola çıktı.
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İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı’nın 

güzel oyuncusu Eyfel Akar’ın isminin ilginç bir öyküsü var... 

1987 doğumlu Eyfel’in ailesi, dünyaya gelecek çocuklarını 

erkek olarak bekledikleri için “Efe” ismine karar verirler... 

Ancak, mutlu gün gelip çattığında çocuğun kız olduğu 

ortaya çıkar… O sıralar baba, sürekli iş seyahati nedeniyle 

Avrupa’ya çıkmaktadır ve Paris’teki Eyfel Kulesi’ne 

hayranlığı üst düzeyedir. Aile hemen kararını verir ve 

çocuğa Türkiye’de eşi benzeri olmayan, bir yandan da 

Efe’yi hatırlatan “Eyfel” ismini verirler. Eyfel adını 

taşımaktan çok mutlu olduğunu söyleyen 24 

yaşındaki basketbolcu, “Arkadaşlarıma ismimi 

söylediğim zaman herkes şaşırıyor ve ben de hemen 

bu hikayeyi anlatıyorum. Gerçekten çok değişik bir 

ismim var” dedi. Basketbola DSİ’de başlayan 

Eyfel; Karayolları, Balçova Belediyespor, Urla 

Basket ve Zeytinli Belediyespor formalarını 

da giydi. Beş numaralı pozisyonda görev 

yapan Eyfel Akar, 2007-08'de 10,1 

sayı 7,7 ribaunt, 2008-09'da 4,7 

sayı 2,8 ribaunt, 2009-2010  7,3 

sayı 5,3 ribaunt, 2011-20112 

sezonunda ise 5,4 sayı 3,7 

ribaunt ortalamalarıyla 

oynadı.

İZMİRLİ
EYFEL

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
Eyfel Kulesi kadar güzel basketbolcusu 
Eyfel Akar’ın bu çok özel isminin 
arkasında gerçekten ilginç 
bir hikaye yatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
Eyfel Kulesi kadar güzel basketbolcusu 
Eyfel Akar’ın bu çok özel isminin 
arkasında gerçekten ilginç 
bir hikaye yatıyor.



- 9 -

BİR yıl aradan sonra Basketbol Erkekler 2.Ligi’ne 

yeniden”merhaba” diyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, yüksek 

bütçeli ve tecrübeli rakiplerin yer aldığı grupta, öncelikli hedefini 

“Lige tutunmak” olarak belirledi. Geçmişte olduğu gibi 

yabancısız bir ekiple yola çıktıklarını, bu sezon ligde her takımın 

iki ABD’liyle mücadele ettiğini söyleyen Antrenör Mustafa 

Ağme, “Geçen sezon şampiyon olan kadromuzu önemli ölçüde 

koruyup, eksik bölgelere doğru transferler yaparak bu 

dezavantajımızı kırmaya çalıştık. Akhisar Belediyespor'dan 

Okan Özpamir ve Buğra Gacemer, Adanaspor'dan Ömür 

Gökçepınar, Ormanspor’dan Mehmet Sinan Özgür, Pamukkale 

Üniversitesi’nden Gurur Baybora, Finalspor’dan Volkan Topcan, 

Pınar Karşıyaka altyapısından Oğulcan Sevim ve Bornova 

Belediyespor'dan İsmet Sjefic gibi bu ligin deneyimli 

oyuncularından bir kadro oluşturduk” dedi. Hazırlık döneminde 

ve ligin hemen başındaki tablonun olumlu olduğunu da 

sözlerine ekleyen genç teknik adam, “İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, İzmir’de erkek basketbolunun gelişmesi ve 

güçlenmesini ilke edinmiş bir kulüp. Basketbol, son dönemde 

yeniden bir tırmanışın içinde. Bu yükselen ivmeye biz de bir 

şeyler katabilirsek mutlu oluruz” diye konuştu.

BU LİGDE
KALIRIZ
Basketbol Erkekler 2.Ligi’nde 
dev bütçeli ve iki yabancılı 
takımlara karşı mücadeleye 
başlayan İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, rotayı belirledi: 

“Lige tutunmak”



İZMİR Büyükşehir Belediyespor’un genç kılıç ustası Çınar 

Arabacı, 2007’de başladığı eskrimde 6 yılda ülkemizin en iyi 

eskrimcileri arasına girdi. Yaş kategorilerinde katıldığı İzmir 

birinciliklerinde kürsüden inmeyen Çınar, Türkiye 

Şampiyonaları’nda ise 15’e yakın madalyayı İzmir’e getirdi. 

Eskrimin kendisine güç ve hızlı düşünme kabiliyeti 

kazandırdığını söyleyen, 2007’den bu yana bambaşka bir 

dünyaya yelken açtığını belirten genç Çınar, “Milli Takım’a kadar 

yükselmek, uluslararası arenada maçlara çıkmak, madalyalar 

ve kupalar kazanmak insanı gerçekten çok değiştiriyor ve 

gururlandırıyor” dedi. Kendisine Macar eskrimci Aron Szilagyi’yi 

örnek aldığını belirten Çınar Arabacı, “2012 Londra Olimpiyat 

Oyunları’nda kazandığı altın madalyayla beni bir kez daha 

etkiledi. Onun gibi bir sporcu olmayı hayal ediyorum. Kulübüm, 

antrenörüm ve ailemin desteğiyle ülkemi en iyi şekilde temsil 

etmek istiyorum” diye konuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu eskrimci Çınar Arabacı, İzmir ve ulusal 
çaptaki dereceleriyle milli takıma kadar yükselip başarısını kanıtladı.

KILIÇ USTASI
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SÜPER Amatör Lig'de yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını 

ayıran ve 10 yeni ismi kadrosuna dahil ederken 5 genci de 

vitrine çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyespor Futbol 

takımı, bu büyük değişimin ardından hedefini 

ilk üç olarak belirledi. Geçen sezonu 8. sırada 

tamamladıktan sonra Ali Koçak, Armağan Gündoğdu, 

Gökhan Gençoğlu, Fırat Hacıoğlu, Çağrı Taştan, Gökhan 

Diril, Ahmet Girayöz, Cem Karacaoğlu, Ayhan Gündem, 

Hilmi Bozok ve Akın Eren'le yollarını ayıran İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, Uğur Demir (Çiğli Bld.- kaleci), Abdullah Felik 

(Çiğli Bld.-orta saha), Kemal Şentürk (Şirinyer-forvet), Melih 

Gürkan (İl Özel İdarespor-orta saha),  Erol Yılmaz 

(Yeşilova-defans), Ender Gümüşler (Yeşilova-orta saha), 

Volkan Karabulut (Karşıyaka Bld.-defans), Burak Kaçaranoğlu 

(Poyracıkspor-orta saha), Şafak Kapanca (Karşıyaka A2-orta 

saha) ve Mert Alkan’ı (Karşıyaka A2-defans) alarak yaş 

ortalamasını bir anda düşürdü. 1995 doğumlu 

İhsan Furkan Özdemir’i Altay’a verdiklerini 

söyleyen Antrenör Osman Şen, genç 

oyuncular Oğuzhan Taşkın, Gökhan Şafak, 

Ali Çakalkurt, Kerem Dikmen ve Halit Babayiğit’i de vitrine 

çıkardıklarını belirterek, “Futboldaki temel hedefimiz; 

amatör ruhumuzu bir an bile kaybetmeden her geçen gün 

daha fazla sayıda gencimize spor yaptırmak. Yenilenen ve 

gençleşen kadromuzla, vitrine çıkardığımız gençlerle doğru 

yolda yürüyoruz. Bu sezon hedefimiz ilk üç… Başarıyı, kupa 

kazanmak veya şampiyon olmak için değil, daha fazla gencimizi 

aramıza katmak için istiyoruz” diye konuştu.

DEĞİŞİM RÜZGARI
Süper Amatör Lig’de yeni sezona yepyeni bir kadroyla giren 

İzmir Büyükşehir Belediyespor Futbol Takımı, hedefini ilk üç olarak belirlerken, 
altyapıdan 5 futbolcusunu da vitrine çıkardı.



AVRUPA
FATİHLERİ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un “Dünya Rekoru” sahibi okçuları 
Yağız Yılmaz, Yusuf Çorba ve Sermet Çınar, Fransa’daki Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne çıkarken, 
bu branştaki ülkemizin en önemli başarısının altına imza attılar.
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DENİZLİ’de Temmuz 2010’da 

yapılan Federasyon Kupası Klasik Yay Genç 

Erkekler Şampiyonası’nda 236 puanla Dünya rekoru kırarak tüm 

dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular 

Yağız Yılmaz, Yusuf Çorba ve Sermet Çınar, 5. Avrupa Kulüpler 

Kupası’ndan da Avrupa Şampiyonu unvanıyla dönerek 

göğsümüzü kabarttı.

Fransa’nın Compiegne kentinde 21-23 Eylül tarihlerinde 

düzenlenen şampiyonada 21 takımla mücadele eden okçularımız, 

Strassen (Lüksemburg), 

NVL (Belçika) Vedene’yi 

(Fransa) safdışı bırakıp 6 

puanla grup birincisi oldu. Yarı 

finalde ev sahibi Fransız 

Compiegne’yi 213-212’lük skorla 

mağlup eden İzmir Büyükşehir 

Belediyesporlu üç okçu, finalde ise yine 

Fransız Rennes’i 215-211 yenerek Avrupa 

Şampiyonluğu’na ulaştı. Rekortmen okçular Yağız 

Yılmaz, Yusuf Çorba ve Sermet Çınar, elde ettikleri bu 

dereceyle, okçuluk branşında ülkemizin elde ettiği en büyük 

başarının altına imza attılar.

1993 yılında İzmir’de doğan Yağız Yılmaz, okçuluğa 2004 yılında 

başladı. Bugüne kadar 6 kez Avrupa düzeyinde derece elde eden 

Yağız Yılmaz, 2010’daki Gençler Olimpiyatları’nda ülkemizi tek 

başına temsil etti. 1991 Sakarya doğumlu olan ve 9 Eylül 

Üniversitesi BESYO’da eğitim gören Sermet Çınar, iki kez Avrupa 

şampiyonu unvanı kazandı. 1991 doğumlu Yusuf Çorba ise 

ağabeyinin ısrarıyla başladığı okçulukta uluslararası düzeyde 

birçok başarı elde ederken Yıldızlar Dünya Şampiyonu ve Gençler 

Avrupa Şampiyonu apoletlerine omzuna taktı.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı Teknik Direktörü 

Cumhur Yavaş, erkek takımının 2009 ve 2010’da Avrupa 

dördüncülüğü de elde ettiğini hatırlatarak, “Aynı zamanda Milli 

Takım sporcuları olan Yusuf Çorba, Yağız Yılmaz ve Sermet 

Çınar üçlüsü, ülkemize ve kentimize çok önemli bir zafer 

kazandırdılar. Türk okçuluk tarihinin bu en büyük başarısını 

kazanan ekibi tebrik ederim. Bu başarı, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin okçuluk sporuna verdiği önem ve herkesin aynı 

kararlılıkla çalışması sayesinde geldi” dedi. Yavaş, aynı 

şampiyonaya katılan bayan takımının ise 9. olduğunu belirterek, 

“Begül Löklüoğlu, Damla Ergin ve Aybüke Aktuna’dan oluşan 

takımımız, grup maçlarında Fransız Moulineaux ve Nimes’e 

şanssız bir şekilde yenilerek 3. oldu. Sıralamada atışlarında 

Ilves’i 203-198, Compiegne’yi 214-192 yenmemize rağmen 

Avrupa 9.luğu ile yetindik. Gruptaki şanssız mağlubiyeti 

almasak bayanlarda da kupa kazanma şansımız çok yüksekti” 

diye konuştu.



SPOR OKULUNDAN
ŞAMPİYON KULÜPLERE
Yüzmeye
yaz spor okulundan başlayan 
Didem Özdem ve Hakan Toğar ikilisi, 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
Şampiyon Kulüpler Kupası vizesi 
alan sualtı ragbisi bayan ve erkek 
takımlarında oyuncu-antrenör 
olarak görev yapıyorlar.
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SON 8 sezonda rekorlar kırarak lig ve kupa şampiyonlukları 

yaşayan İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbisi bayan ve 

erkek takımlarının oyuncu-antrenörleri Didem Özdem ve Hakan 

Toğar’ın, spor okulunda başlayan kariyerleri Şampiyon Kulüpler 

Kupası’na kadar uzadı. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un yaz 

spor okullarına 6 yaşında kayıt yaptıran Didem Özdem, kısa 

sürede büyük aşama kaydedip monopalet, sualtı hokeyi ve sualtı 

ragbisi branşlarına geçti. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu’ndan mezun olan 25 yaşındaki sporcu, İzmir 

Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbi Takımı’nda 

oyuncu-antrenör olarak görev yapmaya başladı ve takımın son 

8 sezonda kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında önemli rol 

oynadı. Didem Özdem yönetimindeki ekip, bu sezonki 

performansıyla tarihinde ilk kez Sualtı Ragbisi Şampiyonlar 

Kulüpler Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Hakan Toğar da Didem Özdem gibi yüzmeye yaz spor okulunda 

başladı ve bir daha da hiç kopmadı. Yüzmedeki kariyeri sayesinde 

sualtı ragbisine geçen 24 yaşındaki sporcu, 2009’da İzmir 

Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbisi Takımı’nda önce 

kaptanlığa, ardından antrenörlüğe başladı. Sualtı Ragbisi Milli 

Takımı’nın da değişmez oyuncusu olan genç sporcu, Kasım 

ayındaki Avrupa Şampiyon  Kulüpler Kupası’nın çok önemli bir 

adım olduğunu söyleyerek, “Sualtı Ragbisi, son dönemde sporcu 

sayısını hızla artıran bir branş. Berlin’deki Avrupa Şampiyon 

Kulüpler Kupası’nda başarılı olursak ivmeyi daha da yukarıya 

taşırız” dedi.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu judocu Veysi Göz, 2009 yılında geçirdiği 

ağır sakatlık nedeniyle “bitti” denilen spor yaşamını, 3 yıl boyunca 

azimle çalışarak geri kazandı ve Balkan Şampiyonası’nda altın madalyayı 

boynuna taktı. 2009’da yan çapraz bağlarında ve sağ ayak arka 

adalesinde 8 santimetre yırtık tespit edilen 27 yaşındaki judocu, aktif 

spor hayatını noktalama aşamasına geldi. Durumu antrenörü Mesut 

Kapan’a anlatan Veysi Göz, artık judoya veda etmek zorunda olduğunu 

bildirdi. Ancak deneyimli antrenör, yetenekli sporcusunu bırakmadı, 

ameliyatın hemen ardından ekstra antrenmanlar ve tedavilerle Veysi 

Göz’ü ayağa kaldırdı. 2010’da yavaş yavaş maçlara çıkmaya başlayan 

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu judocu, form tuttuktan sonra katıldığı 

ilk ciddi organizasyon olan 26. Boğaziçi Turnuvası’nda üçüncülük 

madalyasını boynuna taktı. Bu madalyayla geri dönüş sinyalini 

yakan Veysi Göz, 14-15 Eylül’deki Balkan Büyükler Judo 

Şampiyonası’nda ise tüm rakiplerini dize 

getirerek birincilik kürsüsüne çıkmayı 

başardı. Kabus dolu günleri geride 

bırakmanın mutluluğunu 

yaşadığını söyleyen tecrübeli 

judocu, “2009 ve 2010 yılları 

benim için çok zorlu geçti. 

Antrenörüm Mesut 

Kapan olmasaydı 

bugün judo yerine 

başka bir iş yapıyor 

olacaktım. Böyle zor 

bir sakatlığı geride 

bırakıp, Balkan Şampiyonu olmak 

beni ateşledi. Artık daha fazla çalışıyorum. 

Şimdi; 2013’teki Akdeniz Oyunları’na 

hazırlıyorum. Orada da madalya kazanacağıma 

inanıyorum” dedi.

YIKILMADI, AYAKTA
2009’da geçirdiği 

ağır sakatlık nedeniyle 
judo hayatına bitti gözüyle bakılan 

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
Veysi Göz, Balkan Şampiyonası’nda 

altın madalyayı boynuna takarak 
gümbür gümbür geri döndü.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu Çetin 

ve Zekiye Tül çifti, tekvando takımları 

ve spor okullarında bir yandan şampiyon 

yetiştirirken, diğer yandan 18 aylık minik 

kızlarını da aktif sporun içerisine 

almaya çalışıyor. Tekvandoda Dünya 

5.’si unvanı bulunan, uluslararası ve 

yerel düzeyde bugüne kadar birçok 

şampiyonluk kazanan Çetin Tül, İzmir 

Büyükşehir Belediyespor’da minik ve 

yıldız takım antrenörlüğü yapıyor. 

Zekiye Tül ise spor okullarında 

geleceğin tekvandocularını yetiştirmek 

için çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 

başarılı tekvandocuları Mert Çiçek, Işıl Kaptan, Umut Can 

Çalışkan, Velican Geyik, Türkan Dönmez ve Kübra Kıyı’yı Türk 

sporuna armağan ettiğini  söyleyen Çetin Tül, “Bizim için başarılı 

olduğu kadar sporcu ahlakına sahip tekvandocular yetiştirmek 

de önemli. Türk tekvandosunun geleceğini işte bu sporcular 

belirleyecek. Özellikle yıldız 

kategorilerinde üst üste 

önemli dereceler aldık ve 

doğru yolda olduğumuzu 

gördük. 2012 Londra 

Olimpiyatları’nda Türk 

sporcularının başarıları 

bile tekvandocularımızı 

olumlu yönde etkiledi” 

dedi. Tekvando Spor 

Okulu Antrenörü Zekiye 

Tül ise eşiyle birlikte 

s a l o n - e v - ş a m p i y o n a 

arasında mekik dokuduklarını 

belirterek, “18 aylık kızımız da neredeyse spor salonlarında 

büyüyor. Onun da iyi bir sporcu olması için çalışıyoruz. 2-3 yıla 

kadar,  aktif olarak sorun içerisinde yer almaya başlayacaktır. 

Böylelikle tam bir sporcu aile kimliğine bürüneceğiz” 

diye konuştu.

TEKVANDO 
EMİN ELLERDE
İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu 
Çetin-Zekiye Tül çifti, 
bir yanda minik ve yıldız 
takımlarda,
diğer yanda spor 
okullarında geleceğin 
tekvandocularını 
yetiştirirken, 
18 aylık minik kızları 
da salondan çıkmıyor.



İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu dört bayan güreşçi; Gamze 

Durukan, Selenay Dokgöz, Bediha Gün ve Nuray Karadağ, 2012 

yılında minderde fırtına gibi esti. Kazandıkları kupa ve 

madalyalar sayesinde “Kupa kızları” lakabını alan dört bayan 

sporcu, Türk güreşinde zirveye isimlerini yazdırdılar. 

Pattaya’da düzenlenen Genç Bayanlar Dünya Şampiyonası’nda 

72 kiloda mindere çıkan Gamze Durukan, ilk turda Çinli rakibine 

yenilmesine rağmen repesaj maçına hak kazandı ve önce Japon 

Akie Arai, ardından da Kanadalı Justina Renay Distasio’yu alt 

ederek bronz madalyayı boynuna taktı. 

Selenay Dokgöz, Azerbaycan'daki Dünya Yıldız Bayanlar 

Şampiyonası'nda 49 kiloda Ukraynalı ve Rus rakiplerini dize 

getirip yarıfinale adını yazdırdı. İlk maçta Japon rakibine mağlup 

olan Selenay, üçüncülük müsabakasında ise Moğol rakibini 

yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı. Bediha Gün, 

Yunanistan’daki Akdeniz Ülkeleri Güreş Kupası’ndan gümüş 

madalyayla ülkemize dönerken, Nuray Karadağ da Avrupa 

Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda 52 kiloda bronz madalyanın 

sahibi oldu.

Uluslararası arenada başarılı bir dönem geçirdiklerini söyleyen 

Antrenör Selahattin Kahraman, "Bu yıl kazandığımız dört 

madalyayı gelecek sene sekize çıkarmak istiyoruz. 

Sporcularımızın hepsi altyapımızda yetişti. Gelecek yıllarda 

çok daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” dedi.
- 18 -

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu bayan güreşçiler Gamze Durukan, Selenay 
Dokgöz, Bediha Gün ve Nuray Karadağ, kazandıkları kupa ve madalyalarla 

Türk güreşinin zirvesine çıktılar.

KUPA KIZLARI 



ŞİMDİ DAHA GÜÇLÜ
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GREKO-Romen’de büyük çıkışa geçen İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, kadrosuna kattığı 4 yeni güreşçiyle rotasını 
Avrupa’ya doğru çevirdi. Antrenörler Kemal Altay, Cengiz 
Papağan ve Kemal Karadağ yönetiminde ivme kazanan güreş 
takımına 60 kiloda Kürşat Kiraz, 74 kiloda Emrah Kuş, 96 kiloda 
Musa Akça ve 120 kiloda Emin Öztürk katıldılar. 15 kişilik bir 
kadro kurduklarını, yeni sezonda lig hedefinin şampiyonluk, 
Avrupa’da ise derece olduğunu söyleyen üç tecrübeli antrenör, 
“Milli takıma daha fazla sporcu göndererek, Türkiye’deki en 
güçlü kulüp konumuna yükselmek istiyoruz” dediler. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Greko-Romen Takımı’nda şu 
oyuncular yer alıyor:

55 kg: Harun Bozoğlu, Garip Bayram. 
60 kg: Mevlüt Arık, Kürşat Kiraz.
66 kg: Abdüssamet Uğurlu, Emre Kavraoğlu, 
             Çağrı Türkdoğan. 

74 kg: Emrah Kuş, Mahmut Tosun. 
84 kg: Şaban Karataş, Veysel Murat. 
96 kg: Ahmet Taçyıldız, Musa Akça. 
120 kg: Emin Öztürk, Eyüp Özkaya.



TÜRKİYE’nin en yeni ve modern buz sporları salonunun 

açılmasının ardından yeniden faaliyete geçirdiği buz hokeyi 

takımıyla geçen sezonu 3. bitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

yeni sezona şampiyonların antrenörü olarak tanınan Peter 

Bohunicky yönetiminde hazırlanıyor. 

Dünyanın en prestijli ligi NHL’de yıllarca oynayan,  ardından 25 

yıllık antrenörlük kariyerine başlayan Slovak Bohunicky, 

2007-2008 ve 2008-2009’da Slovakya şampiyonluğu yaşadı,  

geçen sezon ise Slovakya’yı dünya ikincisi yaptı. Ülkesinde ve 

Belarus’ta U-18 ile U-17 takımlarıyla sayısız kupa kaldıran 

Bohunicky, NHL yıldızları Milan Bartovič (Chicago Blakhawks - 

Liberec), Branko Radivojevic (Minnesota Wild), Richard Zednik 

(Florida Panthers), Maran Gáborík (Minnesota Wild), Marcel 

Hossa (Phoenix Coyotes) Marián Hossa (Pittsbourgh Penguins), 

Rastislav Pavlikovský (Zürih), Vladimír Orságh (Nashville 

Predators), Ján Lašák (Nashville Predators), Michal Handzuš 

(LA Kings), Richard Lintner ( Nashville Predators) ve Ronald 

Petrovicky (NY Rangers) gibi isimleri yetiştirdi.

Rus oyuncu Maxim Gubin ve Letonyalı Olegs Koreskous’u da 

transfer ettiklerini, yeni sezonda Türkiye’de İzmir Büyükşehir 

Belediyespor rüzgarı eseceğini söyleyen Slovak antrenör, 

“Türkiye ligi yeni, ancak gelecek vaadeden bir lig. Buz hokeyinin 

gelişmesi, daha fazla insanın bu sporu yapmasıyla oluyor. Ancak 

tabi ki ilk şart tesis. İzmir’i bu açıdan şanslı görüyorum” dedi.

Sezonun 15 Kasım’da başlayacağını söyleyen takım kaptanı 

Erdoğan Coşkun ise, “Geçen yılki üçüncülük bizi kamçıladı. Bu 

sezon şampiyon olmak istiyoruz. Kariyerleri yüksek antrenör 

ve oyuncu kadromuzla bu hedefimize varacağımıza inanıyoruz” 

diye konuştu.

O BİR ŞAMPİYON

Slovakya’yı Dünya ikincisi yapan, ülkesinde iki kez kupa kaldıran, 
dünyanın en prestijli ligi NHL’de birçok yıldız yetiştiren Peter Bohunicky, İzmir 

Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi Takımı’nda antrenörlük görevine getirildi.
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AVM’DEN KÜRSÜYE
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BUZ sporlarına 3 yıl önce Antalya’da 
alışveriş merkezinin küçük bir pistinde 
başlayan Selin Erkan, İzmir Büyükşehir 

Belediyespor çatısı altında katıldığı Türkiye 
Teşvik Şampiyonası B Bayanlar Kategorisi’nde 

birincilik kürsüsüne çıktı. 2009’da AVM’nin 
kapanmasıyla bir süre Burdur’da çalıştığını, 
geçen yıl sömestr tatilinde geldiği İzmir’de Buz 
Sporları Salonu’nu görüp kararını verdiğini 
söyleyen Selin Erkan, “Ailemin işi nedeniyle bir 
süre Antalya-İzmir arasında mekik dokumuştum. 
Her hafta sonu Antalya’dan İzmir’e geldim, 

cumartesi-pazar antrenman yapıp döndüm. 
Antalya-İzmir arasındaki yorucu yolculuğum 

nedeniyle gazetelere “Selin’in buz aşkı” diye haber 
oldum. Sonra ailemin İzmir’e tayini gerçekleşti ve bu 

sayede daha fazla antrenman yapma fırsatı bularak 
Türkiye Teşvik Şampiyonası B Bayanlar Kategorisi’nde 

şampiyon olmayı başardım” dedi.
 

Buz Sporları Salonu’nun çok özel bir yer olduğunu da belirten 
Selin Erkan, “Türkiye’nin tüm buz sporları salonlarını gördüm. 

Ancak burası bambaşka bir yer. Antrenörüm Didem Çelen 
yönetiminde, daha büyük ve uluslararası başarılar için çalışıyorum” 

diye konuştu. Selin’in peşinden İzmir’e gelen anne Solmaz Erkan 
ise kızını pistte izlemekten büyük gurur duyduğunu belirterek, 

“Antalya-İzmir yolculuğumuz bittiği için çok mutluyuz. Şimdi her 
fırsatta kızımı izleyebiliyorum. Böyle bir tesisi İzmir’e kazandıran İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. 

Her hafta yaptığı Antalya-İzmir yolculuğu nedeniyle “Selin’in buz aşkı” 
başlığıyla gazetelere haber olan Selin Erkan, İzmir’e yerleşti ve Büyükşehir 

Belediyespor çatısı altındaki ilk şampiyonada altın madalyayı boynuna taktı.



İZMİR Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı’nın iki 

bayan sporcusu Büşra Pekşirin ve Selen Yüksel; sırıkla 

atlama, yüksek atlama ve 100 metre engel 

kategorilerindeki dereceleriyle Türk atletizminin zirvesine 

doğru adım adım yürümeye başladı. 13 yaşındaki Büşra 

Pekşirin, geçen yıl sırıkla yüksek atlamada 3.20’lik 

derecesiyle 16 yaş Türkiye ikinciliği kazanırken, Türkiye 

Salon Atletizm Şampiyonası’nda yüksek atlamadaki 

1.61’lik derecesiyle birincilik kürsüsüne çıktı. Selen Yüksel 

ise 100 metre engelde Türkiye birinciliği alırken, sırıkla 

yüksek atlamada 3.0 metreye çıkarak ikincilik elde etti. 

Kendisine Hırvat yüksekçi Blanka Vlasic’i örnek aldığını 

söyleyen Büşra Pekşirin, “İnternetten onun videolarını 

izliyor ve tekniğimi geliştirmeye çalışıyorum. Hedefim; 

onun gibi bir sporcu olarak Türk atletizminde iyi bir yer 

edinmek” dedi. Nevit Yanıt gibi olimpiyat finali koşmayı 

hayal ettiğini belirten Selen Yüksel ise “Yedi yaşında 

cimnastiğe başlayıp sonradan atletizme geçtim. Esnek 

vücut yapım atletizmde önemli bir avantaj sağlıyor. Henüz 

kariyerimin başındayım; ancak Nevit Yanıt’ın yolunda 

yürüyorum” diye konuştu.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un
13 yaşındaki iki atleti
Büşra Pekşirin  ve Selen Yüksel,
sırıkla yüksek atlama, yüksek 
atlama ve 100 metre engellide 
ülkemizin en iyi sporcuları 
arasında yerlerini aldı.

ADIM ADIM
ZİRVEYE

Büşra Pekşirin

Selen Yüksel



HEDEF İLK 16

İsviçreli Yellow Winterhurt’u yenerek EHF 
Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda üçüncü tura 
yükselen İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Hentbol Takımı, TSV Bayer 04 Leverkusen’u de 
elerse en iyi 16 takımdan biri olacak.

EHF Avrupa Kupa Galipleri Kupası 2. Tur maçında İsviçreli Yellow 

Winterhurt’u her iki karşılaşmada da mağlup eden İzmir 

Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı, hedefini 

Avrupa’nın en iyi 16 takımı arasına kalmak olarak belirledi. Celal 

Atik Spor Salonu’nda ilk gün 41-30 yendiği rakibini, rövanşta 

da 28-27’lik skorla mağlup eden bayan hentbolcular, üçüncü 

tura yükselerek Alman TSV Bayer 04 Leverkusen’in rakibi oldu. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 10 veya 11 Kasım‘da İzmir’de, 17 

veya 18 Kasım’da ise Almanya’da oynanacak maçlarda bu 

rakibini de safdışı bırakırsa, Avrupa’nın en iyi 16 takımı arasına 

adını yazdıracak. 

Antrenör Celal Gençoğlu, Leverkusen’in önemli bir rakip 

olduğunun altını çizerek, “Beş sezondur ülkemizi aralıksız olarak 

Avrupa’da temsil ediyoruz ve ciddi bir kariyer edindik. İsviçreli 

Winterhurt, asla kolay bir rakip değildi. Ancak Leverkusen, 

kadrosunda 7 yabancısı bulunan bir takım. 2004-2005’te 

Challenge Cup kazandılar. 2006-2007 ve 2009-2010’da ise EHF 

Avrupa Kupası’nda final oynadılar. 3 bin 500 kişilik bir salonda, 

hentbol kültürüne sahip bir taraftarın önünde maçlara çıkıyorlar. 

İzmir’de bana göre tarihi bir sınav vereceğiz. Celal Atik Spor 

Salonu’nda istediğimiz farkı bulabilirsek, Almanya’da moralli 

ve inançlı oynayarak sonuca gidebiliriz” dedi.
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Bilek güreşine 6 ay önce başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Fatih Öztürk, 
önce Türkiye ikincisi, hemen ardından da Dünya üçüncüsü ve 

altıncısı olarak gücünü herkese gösterdi.

DEMİR
ADAM

- 24 -

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu Fatih Öztürk, büyük 

tesadüflerle başladığı bilek güreşinde 6 ayda, önce Türkiye 

ikincisi, hemen ardından ise Dünya üçüncüsü ve altıncısı olarak 

başarı basamaklarını koşar adım çıktı. Tenis oynayan ablasını 

seyrederken oluşan sohbette, İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 

bilek güreşi branşı bulunduğunu duyan genç Fatih, hemen Celal 

Atik Spor Salonu’nun yolunu tuttu. Antrenör Cem Şener ile 

görüşen ve antrenmanlara başlayan Fatih, 27-29 Haziran’da 

Eskişehir’de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 

sol solda gümüş madalyayı boynuna taktı. Üç ayda gelen 

ikincilik madalyasıyla hırslanan Fatih, bu kez hedefini 

Brezilya’daki 34. Dünya Şampiyonası olarak belirledi. 10-18 Eylül  

tarihleri arasında düzenlenen şampiyona için 2,5 ay boyunca 

durmadan çalışan genç bilek güreşçi, 55 kilogram sağ kol 

kategorisinde Azeri Gızmat Vakilov ve Özbek Sırojiddin 

Kunishov’un ardından bronz madalya kazandı. Fatih Öztürk, 

sağ kolda ise Dünya 6.’sı unvanı alarak her iki kategoride 

ülkemizin ulaştığı en iyi derecelerin altına imzasını attı. Fatih’in 

sporcu bir aileden geldiğini söyleyen Antrenör Cem Şener, “Kol 

kas yapısı çok güçlü bir sporcu. Dedesinin yıllarca boks yapması 

ve güçlü kollara sahip olması, ona genetik bir miras olarak 

geçmiş. Kısa sürede kazandığı iki madalya ve Dünya 6.’lığı da 

bunun en iyi göstergesi. Fatih, İzmir’e uzun yıllar üst düzeyde 

hizmet edecek düzeyde bir sporcu” dedi.
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Londra’da aradığını bulamayan “Muhteşem Gülşah”, İstanbul’a World Cup için 
geldi, rakiplerini gördü ve onları birer birer dize getirip gümüş madalyayı kaptı.

GELDİ
GÖRDÜ
YENDİ

2012 Londra Olimpiyatları’nda bayanlar judo kategorisinde 
beklediği madalyaya ulaşamayan İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Gülşah Kocatürk, ayağının tozuyla geldiği 
İstanbul’daki World Cup’ta gümüş madalyayı boynuna taktı. 
Londra’da bayanlar artı 78 kiloda çeyrek final şansını Ukraynalı 
Kindzerskaya’ya yenilerek kaçıran tecrübeli judocu,  6-7 
Ekim’deki World Cup’ta adını finale yazdırdı. Gülşah Kocatürk, 
Burhan Felek Spor Salonu’ndaki zorlu final mücadelesinde 
Belkıs Zehra Kaya’ya yenilerek gümüş madalya kazandı. 

Londra’da strese yenik düştüğünü, olimpiyat atmosferinin çok 
fraklı olduğunu söyleyen usta judocu, “Londra'ya gittiğim gün 
üzerimde oluşan baskıyı bir türlü dağıtamadım. Tüm 
rakiplerimin gücünü ve her şeyini bilmeme rağmen maça çıkınca 
ne yazık ki atmosferden etkilendim. Ama bu sonuç beni 
kamçıladı. World Cup’ta kazandığım gümüş madalya da çok 
önemli. Çünkü buraya gelen sporcuların yüzde 99’u olimpiyata 
da katıldı. İki Türk’ün finalde karşılaşması ise ayrı bir gurur 
kaynağı” dedi.



Sağlık köşesi

- 26 -

İLK YARDIM

SPORCU sağlığı konusunda, çok önemli konulardan biri de; 
müsabakalar sırasında oluşan, yaralanma ve sakatlanmalarda, 
saha şartlarında yapılan İLK YARDIM girişimidir. Bu yaklaşımlar 
sporcular için yaşamsal bir önem taşır... Hasta veya yaralının 
hastalandığı veya yaralandığı anda, anında eldeki 
imkânlar-olanaklar ölçüsünde yapılan tıbbi girişimlere İLK 
YARDIM denir. Spor sakatlıkları ve yaralanmalarında ilk yardım 
uygulamalarına hemen başlamak ve gerekli tedaviyi erken 
dönemde uygulamak; sporcunun iyileşme süresini kısaltacaktır. 
Yerinde ve zamanında yapılan bu uygulama, sporcunun sahaya 
erken dönmesini sağlayacağı gibi; sakatlık ve yaralanma nedeni 
ile gelişebilecek istenmeyen komplikasyonların ortaya çıkma 
risklerini de azaltacaktır. Diğer yandan kronik seyirli sakatlıkların 
oluşumunu ve yaşamsal bazı riskleri de önlemiş olacaktır. 

Spor sakatlıkları ve yaralanmaları ihtimaline karşı, sporcu ile 
direkt ilgisi olan kişilerin; kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla 
“İLK VE ACİL YARDIM” bilgileri açısından aydınlatılmaları 
gerekmektedir. Kaldı ki; bu temel bilgilenmeler, bazı durumlarda 
“YAŞAM KURTARICI” olabilmektedir.

Kulüp bünyelerinde, kamplarda, antrenmanlarda ve maçlarda; 
SPORCU SAĞLIĞI KONUSUNDA sorumluluğu olan birey (HEKİM, 
SAĞLIK ELEMANI, MASÖR, MASÖZ) çok dikkatli ve özverili 
olmak durumundadır… Bilgili, birikimli, deneyimli, tıbbi 
malzeme ve araç-gereç yönü ile de yeterli imkânlara sahip 
olmalıdır. Belirtilen özelliklerin yanında önceden belli bir branşta 
spor yapmış olmaları, onlara farklı bazı avantajlar sağlayacaktır. 
Bu bireyler, özellikle spor yaptıkları branşlarda (her yönü ile 
tanıdıkları ortamlarda), görev yaptıkları takdirde çok daha 
başarılı ve verimli olacakları-oldukları bilinen bir gerçektir. Spor 
alanlarında görev yapan, ya da yapacak olan “İLK YARDIM 
ELEMANLARININ” zaman zaman çok uç kararlar vermesi 
gerekmektedir.  Sporcunun geçirdiği sakatlığın ardından, 
maça-yarışmaya “dönüp-dönmemesi” konusunda karar vermek 
zorundadır. Bu çok kritik bir durumdur. Verilecek kararın müspet 
ya da olası menfi sonuçları tartışmaya daima açıktır. Açıkça 
belli bazı durumlar (sağlık sorunları) dışında; izlenmesi, 

gözlenmesi gereken olgularla karşılaşılabilir. Bu süreçte de çok 
dikkatli olunmalıdır. Tanı mümkün olduğunca çabuk 
konulmalıdır. Ayrıca doğru tanı konulmaması, tedavinin 
amacının yanlış yönlendirilmesine ve zaman kaybına neden 
olur. Temel ilkelerden biri de tedavinin erken başlamasıdır. 
Erken tedavi yanında “zedelenmenin-sakatlığın” artmasının 
engellenmesi de önemlidir. Bazı koruyucu önlemleri aldıktan 
sonra (sakat bölgenin bandajlanması gibi) sporcuyu “SAKAT 
SAKAT” oyuna döndürmenin, pek doğru olmayacağı açıktır. 
Yine bunun gibi, sakat bölge uyuşturulduktan sonra (ağrı 
duyusunun giderilmesi) sporcuyu tekrar maça sokmak daha 
ciddi “SAĞLIK SORUNLARINA” yol açabilir.

Spor hekimliğinde ilk yardımda ilkeleri-öncelikli amaçları şu 
şekilde sıralayabiliriz;

• Sporcuya yaşam desteği sağlamak,
• Sakatlığın ya da yaralanmanın daha ciddi bir 
   durum olmasını engellemek,
• Yaralı veya sakatlanmış sporcunun mümkün olan 
  en kısa zamanda eski haline dönüşünü temin 
  etmek. (Rehabilitasyon çalışmaları),
• Eldeki olanaklar tedavi için yeterli değilse en yakın 
  Sağlık Merkezine uygun şartlar altında sporcuyu taşımak.

Açıkça görüleceği gibi spor müsabakaları sırasında yaralanan 
sporcuların acil tedavileri gerekir.

Bunun için de saha kenarında:

• Özel olarak yetiştirilmiş personel,
• Tıbbi müdahale için gerekli alet ve ilaçlar,
• Donanımlı bir ambulans,
• Gerektiğinde acilen gönderilecek hastayı kabul edecek 
   hastane ile bağlantı gerekmektedir.

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı



Sağlık köşesi
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HAREKET
İLAÇTIR

HEKİMLERİN en sık reçete ettikleri ilaç hangisidir? Ağrı kesiciler, 

antibiyotikler aklımıza gelir hemen. Çoğu hekimin de cevabı 

muhtemelen böyle olacaktır. Aslında genellikle kağıt üzerine 

dökülmemiş olsa da hastaların çoğuna reçetesini uzatırken 

“sık sık yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin”, en sık kullanılan 

cümledir. Basit ve sıradan bir cümle olarak bazen 

vurgulanmadan söylenmiştir. Hasta bunu çoğu kez ciddiye alır. 

Bazen de aklı elindeki kâğıtta yazılan ilaçlardadır, birçok kez 

duyduğu bu sıradan cümlenin pek de üzerinde durmaz. 

Hareket etmek daha uygun bir terimle söylersek “fizik aktivite” 

en çok yarar sağlayan, bunun yanı sıra uygun düzeyde 

yapıldığında yan etkisi olmayan hem koruyucu hem de tedavi 

edici hekimlikte alternatifi olmayan en iyi ilaçtır.

İnsan doğası hareket etmek üzerine kurulmuştur.  Doğar 

büyürüz yirmili yaşlarda gücümüzün, kuvvetimizin, 

hareketliliğimizin zirve yaptığı yaşlardır. Otuzlu yaşlar ise artık 

kuvvet, güç, dayanıklılık, esneklik gibi birçok fiziksel özelliklerde 

azalmaların başladığı yaşlardır. Başlangıçta bu azalma yavaş 

yavaş olur. Çoğu zaman farkında bile olamayız. Yıllar içerisinde 

bu azalmanın hızı daha da artar ve kendini hissettirmeye başlar. 

Kırklı yaşlarda kendimizi 20 ler, 30 larda hissederiz ancak 

vücudumuzun ve dokuların zaman zaman bize hatırlattığı şey 

hiçte öyle olamadığıdır. Çok rahat yapabildiğimiz kolay 

hareketler artık o kadar da kolay değilmiş gibi gelir. Basit 

hareketlerde alışık olmadığımız ağrılar duymaya başlarız. Kalp 

krizi geçiren yaşdaşlarımızın haberlerini daha sık duyar oluruz. 

Pek de kabullenmek istemeyiz işin doğrusu. Aslında tüm bunlar 

yaşlanma denilen doğal bir süreçtir.

Fiziksel aktivitenin yaşamı uzattığı konusunda kesin bulgular 

yoktur. Düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizlerin yaşlanma 

hızını azalttığı, yaşlanma sürecinin getirdiği olumsuz etkileri 

azaltarak yaşam kalitesini artırdığı ve bazı hastalıklara karşı 

koruyucu rol oynadığı bilimsel olarak kabul edilmiştir. Yapılan 

çalışmalarda antrenmanlı 65 yaşındaki bir bireyin, 35 yaşındaki 

antrenmansız ve sedanter birinden daha iyi bir fiziksel çalışma 

kapasitesine sahip olabileceği gösterilmiştir. 

Kanıtlanmış birçok olumlu etkisini biliriz ama gene de egzersizi 

yapmamak için bahanemiz eksik olmaz..  Egzersiz için spor 

salonuna gitmek gerektiği kanısı yaygındır. Günlük yaşam 

içerisindeki hareket fırsatlarını çoğu zaman pek fazla 

önemsemeyiz. Merdivenleri kullanmak, arabayı daha az 

kullanmak, bahçe işleri, ev işleri yapmak gibi. 

Düzenli fizik aktivitenin sağlık açısından birçok olumlu etkisi 

olduğu değişik çalışmalarla kabul edilmiştir. Birçok hastalık için 

hem koruyucu etkisi nedeniyle hem de hastalık tedavisinde 

diğer yöntemlerle birlikte tedavi edici özellikleri nedeniyle fizik 

aktivite gereklidir.

Koroner arter hastalıkları, kan yağları düzensizliği, yüksek 

tansiyon, tip iki diyabet gibi hastalıkların tedavisinde ve 

korunmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kas, 

kemik bağ dokusunu güçlendirir, kemik erimesine karşı hem 

koruyucu hem tedavi edici etkisi vardır, vücut ağırlığı 

kontrolünde etkilidir, kalp akciğer kapasitesini geliştirerek 

kondisyonu artırır, kas kuvveti, dayanıklılık, esneklik, eklem 

hareketliliği, koordinasyon denge, gibi birçok biyomotorsal 

özellikleri geliştirerek yaşam kalitesini artırmada önemli rol 

oynar, kişinin kendine olan güvenini artırır, stres, depresyon 

gibi  bazı ruhsal bozukluklara  karşı hem koruyucu hem tedavi 

edici rol oynar. 

Fiziksel aktivite amacıyla günlük aktiviteleri artırma yanı sıra 

sağlık için egzersiz yapmaya karar verirken kişisel yetenekler, 

fiziksel ve çevresel koşullar dikkate alınmalıdır. Tekrarlı, ritmik, 

aerobik karakterde aktivitelerin (yürüme, jogging, koşu, bisiklet, 

yüzme, dans gibi…) düzenli yapılması gereklidir. Gene de 

unutulmaması gereklidir ki çok seyrek yapılan egzersiz bile hiç 

bir şey yapmamaktan daha iyidir.

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi



BİZ’den Kısa Kısa...

Tekvandoda Balkan
zaferi kazandık

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu 
tekvandocular Mert Çiçek ve Alper Ayhan, 
14. Balkan Tekvando Şampiyonası’nda iki 
madalya kazandı. Mert Çiçek, yıldızlar 
kategorisinde altın madalya alırken, 
büyüklerde ise Alper Ayhan üçüncü olarak 
bronz madalyayı boynuna taktı.22-23 Eylül 
tarihlerinde Bosna-Hersek’in Kiseljak 
kentinde düzenlenen 14. Balkan Tekvando 
Şampiyonası’na yıldız, genç ve büyükler 
kategorilerinde ay-yıldızlı 60 sporcumuz 
katıldı.

Minik Kumsal’dan
Kocaoğlu’na mektup

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin buz 
pateninde büyük umutlar vadeden 9 
yaşındaki sporcusu Kumsal Belin, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na mektup 
yazarak sevgisini dile getirdi. Kocaoğlu’na, 16 
Aralık’taki Türkiye Şampiyonası için madalya 
sözü veren Kumsal, Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile arasında geçen temsili bir diyaloğu 
da mektubuna çizdi. Başkan Aziz Kocaoğlu 
ise Kumsal’a telefonla ulaşarak teşekkür etti 
ve başarılar diledi.
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Briç takımımızdan
Türkiye ikinciliği

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Briç Takımı, 
Zonguldak’ta yapılan Türkiye Kulüpler 
Şampiyonası’nda ikinci oldu. Yedi sporcudan 
oluşan takımımız, 32 ekibin katıldığı 
şampiyonada Tarsus Amerikan Koleji’ne 
finalde yenildi. Türkiye'nin en iyi takımları 
arasında iyi mücadele verdiklerini belirten 
Antrenör Hakan Yıkgeç, 'İki kez kulüpler 
şampiyonu olduk. Geçtiğimiz yıl da yarı 
finale kadar yükselemiştik. Bu sene 
şampiyon olmayı hedefliyorduk; ancak 
şanssız bir şekilde yenildik“ dedi.

Türkiye Kupası’nda
1 .tur geride kaldı

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Erkek 
Hentbol Takımı, Türkiye Kupası ilk tur 
maçında 51 Niğdespor engelini kayıpsız geçti. 
Kültürpark’taki Celal Atik Spor Salonu’nda 
oynanan maçta rakibini 33-27’lik skorla 
mağlup eden hentbolcular, böylelikle ilk turu 
sorunsuz geçti. Erkekler Süper Ligi’ne 
Çankaya Belediye Ankaspor mağlubiyetiyle 
başlayan hentbolcular, ikinci hafta 
Antalyaspor’u 27-25, üçüncü hafta ise 
Mersin Hentbol’ü 34-27’lik skorlarla alt 
ederek çıkışa geçti.

Taçyıldız & Arık
madalyaları kaptı

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 
Ahnmet Taçyıldız (Fotoğraftaki) ve Mevlüt 
Arık, Ekim ayı başında Finlandiya’da 
düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreş 
Şampiyonası’ndan iki madalyayla döndü. 96 
kg’deki Taçyıldız, Ukrayna ve Finlandiyalı 
rakiplerini dize getirip finalde Rus rakibine 
yenilince ikinci oldu. 66 kg’de ise Arık, Japon 
ve Belaruslu sporcularla yaptığı maçları 
kazanmasına rağmen finalde Romen 
rakibine mağlup olarak ikincilikle yetinmek 
zorunda kaldı.

Eskrimde başarılar
art arda geliyor

İZMİR Büyükşehir Belediyespor eskrimcisi 
Yiğit Peker, 15-16 Eylül tarihlerinde 
Adıyaman’da yapılan Minikler Türkiye 
Kupası’nda üçüncü oldu. Aynı şampiyonada 
Emir Dinçgil, altıncılıkla yetinirken, 23 
Eylül’de Ankara’daki Yıldızlar A Açık 
Turnuvası’nda ise Aslı Dinçil, 10. oldu. 
Erkekler kılıçta Ege Egeli 9, Çınar Arabacı 17. 
olurken, erkekler flörede mücadele eden Ali 
Şükrü Şahin de 17. sırayı alarak İzmir’e 
döndü. Elde edilen dereceler, teknik ekip 
tarafından mutlulukla karşılandı.



Karşıyaka Stadı’na
Büyükşehir makyajı
 
İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Spor 
Kulübü'nün Yalı Caddesi’ndeki Karşıyaka 
Stadı'nda büyük bir revizyon başlattı. 
Büyükşehir’in eleman ve ekipmanları, stadın 
tadilatı ve zemin yenileme çalışmalarına için 
düğmeye bastı. Yapılan çalışmalar 
kapsamında Karşıyaka Stadı'nın tribünleri, 
soyunma odaları, spor salonu, büroları ve 
tesisin çatıları elden geçirilecek. Sahanın 
zemini se doğal çim olacak. Yıllardır bakımsız 
olan tesisin onarımı yaklaşık 1 aylık süre 
zarfında tamamlanacak.

BİZ’den Kısa Kısa...

Minik tenisçiler
tecrübe kazanıyor
 
İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 
kurduğu tenis takımından Dilara Kınal, 
Aleyna Aytar, Yasmin Darende, Aycan 
Karabal, Doruk Demirci, Almina Sertdemir, 
Niyazi Cem Emre, Ali Arda Şivgin'dan oluşan 
tenis takımı, Handan Açıkel 
antrenörlüğünde katıldıkları turnuvalar 
sayesinde tecrübe kazanıyor. Antrenör 
Açıkel, “Henüz yeni bir şubeyiz. Ancak 
ulaştığımız performans oldukça başarılı. 
Minik sporcularımız, gelecek yıllarda daha 
da iyi olarak bu şubeyi belirli bir seviyenin 
üzerine taşıyacaklar” dedi.

9 Eylül Koşusu’na
272 atlet katıldı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’in 
Düşman İşgali‘nden Kurtuluş Günü 
etkinlikleri kapsamında düzenlediği 9 Eylül 
Yol Koşusu’nda 272 sporcu kıyasıya yarıştı. 
Rnekli görüntülere sahne olan 10 km’lik 
yarış, İnciraltı Dokuz Eylül Su Ürünleri 
Enstitüsü önünden başladı ve   Cumhuriyet 
Meydanı’nda son buldu. 18 ayrı kategorideki 
yarış sonunda 90 sporcu dereceye girip para 
ödülü almaya hak kazandı. Veteran 
sporcular, 5‘er yaş arayla oluşturulan 14 ayrı 
kategoride ter döktü.

Tekerlekli sandalyede
bayrak değişimi

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı’nda Antrenör 
Harman Yazıcıoğlu’nun yerine İsmail Kar 
getirildi. Yeni sezona genç bir kadroyla 
gireceklerini söyleyen, Serdar Sağlam, Nuri 
Çalışkan, Mustafa ve Haktan'la yolların 
ayrıldığını belirten Kar, “Avrupa Kupası 
serisine 7-10 Mart tarihleri arasında 
İspanya'nın Getafe şehrinde çıkacağız ve 
Getafe (İspanya), Capsaaa (Fransa), Srug 
Silverspokes (Belçika), Sitting Bulls 
(Avusturya) takımlarıyla oynayacağız” dedi.

Havuzda, madalya
heyecanı yaşandı
 
İZMİR Büyükşehir Belediyesi‘nin 
Kültürpark’taki havuzda düzenlediği yüzme 
kurslarına binlerce kişi katılırken, minikler,  
eğitim sonunda kendi aralarında yarıştı ve 
madalya heyecanı yaşadı. Yaz dönemi 
boyunca 5 binden fazla İzmirlinin 
yararlandığı havuzda minikler, ailelerin 
önünde yarışırken dereceye girebilmek için 
müthiş bir mücadele örneği sergilediler. 
Antrenör Ömer Akgül, ‘İzmir’de yüzme 
bilmeyen kalmasın’ sloganı ile çıktığımız 
yolda artık daha büyük hedeflere doğru 
ilerliyoruz” dedi.
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Yeşilöz’den Federasyon
Kupası’nda bronz

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un başarılı 
buz patencisi Özgür Yeşilöz, Eylül ayında 
Erzurum'da düzenlenen Short Track 
Federasyon Kupası'nda üçüncü oldu. 500 
metrede ilk sırayı alan Yeşilöz,  1000 
metrede 1.3.48, 1500 metrede ise 2.36.36'lık 
dereceler elde etti ve toplamdaki puanıyla 
bronz madalya almaya hak kazandı. Başarılı 
sporcu, Slovenya'da yapılan Avrupa Gençler 
Şampiyonası'nda dördüncülük almış, 
Hırvatistan ise bir kez daha bronz madalyayı 
boynuna takmayı başarmıştı.




