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2012’nin ilk 6 ayını 15 kupa, 50’si altın 118 madalya, 4 rekor ve 
29 milli sporcuyla geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 
periyotta da müthiş bir çıkışla yılı noktaladı. 29 branşı ve 5 
binin üzerindeki sporcusuyla Türkiye’nin en büyük spor kulüp-
lerinden biri olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2012’nin son 

6 ayında İzmir’e 50 altın, 41 gümüş ve 54 bronz madalya 
getirirken, Londra Olimpiyatları’na 7 sporcu göndermenin 
gururunu yaşadı. Büyükşehirli sporcular, bu bölümde 
2 Türkiye rekorunun altına imza atarken, 27 kişi  ise 
ay-yıldızlı formayı giydi. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, 2012’nin 2. yarısında fırtına gibi esmeye 
devam ettiler. Londra Olimpiyatları’nda 7 sporcuyla boy gösteren, üst üste gelen 

Avrupa şampiyonlukları ile Türkiye’nin gururu olan İzmirli sporcular, 
yılı 100’ü altın toplam 263 madalya ile kapattılar.
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BEDENSEL ENGELLİ HALTER
İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Bedensel Engelli Halter Takımı-
’nın yıldızı İzzettin Kanat, 2012 
Londra Paralimpik Oyunları’nda 
ülkemizi temsil ederek büyük 
bir gurur yaşattı. Bedensel 
Engelli Halter Takımı sporcusu 
Kanat, Hatay’daki Türkiye 
Şampiyonası’nda ise 194 kg. ile 
hem Türkiye rekoru kırdı, hem 
de altın madalya kazandı. Aynı 
şampiyonada Cafer Yaşar 140, 
Ebru Başar ise 70 kg. ile altın 
madalya alan diğer sporcuları-
mız oldular. 

HENTBOL
Genç ve yıldız bayan hentbol 
takımları, Türkiye Şampiyona-
sı’nı yenilgisiz lider bitirdi, 
küçük bayanlar ise ikinci oldu. 
Bayan A Takımı, Avrupa Kupa 
Galipleri Kupası’nda 3. tura 
kadar çıkıp, Bayer Leverkusen 
yenilgisiyle kupaya veda etti.  
Süper Lig’de mücadele eden 
Büyükşehir Bayan Hentbol 
Takımı’nın as oyuncuları, Esin 
Sağdıç, Seda Yörükler ve Aslı 
İskit ise Milli Takım’a seçilme-
nin gururunu yaşadı.

OKÇULUK
Begül Löklüoğlu, 2012 Olimpi-
yatları’nda gururumuz oldu. 
Begül, Ogden World Cup’taki 
bronz ve Bulgaristan’daki 
Avrupa Kupası’nda kazandığı 
şampiyonlukla da göğsümüzü 
kabarttı. Erkekler 5. Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası’nı ilk 
sırada bitirip tarihi başarı elde 
etti. Büyükler Avrupa Kupa-
sı’nda bayanlar 2., erkekler 3. 
olurken  toplamda 3 madalya 
aldık. Yağız Yılmaz, Avrupa 
Şampiyonası’nda bronza uza-
nan Milli Takım’da ok attı.

T. SANDALYE BASKETBOL
Yıldız oyuncu Bestami Boz, 
2012 Londra Olimpiyatları’na 
katılan Milli Takım’da ay-yıldızlı 
formayı giyerek herkesin 
gururu oldu. İzmir Büyükşehir 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı ise Süper Lig maratonu-
nu 4. sırada tamamlayarak 
büyük bir başarının altına imza 
attı. Büyükşehir, ligde aldığı bu 
dereceyle üst üste 13. kez 
Avrupa Kupası’na katılma hakkı 
elde edip bu alanda kendisine 
ait rekoru yenilemiş oldu.

GÜREŞ
Bayan ve erkek güreş takımları, 
4’ü altın, 12 madalya aldı. Ulus-
lararası Yıldızlar Turnuvası’nda 
4 altın, 2 bronz madalya kaza-
nırken Nuray Karadağ Avrupa 
Yıldızlar Şampiyonası’nda, Sele-
nay Dokgöz, Yıldızlar ve Gençler 
Dünya Şampiyonası’nda bronz 
madalyayı boynuna taktı.  
Harun Bozoğlu’nun Haydar Aliyev 
Turnuvası’ndaki bronzuyla gururla-
nan Büyükşehir’in göğsü, Mevlüt 
Arık ve Ahmet Taçyıldız’ın Dünya 
Üniversiteler Güreş Şampiyona-
sı’ndaki gümüşleriyle kabardı.

ATLETİZM
Semiha Mutlu’yu yürüyüşte, 
Cahit Kılıçarslan’ı bedensel 
engellilerde Londra’ya gönderen 
Büyükşehir’de Özkan Baltacı, 
çekiç atmada 76.94’le rekor 
kırdı. Baltacı, Şahabettin Kara-
bulut ve Toros Pikoğlu, 43. 
Balkan Şampiyonası’ndan  üç 
madalya çıkardı. Balkan Büyük-
ler Şampiyonası’nda Levent Ateş 
ve Batuhan Buğra, çifte madalya 
kazanırken, Kılıçarslan, T46 
sınıfı 1500 metrede Avrupa 2.’si 
oldu. Yıldızlar ise Türkiye 
Şampiyonası’nı 4. bitirdi.

SATRANÇ
Cankut Emiroğlu, 11 ülkeden 
135 sporcunun mücadele ettiği 
Avrupa  Okullar Bireysel 
Satranç Şampiyonası’nda birin-
ci olarak, bu kategoride üst 
üste ikinci kez mutlu sona 
ulaşmayı başardı. Yunanistan’ın 
Halkidiki kentinde yapılan şam-
piyonada 17 yaş grubunda 
yarışan Emiroğlu, mücadeleyi 
8,5 puanla bitirdi. “İzmirli 
Kasparov” en yakın rakibine 1,5 
puan fark atarken, 9. yılında da 
Milli Takım’da olmayı garanti-
ledi.

BRİÇ
Salvador Assael gibi bir ustayı 
kaybetmenin acısını yaşayan 
briççilerimiz, Ege Bölgesi Final 
Etabı’nı ikinci sırada geçip 
Zonguldak’taki finallere gitme-
ye hak kazandı. Briççiler, 
30 Ağustos - 3 Eylül tarihleri 
arasında düzenlenen finallerde 
ise tüm etapları ilk sırada geçip, 
şampiyonluk maçında Tarsus 
Amerikan Koleji’ne yenilerek 
ikinciliği elde etti.  Briç Takımı, 
daha önce iki kez Kulüpler 
Şampiyonu unvanını almıştı.
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BUZ SPORLARI
Özgür Yeşilöz, Erzurum’da 
yapılan Short Track Federasyon 
Kupası’nda üçüncülüğü elde 
etti. Yeşilöz, İzmir’deki Fede-
rasyon Kupası’nı ise iki madal-
yayla noktaladı. Artistik Buz 
Pateni’nde Zeynep Dilruba 
Sanoğlu 1. ve Engin Ali Artan 3. 
oldular. Junior bayanlarda 
Sinem Kuyucu 4., novice 
bayanlarda Zeynep Yiğit 8., 
minik bayanlarda Buse Bayra-
moğlu 11., Azra Terlemez 18. ve 
Selin Erkan, 22.liği aldı. Zeynep 
Dilruba Sanoğlu ile Engin Ali 
Artan ise milli takıma seçildi. 

CİMNASTİK
Milli cimnastikçiler Ferhat 
Arıcan ve Coşkun Boncuk, 
Bornova Spor Salonu’ndaki 
Türkiye Şampiyonası’nda 1 
altın, 1 gümüş madalya kazan-
dılar. İzmir Büyükşehir Beledi-
yespor, zorlu şampiyonaya 4 
sporcu ile katılırken, büyük 
erkeklerde son üç yılın şampi-
yonu Ferhat Arıcan, kulplu 
beygir ve paralelde bir kez daha 
altın madalyaya uzandı. 
Coşkun Boncuk ise Ferhat 
Arıcan’ın hemen arkasından 
ikinci olarak gümüş madalyayı 
boynuna taktı.

JUDO
Judo, İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un yılın ikinci 
yarısında en başarılı olduğu 
branşların başında yer aldı. 
Duygu Çete, Londra’daki Para-
limpik Oyunları’nda bronz 
madalya alırken, Gülşah Koca-
türk ise olimpiyatlarda ülkemizi 
temsil etti. Büyükşehir judocu-
ları, son 6 ayda milli takıma 30 
sporcu gönderirken, katıldıkları 
şampiyonalarda 16 altın, 3 
gümüş, 15 bronz madalya kaza-
nıp son yılların en başarılı döne-
mini yaşadılar.

HALTER
İbrahim Arat, Londra vizesi 
alırken halterciler, 2012’nin 
ikinci yarısında 3 altın ve 1 
gümüş madalya kazandılar. 
Uşak’ta düzenlenen İllerarası 
Teşvik Kupası'na 4 sporcuyla 
katılan halter takımından 85 
kg’da Özkan Akgün, 94 kg’de 
Savaş Can ve artı 105 kiloda Ali 
Işıksoy altın madalyaya uzandı. 
Yıldızlarda ise Mustafa Ziber, 
koparmada 105, silkmede 125 
kg. kaldırarak gümüş madalya-
yı İzmir’e getirmeyi başardı.

BİLEK GÜREŞİ
Fatih Öztürk, Brezilya’daki 34. 
Dünya Şampiyonası’nda sağ 
kolda 3. olarak ülkemize büyük 
gurur yaşattı. Genç sporcu, sol 
kolda ise Dünya’nın en güçlü 6 
bilek güreşçisi arasında yer 
alarak göğsümüzü kabarttı. 
Büyükşehirli bilek güreşçiler, 
Eskişehir’deki Gençler ve 
Büyükler Türkiye Şampiyo-
nası’nda 7 madalyayı İzmir’e 
getirirken Sevcan Başaran, Cem 
Şener, Tolga Şener ve Fatih 
Öztürk, ay-yıldızlı takıma davet 
edildi.

ESKRİM
Eskrimciler, 2012’nin ikinci 
yarısında katıldıkları turnuva ve 
şampiyonalarda 1 altın, 4 bronz 
madalya kazanırken, Çınar 
Arabacı ve Ege Karakurt da milli 
takıma seçildiler. Erkek Flöre 
Takımı, 3. Uluslararası Kemal 
Coşkunöz Turnuvası’nda birinci 
olurken, Sercin Kosova, Yiğit 
Peker, Emir Şendut ve Gökhan 
Akyalçın, yer aldıkları turnuva-
larda bronz madalyaları boyun-
larına taktılar. Flöreciler ise 
birincilik kürsüsüne çıktılar.

SUALTI RAGBİSİ
Sualtı ragbisi bayan ve erkek 
takımları, 3-5 Ağustos’ta Ege 
Üniversitesi Prof.Dr. Sermet 
Akgün Havuzu’ndaki Türkiye 
Şampiyonası’nda bir kez daha 
mutlu sona ulaştı. Bayan 
takımı, gol yemeden rakiplerini 
geride bırakırken, erkek takımı 
ise kalesinde sadece iki gol 
gördü. Erkekler, Kasım ayında 
Berlin’de düzenlenen Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası’nda ülke-
mizi temsil etti ve İzmir’e 
sekizincilikle dönmeyi başardılar.

TEKVANDO
Tekvandocular, 11 altın, 11 
gümüş 12 bronz madalya 
kazandılar. Mert Çiçek, 14. 
Balkan Şampiyonası’nda birin-
cilik kürsüsüne çıkarken, Mert 
Ayhan ise ikinciliği elde etti. 
Çiğli’de yapılan 2. Uluslararası 
Tekvando Şampiyonası’nda 
gençler ve büyükler kategori-
sinde takım halinde birincilik 
alınırken, sporcular 5’i altın 
toplam 20 madalya kazandılar. 
Kulüpler Şampiyonası ise 1 
altın, 3 gümüş, 2 bronz madal-
yamızla kapandı.
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VOLEYBOLA Vakıfbank Güneş Sigorta’da başlayan, ardından 

Kocaeli Değirmendere’ye transfer olan ve son olarak Gelişim 

Koleji’nden İzmir Büyükşehir Belediyespor’a gelen Zeynep Pınar 

Özdinçer, 11 yıldır aile hasreti çekiyor. Kocaeli doğumlu 22 

yaşındaki güzel oyuncu, 11 yaşındayken ailesinden ayrılıp 

Vakıfbank Güneş Sigorta altyapısının yolunu tuttu. Uzun bir 

süre İstanbul’da yaşayan Zeynep, ailesi yanına geldiğinde bu 

kez Kocaeli Değirmendere’ye transfer oldu. Ailesi, Zeynep için 

memleketine dönme kararı aldığında ise bu kez Gelişim Koleji’ne 

transferini gerçekleştirerek yine anne-babasına hasret kaldı. 

Ege Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı 2. sınıfta okuyan ve 

iki sezondur Bayanlar Voleybol 3.Ligi’nde İzmir Büyükşehir 

Belediyespor forması giyen 1,83 cm. boyundaki Zeynep Pınar 

Özdinçer, sporcu bir aileden geldiğini söyleyerek, “Annem eski 

bir voleybolcu. Onun sayesinde bu spora başladım. Eğitim ve 

sporu bir arada götüren sporcular için aileden ayrı olmak, eninde 

sonunda yaşanacak bir kader. Yaklaşık 11 yıldır ailemden ayrıyım. 

Alışmak çok zor; ama yapacak başa bir şey de yok” dedi. Güzel 

voleybolcu, İzmir’den ayrılmak istemediğini de sözlerine 

ekleyerek, “Gelişim Koleji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 

güzel günler geçirdim ve bu kente bağlandım. İzmir’in adını 

taşıyan bir kulüpte forma giymek ise ayrı bir gurur. Senelerce 

İzmir'de olup tüm yaşantımı bu güzel şehirde geçirmek en 

büyük hayalim" diye konuştu.

KÖŞE
KAPMACA

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 22 yaşındaki voleybolcusu Zeynep Pınar Özdinçer, 
Kocaeli-İstanbul-İzmir üçgenindeki transferleri nedeniyle 11 yıldır ailesinden ayrı yaşıyor.
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BAYANLAR Voleybol 3.Ligi (A) Grubu’nda mücadele eden İzmir 

Büyükşehir Belediyespor’un A takım kadrosunda yer alan 12 

sporcudan 10’u üniversite eğitimi alıyor. Takımın en küçüğü 

Dilara Sirkecioğlu Cihat Kora Anadolu Lisesi’ne devam ederken, 

1994 doğumlu Buse Akın ise üniversite sınavlarına hazırlanıyor. 

Elif Büyükçoban, Gülce Yağmur Kovacığoğlu, Ezgi Tekiner ve 

Asiye Palabıyık, Ege Üniversitesi’nde, Seyhan Yönet ise 9 Eylül 

Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitimlerini 

sürdürüyorlar. Zeynep Bodur (Celal Bayar Üniversitesi İşletme), 

Begüm Kılıçarslan (Ege Üniversitesi İletişim), Gözde Diker (Yaşar 

Üniversitesi Lojistik), Zeynep Sinem Daşkın (Ege Üniversitesi 

Hemşirelik) ve Zeynep Pınar Özdinçer ise (Ege Üniversitesi 

Alman Dili ve Edebiyatı), İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 

Voleybol Takımı’nın üniversiteli diğer sporcuları. Antrenör Can 

Çolak, üniversitesi eğitiminin sporcuların kariyeri açısından çok 

önemli olduğunun altını çizerek, “Aynı kültür düzeyindeki 

oyuncuların birbirlerini anlamaları ve oyun içerisindeki 

anlaşmaları kolaylaşıyor. Diğer yandan spor, onlara üniversite 

yaşamları boyunca daha hızlı ve doğru karar verme yetisi de 

kazandırıyor. Bu karşılıklı fayda, sporcuların her alanda başarılı 

olmasını sağlıyor” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 

bayanlar voleybolda yeni sezona büyük bir yapılanmayla 

girdiğini de sözlerine ekleyen Antrenör Çolak, “Yepyeni bir takım 

kurduk. Hedefimiz; spor okulu ve altyapı organizasyonunun 

daha geniş bir yelpazede ele alarak, A takımdaki altyapı 

oyuncusu sayısını her geçen yıl daha da artırmak” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİ
BÜYÜKŞEHİR

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 12 kişilik bayan voleybol takımındaki 10 oyuncu, 
İzmir’in çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine devam ederken, 

spor yaşamlarını da başarılı bir şekilde sürdürüyorlar.
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Hiperaktiviteyi yenmek için ilkokulda 
atletizme başlayan ve başarı 
basamaklarını kısa sürede tırmanan 
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
atlet Merve Karaca, sırıkla yüksek 
atlamada 4 yılda 4 Türkiye 
şampiyonluğu kazandı.

 
İLKOKULDA hiperaktif teşhisi koyulan, bunun üzerine beden 

eğitimi öğretmeni tarafından atletizme yönlendirilen İzmir 

Büyükşehir Belediyesporlu Merve Karaca, sırıkla yüksek 

atlamada son 4 yılda 4 Türkiye şampiyonluğu kazandı. İzmir’de 

üst üste 6 senedir aldığı birinciliklerle de rakipsizliğini kanıtlayan 

18 yaşındaki atlet, geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle bir yıl ara 

verdiği atletizme, Ankara’da katıldığı Yıldızlar Türkiye 

Şampiyonası’yla geri dönerken, 3.45’lik derecesi ve Türkiye 

ikinciliğiyle eski formuna kavuştuğunu kanıtladı. Bundan tam 

1 yıl önce antrenmanda bacağında 20 santimetrelik bir yırtık 

oluştuğunu,  bu nedenle Ankara Gülhane Tıp Akademisi’nde 

tedavi gördüğünü söyleyen genç atlet, “Bırakın pistlere geri 

dönmeyi yürüme bozukluğu yaşadığım için normal yaşamıma 

bile geri dönmekte zorlandığım günler geçirdim. Ancak 

çalışmaları bir saniye bile aksatmadan sırığı yeniden elime 

aldım. Ankara’daki 3,45’lik derece benim için çok önemli. Bu 

yükseklik, rekorumdan sadece 5 santimetre daha düşük ve 

böylesine ağır bir sakatlıktan sonra yeni rekorlar için bana büyük 

umut verdi” dedi. Merve’nin bu sene artık gençler kategorisinde 

yarışacağını belirten Antrenör Kazım Kurtyılmaz ise “Ağır 

sakatlığını hırsı sayesinde geride bıraktı. Merve’nin gençlerde 

de başarılı bir grafik çizerek Türk atletizminin zirvesine 

çıkacağına inanıyorum” diye konuştu.

HİPERAKTİF
ŞAMPİYON
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DAHA sağlıklı bir vücuda kavuşmak için 21 yaşında bilek 

güreşine başlayan, 24 yıllık kariyerinde Dünya ve Avrupa 

şampiyonalarında ülkemize 3 altın, 6 gümüş ve 8 bronz 

madalya kazandıran Cem Şener’in dünyası, spor sayesinde 

değişti. Diyarbakır’da spor malzemeleri sattığı mağazasını 

kapatıp, bilek güreşi sevdasının peşinden İzmir’e gelen 45 

yaşındaki sporcu, bambaşka bir dünyanın kapısından da içeriye 

girdi. İzmir Büyükşehir Belediyespor’a gelmesinden hemen 

sonra kariyerinde müthiş bir çıkış yakalayan Cem Şener, 1 Dünya 

ve 2 Avrupa şampiyonluğu kazanırken, 2 Dünya ikinciliği, 

4 Avrupa ikinciliği, 3 Dünya üçüncülüğü ve 5 Avrupa üçüncülüğü 

madalyasını boynuna taktı. Cem Şener, bu müthiş kariyeri 

sayesinde bilek güreşi masterlar kategorisinde ülkemizin en 

önemli temsilcisi konumuna yükseldi. Bilek güreşinin son 

dönemde çok hızlı bir çıkış trendi içinde olduğunu söyleyen 

Şener, İzmir Büyükşehir Belediyespor’un da bu sporun 

lokomotifi konumuna geldiğini vurguladı. “Spor altyapısı olan 

birinin, sadece hırsla ve azimle bile bir noktaya ulaşabileceğinin 

altını çizen Şener, “İki tane pet şişeye kum doldurup antrenman 

yaparak bile Dünya şampiyonu olma şansınız var. Belki de 

insanları, işin bu yönü cezbediyor. Ancak şunu net olarak 

söyleyebilirim ki; bilek güreşi inanılmaz bir çıkış içerisinde. Her 

şeyden önce yaşa bağımlı bir spor olmaması çok güzel. Örneğin 

ben, 45 yaşını geride bırakmama rağmen halen Dünya ve 

Avrupa şampiyonalarında mücadele edebiliyorum. Diğer yandan 

da Milli Takım ve İzmir Büyükşehir Belediyespor’da antrenörlük 

yapıyorum. Gücüm yettiğince bilek güreşine devam edeceğim, 

çünkü; daha önümde uzun bir yol var” diye konuştu.

DÜNYASI DEĞİŞTİ

Diyarbakır’da spor malzemeleri satan bir mağaza işletirken bilek güreşine 
başlayan, hayallerinin peşine takılıp İzmir Büyükşehir Belediyespor’a gelen 

Cem Şener, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında ülkemize 17 madalya kazandırdı.
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HAYATI BASKETBOL
İzmir basketboluna oyuncu,
antrenör, takım menajeri ve
hakem olarak hizmet edip
30 yılını salonlarda geçiren
İsmail Kar, artık 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Tekerlekli Sandalye
Basketbol Takımı’nda
antrenör olarak görev yapıyor. 



İZMİR basketboluna yıllarca oyuncu, hakem, takım menajeri 
ve antrenör olarak hizmet eden İsmail Kar, şimdi de İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’nda teknik adam koltuğunda oturuyor. 30 yıllık kariye-
rinde İzmir dışına hiç çıkmayan Kar, saçlarını adeta basketbol 
salonlarında ağarttı. Basketbol yaşamına 1982’de Altay’da 
başlayan, kolunun kırılması üzerine oyunculuk defterini 2 
yılda kapatıp antrenörlüğe başlayan İsmail Kar, bugüne kadar 
Çayırlıbahçe, Mithatpaşa EML, Namık Kemal Lisesi,  Altay, 
Bornova Bld, Ödemiş Bld ve Urla Gençlik takımlarını çalıştırır-
ken,  yine Altay’da takım menajeri olarak görev yaptı. 15 yıl 
hakem kokartı da takan ve ilk kez bir tekerlekli sandalye 
basketbol takımı antrenörlüğü yapan Kar, basketbol salonla-
rındaki hikayesini BİZSPOR’a anlattı.

İZMİR DIŞINA ÇIKMADI
“Basketbola, 1982 yılında 18 yaşındayken Altay’da başladım. 
Ancak kolum kırılınca kariyerim sadece iki yıl gibi kısa bir 
zaman sürdü. Aktif oyunculuğu bıraktıktan sonra 1985’te 
basketboldan kopmamak adına bu kez hakemliğe geçtim. Bu 
sürede antrenörlük lisansı da aldım ve 1987-88’de 
Çayırlıbahçe’de antrenörlüğe başladım. Çayırlıbahçe’de küçük 
takımın antrenörlüğünü, A takımda Celal Kiter’in, Namık 
Kemal Lisesi’nde ise Mehmet Fidan’ın yardımcılığını yapıyor-
dum. Hakemlik de devam ettiği için bir koltukta hep dört 
karpuz taşıyordum. Sonra sırasıyla Mithatpaşa Lisesi’nin 
efsane beden eğitimi öğretmeni Yaşar Ergün’ün yardımcılığı-
nı yaptım, 2.Lig’de Altay’ın takım menajeri ve altyapı antre-
nörü oldum, Bornova Belediyespor, Ödemiş Belediyespor ve 
Urla Gençlik’te antrenörlük görevlerinde bulundum. Ne ilginç-
tir ki, 30 yıldır basketbolun aktif olarak bu kadar içinde 
olmama rağmen İzmir’den hiçbir zaman kopamadım. Bu 
süreçte ise Çayırlıbahçe ve  Namık Kemal Lisesi’nde şampi-

yonluk yaşarken, İzmir İl Karması’yla Türkiye ikinciliği, Urla 
Gençlik ve Altay ile İzmir ikinciliği yaşadım.”

ENGELLİ BASKETBOLU
“Tüm bu koşuşturmanın içinde 1990 yılında Urla Gençlik’te 
çalışırken, Nur Dikmen sayesinde tekerlekli sandalye basket-
bolu ile tanıştım. Geçirdiği kaza nedeniyle sakat kalan Nur 
Hoca, İzmir’de bir tekerlekli sandalye basketbol takımı 
kurmaya çalışıyordu ve ben de ona katılıp kuralları öğrendim. 
Fakat 22 yıl boyunca kuralları öğrenmek dışında bir tecrübe 
edinemedim. Bu sezon başında kariyerimde yeni bir sayfa 
açıp tekerlekli sandalye basketbol antrenörlüğüne başladım. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı, Türkiye’de bana göre bu branşın her şeyidir. İlkleri ve 
en büyük başarıları yakalayarak, engelli basketbolunun tanın-
masında her zaman en aktif rolü üstlenmiştir. Bugün, Türkiye 
liglerindeki birçok takımda Büyükşehir patentli oyuncular var.  
Tüm bunlar, Büyükşehir Belediyesi’nin engelli sporuna verdiği 
değerin bir sonucudur. Türkiye’de engelli basketbolunun bu 
noktaya ulaşmasında en büyük emeği olanlardan biri de 
benden önceki antrenör arkadaşım Harman Yazıcıoğlu’dur. “

ÇITASI HEP YÜKSEK
“Geçen sezon ligi 4. sırada bitirdik ki; bana göre bütçeleri 
milyon doları bulan takımların olduğu bir maratonda çok iyi 
bir derece elde ettik. Bu sezon böyle bir başarıyı tekrarlayarak 
12 senedir devam eden Avrupa kupalarına katılma geleneğini 
devam ettirmek istiyoruz. Avrupa Kupası maçlarımız, 7-13 
Mart tarihleri arasında İspanya’da başlayacak. Grup eleme 
maçlarını geçtiğimiz takdirde final grubu oynayacağız. Hede-
fimiz, Avrupa’da da final grubuna kalarak çıkışımızı yeni 
sezonda da devam ettirmek.” 
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İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcu Revaziye Gönül 

Atila, takımının ligde son iki sezonda çıktığı 28 maçın 

tamamında forma giyerken, karşılaşma başına ulaştığı 38,54 

dakika ortalamasıyla adeta biyonik oyuncu oldu. 28 maçın 

15’inde 40 dakika sahada kalan, çoğu mücadeleyi 39 dakikanın 

üzerinde tamamlayan 24 yaşındaki oyuncu, karşılaşma başına 

20 sayı ortalaması da yakalayarak takımının performansında 

en önemli pay sahibi olan basketbolcular arasında yer almayı 

başardı.

Altı yıllık basketbol kariyerinde 1500’ün üzerinde sayı 

kaydettiğini, ancak ne okul takımlarında ne de formasını giydiği 

kulüp takımlarında şampiyonluk yaşayabildiğini söyleyen Gönül 

Atila, ilginç basketbol hikayesini ise şöyle anlattı: “Akıncılar 

İlköğretim’de okurken çok istememe rağmen okul takımına 

seçilemedim. Bu sırada ailem tekvandocu olmamı istiyordu.  

Tuğsavul  İÖO’da basketbol takıma seçilerek salona adımımı 

attım. Ardından Şirinyer ve İnönü Lisesi’nde devam ettim. 

Bucaspor ve İBK formalarını giydim. İnönü Lisesi’nde Türkiye 

ikinciliği, Bucaspor’da Türkiye altıncılığı, İBK’da Bölgesel Lig 

ikinciliği sevinçleri yaşadım; ancak şampiyonluk hep eksik kaldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor’da bu hasretime son vermek en 

büyük hedefim. Bu sezon genç ancak iyi bir kadromuz var. İzmir 

Büyükşehir Belediyespor da benim gibi yıllardır şampiyonluk 

özlemi çeken bir takım. Bu sezon artık bu hasretin geride 

kalacağına inanıyorum.”

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un BB2L’de çıktığı son 28 maçın 
tamamında görev yapıp 38,54 dakika ortalamaya ulaşan 22 yaşındaki 

oyuncu, bu karşılaşmaların 15’inde ise 40 dakika sahada kaldı.

BİYONİK GÖNÜL
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İZMİR Büyükşehir Belediyespor’un 1999 doğumlu tekvandocusu 

Mert Çiçek, 2009 yılında ağabeyinin teşvikiyle spor okullarında 

başladığı tekvandoda 1,5 yılda İzmir ve bölge şampiyonlukları 

yaşarken, ikisi milli takım seviyesinde olmak üzere 8 kez 

kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Beyazdan, kırmızı-siyah kuşağa 

kadar yükselen Mert Çiçek, katıldığı ilk bölgesel şampiyonada 

İzmir birincisi, podyuma çıktığı ilk ulusal müsabakada yıldızlarda 

Türkiye ikincisi oldu.  Miniklerde Türkiye birinciliğini alan, 

Konya’daki Uluslararası Çocuk Rumi Oyunları’nda üçüncü olarak 

ilk uluslararası başarısını elde eden Mert Çiçek, Bosna-Hersek’te 

organize edilen 14. Balkan Şampiyonası’nda ise yıldızlarda 

birincilik kürsüsüne çıktı. Önümüzdeki yıl Mayıs ayındaki Türkiye 

Şampiyonası’nda gençler ve yıldızlarda milli takıma girmeyi 

hedefleyen 13 yaşındaki sporcu, Avrupa Şampiyonluğu için de 

gün saymaya başladı. 

TEKVANDONUN
“ÇİÇEK” ÇOCUĞU

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 13 yaşındaki sporcusu Mert Çiçek, 
ikisi milli takım seviyesinde olmak üzere tam 8 kez kürsüye çıkarken, 

gözünü Avrupa Şampiyonu unvanına çevirdi.



“BİR HAYALİM VAR”
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KARİYERİNDE iki Dünya ve bir World Cup şampiyonluğunun 
yanı sıra Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan İzmir Büyük-
şehir Belediyesporlu Ahmet Taçyıldız’ın hayallerini, İzmir’in 
ilk olimpiyat şampiyonu güreşçisi olmak süslüyor.  “Asrın 
Güreşçisi” Hamza Yerlikaya’nın “veliahtım” dediği  Ahmet 
Taçyıldız, Türkiye’nin ilk Dünya şampiyonu  unvanlı güreşçisi 
Muharrem Candaş’ın izinden yürürken, 2016’da Brezilya’da 
yapılacak olimpiyatlar için şimdiden çalışmaya başladı. 
Yerlikaya’nın sözlerinden çok etkilendiğini, 2008 Pekin ve 
2012 Londra olimpiyatlarını kılpayı kaçırdığını söyleyen Taçyıl-
dız, “2008’in son şampiyonasında 6-0 önde olduğum maçta 
bitime 40 saniye kala sakatlandım ve olimpiyat şansımı 
kaybettim. O gün yendiğim Alman güreşçi, olimpiyat ikincisi 
oldu. Neredeyse katıldığım tüm organizasyonlarda şampiyon 
olduğum 2012’de ise olimpiyat barajını son anda kaçırdım. 
Yaşadığım bu iki travma beni daha da kamçıladı. 1988 
doğumluyum.  20 ve 24 yaşlarında kaçırdığım iki olimpiyat 
şansını, 2016’da yakalayacağıma inanıyorum ki; o zaman 28 
yaşında ve çok daha tecrübeli olacağım” dedi.

Henüz 12 yaşındayken babasının zoruyla güreşe başladığını, 
antrenörleri Nuri Tunç, Zekai Baykara, Cengiz Papağan, Kemal 
Karadağ ve Kemal Altay’ın da kendisi üzerinde çok büyük 
emekleri olduğunu sözlerine ekleyen genç güreşçi, “Daha 12 
yaşındayken babam elimden tutup beni zorla güreş salonuna 
götürürdü. Başlangıçta hiç sevmediğim bu sporun, zamanla 
aşığı oldum. Başarılar üst üste geldikçe de hayatımın bir 
parçası olmaya başladı. İnsanı, İstiklal Marşımız çalarken 
bayrağımızı gönderde görmesi kadar hiçbir şey duygulandıra-
maz. Bu heyecanı defalarca yaşadım ve iddia ediyorum ki, 
zamanın durduğu an, işte tam da o andır” diye konuştu.

Dünya Gençler  Şampiyonası’nda iki kez birincilik kürsüsüne 
çıktığını, Dünya ve Avrupa şampiyonlarında çok sayıda ikinci-
lik ve üçüncülük kazandığını, Grand-Prix organizasyonlarında 
sürekli madalya aldığını da belirten Taçyıldız, “Ancak, hiçbir 
şey bir olimpiyat madalyasının yerini tutmuyor. Ben, yolumu 
çizdim. Önümde bu hayalime kavuşmamı sağlayacak 4 koca 
yıl var. Asıl ve tek hedefim olan olimpiyat madalyasına 
kavuşacağım” dedi.

Hamza Yerlikaya’nın “veliahtım” dediği İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
güreşçi Ahmet Taçyıldız, iki kez kaçırdığı olimpiyat şansını 2016’da yakalamak 

ve İzmir’in ilk olimpiyat şampiyonu güreşçisi olmak istiyor.
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ATEŞ SAVAŞÇILARI

İzmir İtfaiyesi’nin 7 eri, bir yandan yangınla savaşırken, diğer yandan 
Dünya İtfaiye Olimpiyatları’nda rakipleriyle mücadele ediyor.

Toros’taki Afet Eğitim Merkezi’nde günde iki antrenman yapan, Türkiye 
rekorunun altına imza atan itfaiyeciler, başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde görev yapan 7 er, 
bir yandan İzmir’de ateşle savaşırlarken, diğer yandan da 
dünyada eşi benzeri olmayan bir olimpiyatta tek döküyorlar. 
İsmail Derse’nin antrenörlüğünde Yaşar Korkmaz, Adem 
Ceyhan,  Ahmet Özmen, Osman Dilli, Hasan Yılmaz, Ferhat 
Şirin ve Emin Sezgin’den oluşan küçük dev ekip, en son 
Antalya’da düzenlenen  Dünya İtfaiye Olimpiyatı’na katılan 
Türk Milli Takımı’nda görev yapmanın gururunu yaşadılar. 
Olimpiyatlarda kancalı merdivenle kuleye tırmanma, 100 
metre engel ve denge, 4x100 metre yangın söndürme bayrak 
yarışı ve motopomp kategorilerinde mücadele eden İzmirli 
erler, rekorları ise alt üst ediyorlar. Motopomp denilen, sarnıç-
la su çekip 100 metrelik alanda hedefi vurma yarışmasında 
28.31 saniye ile Türkiye rekoru kıran Büyükşehirli itfaiyeciler, 
bu rekoru 2 saniye aşağıya çekmeyi başardılar.

İtfaiye yarışları geçmişinin ülkemizde yeni olduğunu, Rusya, 
Belarus ve Ukrayna gibi ülkelerin bu sporun liderliğini yaptığı-
nı söyleyen Antrenör İsmail Derse, Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiyesi’nin ise kısa sürede önemli bir konuma yükseldiğine 

dikkat çekti. İzmir’in yanı sıra İstanbul, Antalya, Ankara, 
Adana ve Kocaeli’de de profesyonel çalışmalar ve eğitimler 
verildiğini belirten Derse, “İtfaiye Olimpiyatları, şu anda fazla 
tanınan bir spor değil. Temelde atletizm branşlarından 
esinlenerek yaratılan kategorilerde yarışıyoruz. Ekibimizi de 
buna göre, fiziksel yeterliliğe sahip personelimizden seçiyo-
ruz. Sürekli antrenman yapabilmemize rağmen, ligimiz veya 
yerel karşılaşmalarımız olmadığı için son durumumuzu hiç bir 
zaman net olarak göremiyoruz” dedi. 

Toros’taki Afet Koordinasyon Merkezi'nin antrenman ve 
eğitim için çok uygun olduğunu, fırsat buldukça çalıştıklarını 
ifade eden Derse, “Şampiyona zamanında günde çift idman 
yapıyor ve bir futbol takımı gibi çalışıyoruz. Normal sezonda 
ise tek idmana dönüyoruz. Gerçekten çok ağır bir antrenman 
programımız var. Çünkü; hız, dayanıklılık, denge ve koordinas-
yon gibi birçok özelliğin bir arada olduğu bir kategoride yarışı-
yoruz. Bu çalışmalar bizi itfaiyeci elbisesi giyeceğimiz zaman 
daha da zinde yapıyor” diye konuştu.
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İLGİNÇ BRANŞLAR

Motopomp: 300 litrelik bir sarnıç içindeki suyu, motopomp 
denilen pompa ile çeken itfaiye erleri, 100 metrelik bir alanda 
yer alan hedeflere bu suyu 20 metreden püskürtüyorlar. En 
çabuk sürede suyu hedeflere taşıyan grup, birinci oluyor.

Kule tırmanma: Erler, merdivenle koşuyor, ardından merdi-
ven üzerindeki kancaları kuleye takıp tırmanıyor. İlk pencere-
den sonra işlem ikinci ve üçüncü pencere olarak devam ediyor.

100 metre engel ve denge: Hortumlarla 100 metrelik bir 
mesafe koşan erler, denge aletinin üzerinde hareketlerini 
devam ettirip, 2 metrelik yükseklikten aşağıya atlıyorlar.

4x100 bayrak yarışı: Erler, her 100 metrelik bölümde koşu, 
denge, tırmanma ve atlama kategorilerinde yarışırken, bayra-
ğı birbirlerine teslim ediyorlar.

İŞTE OLİMPİYAT TARİHİ 

İtfaiye Olimpiyatları, 2000 yılındaki Balkan Şampiyonası ile 
başladı. Ön hazırlık ve eğitmenlik için İzmir, İstanbul ve Koca-
eli illerindeki itfaiye personellerinden spora yatkın ve sporcu-
luk geçmişi olan 12 kişilik bir ekip hazırlandı. İzmir İtfaiye 
Daire Başkanı Fuat Barandır’ın sportmen kişiliği ve ilgisi ile 
İzmir İtfaiyesi’ni temsil edecek personellerden İsmail Derse, 
Bülent Tosun ve Haldun Engin, bu sporun ilk temsilcileri oldu-
lar. İlk Milli Takım kadrosunda da İzmirli bu üç itfaiyeci yer aldı 
ve kazanılan Balkan üçüncülüğü ile büyük heyecan başladı. 
Daha sonra Kocaeli’nde düzenlenen Balkan Şampiyonası’na 
bu kez Okan Ergül ile Ahmet Atakuş katıldı. 2011’de 
Almanya’nın Cotbuss kentinde düzenlenen ilk büyük çaplı 
organizasyondaki yerimizi alarak 8. Dünya İtfaiye 
Olimpiyatları’na katıldık. 2012’de ise Antalya’da organize 
edilen yine aynı şampiyonada boy gösterdik.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel 

Rekreasyon Alanı’nda hizmete açtığı “Türkiye’nin en yeni ve 

modern” Buz Sporları Salonu’na Uluslararası Buz Hokeyi 

Federasyonu’ndan tam not geldi. Türkiye, Bulgaristan ve 

İrlanda’nın yer aldığı Buz Hokeyi Bayanlar Dünya Kupası 2. 

Klasman Grup B maçları için İzmir’e gelen Uluslararası Buz 

Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Veronika 

Muehlhofer, Buz Sporları Salonu’nun uluslararası büyük 

organizasyonlara ev sahipliği yapacak düzeyde olduğunu 

açıkladı. Tesiste detaylı bir inceleme yapan Muehlhofer, “İki yıl 

önce yapılmış olmasına rağmen çok daha yeni duruyor. 

Uluslararası standartlara uygunluğu, buz alanı dışındaki 

bölgelerin de durumu açısından bana göre burası, Avrupa’nın 

en iyi buz sporları salonlarından biri” dedi. Muehlfover, büyüklük 

ve kapasite açısından da tam not verdiği tesiste Uluslararası 

Buz Hokeyi Federasyonu’nun büyük çaplı organizasyon 

gerçekleştirebileceğini vurguladı. 

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Orhan Duman da 

salonun Avrupa'da sıralamaya girebilecek düzeyde olduğunun 

altını çizerek, “Uluslararası turnuvalarda bu tesisimizin 

kullanılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Planlaması 

yapılan organizasyonlarda değişiklik yapmak çok zor. Ancak 

2013 Eylül’ünde bir sonraki yılın toplantıları olacak. Buz Sporları 

Salonu, o toplantıda planlama içinde yer alır. Büyükşehir 

Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer yetkililere, ülkemize 

böylesine bir tesis kazandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu da bu tür 

organizasyonlar sayesinde İzmir'in bir çekim merkezi haline 

geleceğini belirterek, "Türkiye'nin en modern buz sporları 

salonunda, 2013 Dünya Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası eleme 

müsabakalarına ev sahipliği yapmanın heyecan ve mutluluğunu 

yaşadıklarını söyledi. 

Buz Hokeyi Bayanlar Dünya Kupası 2'inci Klasman Grup B Eleme 

Müsabakaları sonunda Bulgaristan'ı 4-3, İrlanda'yı da ise 7-1 

yenen Türkiye, 2014 Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu 

müsabakalarında oynamaya hak kazandı.

BUZDA BÜYÜK MÜJDE

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu Üyesi Muehlhofer, incelemelerde bulunduğu 
Buz Sporları Salonu’nun uluslararası büyük organizasyonlara 

ev sahipliği yapacak düzeyde olduğunu açıkladı. 



İZMİR Büyükşehir Belediyespor Judo Takımları, 2012 yılında 

tatamide fırtına gibi eserken, madalyalar, kupalar ve 

şampiyonluklarla dolu bir sezon geçirdi. Gülşah Kocatürk ve 

Duygu Çete’nin 2012 Londra Olimpiyatları’na gitmesiyle yılın 

en büyük başarısının altına imza atılırken, Erkekler Süper 

Ligi ‘nde ikincilik. Bayanlar Süper Ligi’nde üçüncülük, Ümit 

Erkekler’de gelen 2.Lig şampiyonluğu herkesi gururlandırdı. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Erkek Takımı, 10 ekibin 

mücadele ettiği 2012 Spor Toto Süper Ligi'nde Düzce, Bursa, 

Mersin ve Sakarya'da yapılan karşılaşmalarda 18’de 14 yaptı 

ve 42 puan toplayarak Galatasaray'ın ardından ikincilik kazandı. 

Bayan Judo takımı 18 maçta 11 galibiyet 7 mağlubiyet alarak 

İstanbul BŞB. ile üçüncülüğü paylaştı. Ligde şampiyonluğu 

Galatasaray kazanırken, ikinciliği ise Kocaeli BŞB. Kağıtspor 

elde etti. Ümit Erkekler 2.Ligi'nde heyecan son maça kadar 

devam etti. 8 takımın mücadele ettiği ligde İzmir Büyükşehir 

Belediyespor, ligin son karşılaşmasında Konya Selçuklu Judo 

Kulübü ile berabere kalarak 1.Lig’e yükselmenin mutluluğunu 

yaşadı. Erkekler, çıktıkları 14 maçta 10 galibiyet 1 beraberlik ve 

3 mağlubiyet aldı, 31 puan toplayıp 1.Lig’e çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un judoda altın yıl geçirdiğini 

belirten Teknik Direktör Mesut Kapan, "Yabancı oyunculardan 

kurulu takımlara karşı hep başa baş mücadele ettik. 

Başarımızın sırrı birlik ve beraberlik. Bu büyük başarıda pay 

sahibi olan antrenör arkadaşlarımı ve sporcularımızı tebrik 

ediyorum. İzmir'i ve ülkemizi Avrupa Kupaları'nda en iyi şekilde 

temsil etmenin gururunu yaşayacağız" dedi. Ümitler Ligi’ndeki 

şampiyonluğun önemine de değinen Kapan, "Kulüp 

misyonumuz olarak her zaman altyapıya önem veriyoruz. 

Ümitler 1.Ligi’ne çıkmamız, ne kadar doğru yolda olduğumuzun 

bir örneğidir. Gelecekte bu sporcularımızdan çok şeyler 

bekliyoruz" diye konuştu.
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İki sporcusunu Londra Olimpiyatları’na gönderen, erkekler ve 
bayanlarda zirveye oynayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 

Ümitler 1.Ligi’ne çıkarak her kategoride başarıyla dolu bir sezon geçirdi.

JUDODA ALTIN YIL



TARİHİNDE ikinci kez katıldığı Şampiyon Kulüpler 
Kupası’ndan Avrupa 8.’si olarak dönen İzmir Büyükşehir Bele-
diyespor Sualtı Ragbisi Erkek Takımı, çok güçlü ve deneyimli 
rakipleri karşısında elde ettiği dereceyle umut verdi. Ragbici-
lerimiz, Almanya’nın Berlin kentindeki şampiyonaya 6-0’lık 
Piranhas (İspanya) galibiyetiyle müthiş bir giriş yaptı. Ancak 
4-0’lık Bamberg (Almanya) yenilgisiyle B Grubu liderliğini 
kaçırdı ve güçlü Molde (Norveç) ile eşleşti. İskandinav temsil-
cisi karşısında havuzdan 6-0’lık yenilgiyle ayrılan ekibimiz, 
çeyrek final şansını kaybetti ve 5-8 maçında ise Betta’ya (4-1) 
mağlup olarak Avrupa 8. liğini aldı. 

Avrupa şampiyonu Norveç ile eşleşmeyi talihsizlik olarak 
nitelendiren, ancak büyük bir deneyim kazandıklarını söyle-
yen Antrenörler Didem Özdem ve Hakan Toğar, “Gerçekten 
çok güçlü ve tecrübeli rakiplerle mücadele ettik. Takımımız-
daki gelişmeyi uzun süredir dikkatle takip eden Avrupa’daki 
otoriteler, iyi yolda olduğumuzu belirttiler. Türkiye’de çok yeni 
bir branş olan sualtı ragbisinde böyle bir deneyim yaşayabil-
mek bile çok önemli. Gelecek yıl tecrübeli bir şekilde çıkacağı-
mız Avrupa Kupası’ndan İzmir’e çok daha iyi bir dereceyle 
döneceğimize inanıyoruz” dediler. 
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbisi Erkek Takımı, Avrupa’nın güçlü ve tecrübeli 
rakipleriyle mücadele ettiği Şampiyon Kulüpler Kupası’nda aldığı 8.’likle büyük iş yaptı.

AVRUPA’NIN
8. HARİKASI



HER DAİM MİLLİHER DAİM MİLLİ
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu hentbolcu Aslı İskit, henüz 19 yaşında olmasına 
rağmen 4 ayrı milli takımda ay-yıldızlı formayı giydi, katıldığı her turnuvanın en 

iyi oyuncusu seçilip sayı kraliçesi oldu.
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BAYANLAR Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir 

Büyükşehir Belediyespor’un yıldızı Aslı İskit’in genç yaşına 

rağmen giymediği milli forma kalmadı. 19 yaşındaki Aslı, “yıldız 

milli” olarak başladığı ay-yıldız kariyerinde Genç Milli, Plaj Milli 

ve A Milli Takım oyuncusu apoletlerini de omzuna takarak Türk 

hentbolunun son dönemlerdeki en parlak yıldızlarından oldu. 

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 2. turundaki Yellow Winterhurt 

ve 3. turdaki Bayer Leverkusen maçlarındaki performanslarıyla 

“en iyi oyuncu” unvanına layık görülen, katıldığı her turnuvada 

“sayı kraliçesi” ve “en iyi oyuncu” seçilen genç Aslı, kendisine 

İzmir’den yetişen Yeliz Özel’i örnek aldığını söyledi. “Hedefim; 

günün birinde Yeliz gibi Avrupa’da bir takımda forma giymek” 

diyen Aslı, 11 yaşında başladığı hentbolda çok önemli bir kariyer 

edindi. Sporcu bir aileden gelen, hentbola Urla Gençlik’te 

başlayan, 4 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyespor forması giyen 

Aslı İskit, kısa sürede büyük tecrübe edindiğini söyledi. Lig, 

Türkiye Kupası, Avrupa Kupası ve milli takım olmak üzere bir 

sezonda sürekli dört cephede mücadele ettiğini vurgulayan 

genç oyuncu, “Bir sezonda 50’nin üzerinde maça çıkıyorum. Bu 

sayede kısa sürede büyük tecrübe kazanırken, aynı zamanda 

yıldız, genç, plaj ve A milli takım formalarını giydim. Büyükşehir 

formasıyla ilk maçıma 2008’de daha 15 yaşındayken EHF Cup’ta 

Alcoa’ya (Macaristan) karşı çıktım. O günü hayatım boyunca 

unutamam. Gerçekten çok heyecanlanmıştım ancak tecrübeli 

bir takımımız olduğu için çabuk adapte oldum. O günden sonra 

de oynadığım salonun şartları ne olursa olsun etkilenmemeye 

alıştım” diye konuştu.

Pozisyon olarak gole yakın mevkide oynadığı için her zaman 

ön planda olduğunu da belirten genç Aslı, “Katıldığım her 

turnuvada en iyi oyuncu ve sayı kraliçesi seçilmemin en büyük 

nedeni bu. Örneğin, 2009 yılında İtalya’daki şampiyonada 

Avrupa’nın en iyi oyuncuları arasında bile en iyi oyuncu ödülünü 

almıştım ki, şimdi o ödül evimin en güzel köşesinde duruyor” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türk hentbolunda çok önemli 

bir konumda olduğunu da sözlerine ekleyen yıldız oyuncu, “Hem 

erkekler, hem de bayanlar hentbolunun kalbi yıllardır İzmir’de 

atıyor. Gerçekten çok büyük bütçeli takımlara karşı çok iyi 

mücadele veriyoruz. Hem ligde, hem de Avrupa Kupası’nda 

elde ettiğimiz başarının arkasında disiplinli çalışma ve 

takımdaşlık duygusu var. Her şeyden önce, acılarını ve 

sevinçlerini birlikte yaşayan bir ekibiz. 2010-2011 sezonunda 

Üsküdar Belediyespor ile oynadığımız şampiyonluk maçından önce 

kolum kırıldığında bunu çok net olarak gördüm” diye konuştu.
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İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin sporu kentin her bölgesine 

yayma felsefesinden hareketle Bayraklı Cengizhan 

Mahallesi’nde inşaatına başladığı Ekrem Akurgal Yaşam 

Parkı’nda artık son aşamaya gelindi. İzmir’in beldelerine 21 adet 

çok amaçlı salon inşaa eden Büyükşehir Belediyesi, Akurgal 

Yaşam Parkı’nı da kısa sürede bitirerek hizmete açacak. 90 

dönümlük bir alana yayılan Ekrem Akurgal Yaşam Parkı içinde 

yer alan çok amaçlı spor salonu ve futbol sahasının önemli 

bölümü tamamlanırken, basketbol ve voleybol alanlarında ise 

geriye çok az bir çalışma kaldı. Yaklaşık 4 milyon TL’ye malolacak 

inşaat sona erdiğinde İzmir, futbol, basketbol, voleybol ve tenis 

sahaları, eğitim parkı, çocuk oyun alanları, açık hava kondisyon 

alanı, kafeterya, seyir terasları, piknik alanı, yürüyüş yolları ve 

otopark alanlarından oluşan muhteşem bir tesise daha 

kavuşacak.

- 22 -

BAYRAKLI’DA YENİ BİR
DÜNYA KURULUYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde 

inşaatına başladığı Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı’nda çalışmalar bütün 

hızıyla devam ederken, 
projenin önemli bölümü tamamlandı.



ENGELLİLER
İÇİN BOCCİA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha fazla engelliye spor yaptırabilmek amacıyla, Boccia 

adı verilen engelli sporunu, ENGELSİZİZMİR 2013 projesi kapsamında hayata geçiriyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Komitesi, İzmir’de 30 Ekim-3 

Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Katılımlı 

Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri Kongresi 

kapsamında engelliler için Boccia Şampiyonası organize ediyor. 

ENGELSİZMİR 2013 adı verilen dev organizasyona kadar olan 

süreçte “Boccia” sporunu yaygınlaştırmayı ve daha fazla sayıda 

engelliye spor yaptırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi 

Spor Komitesi, tüm hazırlıklarını 1 yıllık süreçte tamamlayacak. 

ENGELSİZMİR 2013 döneminde ise İzmir’in ilk “Boccia” 

sporcuları, müsabaka yapma fırsatı bulacaklar. MS, kas ve 

nörolojik kronik SP hastaları, bedensel ve kollarını hiç 

kullanamayan kişilerin katılabildiği bu spor dalının Türkiye'de 

yalnızca İzmir'de çalışıldığını belirten yetkililer, bu branşın da 

federasyon bünyesinde yer alabilmesi için çalışmaların 

sürdüğünü açıkladılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 

Boccia'nın paralimpik bir spor olduğunu, “Bocce” ile 

karıştırılmaması gerektiğini ifade ederlerken, bu sporu yapmak 

isteyenlerin her çarşamba günü 13:00-15:00 saatleri arasında 

Celal Atik Spor Salonu'na gelerek başvuru yapabilecekleri 

açıklandı. 

Boccia nedir?
Çim bowlingine benzeyen, İtalya kökenli ve Serebral Palsi’li 

(SP) sporculara özel olarak  tasarlanmış bir oyundur. Çeşitli engellere sahip bireylerin 

oynayabildiği ve yüksek beceri gerektiren birkaç aktiviteden biridir. Ulusal ve 

uluslararası düzeyde Boccia oyunu sadece bir ve ikinci sınıf CP’li sporculara açıktır. 

Oyunun temeli, “Pallina” adı verilen beyaz hedef topunun sahaya atılması, 

oyuncuların da ellerindeki tüm topları sırayla Pallina’ya en yakın olacak şekilde 

atmalarından oluşur. Bireysel Boccia dört raunt olarak kişi başına altı topla 

oynanırken, takım Boccia altı raunt olarak kişi başına iki topla oynanır. CP’li sporcular 

için Boccia kortu, oyuncu kutuları ve oyun alanından oluşur. Oyun alanı da geçerli 

hedef alanı ve geçersiz hedef alanı diye ikiye ayrılır. Oyuncu kutuları, altı eşit alanlı 

kutudan meydana gelir. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin her yaştan İzmirli’ye cazip fiyatlarla 
spor yapma imkanı sağlamak için düzenlediği kış spor okulları, 

kapılarını bir kez daha, büyük bir ilgiyle açtı.

8 merkez, 16 branş, 50 antrenör, 7 bin sporcu
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SPOR SİZİ ÇAĞIRIYOR



SPORCU sayısı ve branş açısından Türkiye’nin en büyük spor 
kulübü özelliğini koruyan İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
“Halkın verdiği gücü eşitlik ve güvenle mayalayıp, belediye-
cilik hizmeti olarak tüm kente taşımak” misyonundan hare-
ketle düzenlediği kış spor okulları, kapılarını bir kez daha açtı. 
 
Sekiz merkezde, 16 ayrı branşta, uzman 50 antrenör eşliğinde 
verilecek eğitimlere bu yıl 7 binin üzerinde İzmirlinin katılması 
bekleniyor. Atletizm, aerobik-pilates, basketbol, sağlıklı 
yaşam, cimnastik, futbol, kondisyon, tekvando, güreş, tenis 
(grup-özel), halk oyunları, masa tenisi, satranç, judo, voleybol 
ve spor akademilerine hazırlık branşlardaki eğitimler, Celal 
Atik Spor Salonu, Evka-4 Spor Salonu, İnciraltı Halı Sahaları, 
Yeşilyurt Futbol Sahası, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Seha 
Aksoy Atletizm Pisti, Bostanlı Tenis Kortları ve Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı’nda verilecek.

Kondisyon dışındaki tüm kursların aylık 20 TL gibi düşük bir 
ücretle olması sayesinde, her yaştan İzmirli cazip fiyatlarla 
spor yapma imkanına kavuşacak.

Yaz spor okuluna gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını 
kış döneminde ise en az 7 bin İzmirliye spor yapma imkanı 
sunacaklarını söyleyen Spor Okulları Genel Koordinatörü 
Deha Erduran, “Kondisyon kurslarımız 50 TL, ancak diğer tüm 
branşlar çok cazip fiyatlarda. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
herkese spor yaptırma felsefesi doğrultusunda açtığımız 
kurslar, her geçen gün daha da büyüyerek gelişiyor” dedi.
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NEREDE, NE VAR ?

CELAL ATİK SPOR SALONU: Basketbol, futbol, cimnastik, 
sağlıklı yaşam, tekvando, judo, satranç, aerobik - pilates, halk 
oyunları, tenis, kondisyon
Tel: 0.232.425 04 21

EVKA-4 SPOR SALONU: Basketbol, voleybol, futbol, cimnas-
tik, pilates, judo, masa tenisi, tekvando, kondisyon 
Tel: 0.232. 351 38 66

İNCİRALTI HALI SAHALARI: Futbol
Tel: 0.232.278 06 00

YEŞİLYURT FUTBOL SAHASI: Futbol
Tel: 0.232.228 75 75

BAYRAKLI ÇİÇEK HALI SAHASI: Futbol 
Tel: 0.232.345 87 47 

SEHA AKSOY ATLETİZM PİSTİ: Atletizm
Tel: 0.232.425 04 21 (Celal Atik Spor Salonu)

AŞIK VEYSEL REKREASYON ALANI: Tenis (Özel-grup)
Tel: 0.232.293 38 76

BOSTANLI TENİS KORTLARI: Tenis
Tel: 0.232. 362 48 28



Sağlık köşesi
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YUMUŞAK DOKU
YARALANMALARI

SPOR yaralanmalarının % 65-75 kadarı önemsizdir ve ciddi bir 

sorun yaratmaz. Bunların % 25-35 kadarı ise kısa veya uzun 

süreli bir tedaviyi gerektirebilir. Bu tedaviler sırasında 1-4 hafta 

arasında, ortalama 3 hafta “sportif çalışmalara” ara verme 

durumunu gerektirebilir. Spor yaralanmalarının büyük 

çoğunluğu loko-motor sistemi etkiler. Bu sistemi oluşturan 

yumuşak doku (deri, kas, tendon, ligaman, fasya, kartilaj), 

kemik ve sinir dokusu elemanları değişik şekillerde yaralanmaya 

uğrayabilir. Bu grup yaralanmalar; kas ve tendon hasarı 

(Hematom, Rüptür), eklem, ligament hasarı (Dislokasyon, 

Rüptür) ve kırıklı yumuşak doku hasarı; şeklinde incelenebilir. 

Kas, tendon ve ligamentler yaralandığında içlerindeki kılcal 

damarlar da yırtılır ve kanama hızla civar dokulara yayılır. 

Dokular arasına yayılan kanama, şişliğe yol açar ve çevreleyen 

dokularda basınç artışı, gerginlik ve duyarlılığa neden olur. 

Artan basınç duyarlı dokularda ağrı oluşturur. Kanama, şişme 

ve basınç artışı iyileşmeyi olumsuz etkiler. Eğer bu zincir 

kırılabilirse, iyileşme de hızlandırılır. Yumuşak doku 

yaralanmasında kanamayı en kısa zamanda önlemek ve kontrol 

etmek çok önemlidir. Tedavi hemen başlamalıdır. Doğru 

yapılırsa acil tedavi, iyileşmeyi etkileyen en önemli faktördür. 

Kanama durdurulduktan sonra, dokuda kalan kanı, lenfatikler 

drene eder. Ardından oluşan skar dokusu, yaralanan bölgenin 

zayıf bir noktası olarak kalır. Bu skara ağır yük binerse 

yaralanma tekrarlayabilir. Spor yaralanmalarında “ilk yardımda” 

olay yerindeki acil tedavide, özellikle şu iki hususa öncelik 

vererek yaklaşım gösterilmelidir. Bunlar; 3T dediğimiz teşhis, 

tedavi ve taşıma ile PRICE diye adlandırılan prevantasyon 

(koruma), rest (istirahat), ice (soğuk), compression (baskılı 

bandaj) ve elevation (yükseğe almak) tır. 

Olay yerindeki acil tedavi, saha kenarında veya soyunma 

odasında şu sırayla yapılır: Hızla olayın ağırlığı değerlendirilir, 

yaralanan bölge tamamen soyulur, sporcu yaralanmasının 

oluşumu sorulur, yaralanma öyküsü ile birlikte değerlendirilir, 

fonksiyonel kayıp var mı araştırılır, çevre dokular gözden geçirilir. 

Bu durumda ilk yapılacak olan soğuk tedavidir. Yaralanmanın 

ilk 2-3 saatinde mümkün olduğunca devamlı-sık soğutma, 

sonraki 3-6 saatte ise her saat için 15-30 dakika soğuk 

uygulaması gerekir. Kompressif bandaja, soğutma ile aynı anda 

başlanır. Kanamanın durdurulmasında vücudun kendi 

mekanizmalarına yardımcı olur. Ardından bölge, 24-48 saat 

dinlendirilir, yüke maruz bırakılmaz. Yaralanan bölgenin kalp 

seviyesinden yukarı olacak şekilde istirahate alınması o bölgeye 

olan kan akımını ve kan basıncını azaltır. Haliyle şişlik azalır. 

İlk dönemde soğuk, kompresyon ve dinlenme yeterli görülmeli, 

ilaç tedavisi ağrı çok fazla değilse bu dönemde yapılmayabilir.

Burada verilen tedavi uygulamaları spor yaralanmasının oluş 

anında ve doğru olarak uygulandığında; sporcuların daha kısa 

sürede, spor alanlarına dönüşünü sağlayacağı çok açıktır.

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı



Sağlık köşesi
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AKTİF
YAŞLANMA

UZUN bir yaşam, sağlık göstergesi olarak kabul edilmektedir. 

Dünya genelinde 60 yaş üzeri nüfusun oranı hızla artmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı fiziksel, mental ve sosyal iyilik hali 

olarak tanımlar. Yaşlılıkta bunun anahtar kelimeleri ise bağımsız 

ve kendi kendine yetebilmeyi amaçlayan aktif yaşlanma 

olmalıdır. Yaşlanma ile vücutta çeşitli değişiklikler 

görülmektedir. Dolaşım ve solunum fonksiyonlarıyla kalp atım 

hızının azalması, kan basıncının yükselmesi, mineral kaybının 

fazlalaşması, eklem ve kıkırdak yapılarında ve hormon 

fonksiyonlarında bozulmaların görülmesi, beyin ve sinir 

sistemlerinde kayıpların başlaması bu değişiklikler arasındadır. 

Fiziksel kapasitenin azalması, vücut postüründe bozulma, 

duyusal fonksiyon kayıpları, gövde ve bacak kaslarında azalma 

da bu belirtilerin arasındadır. Bütün bu değişimler fizik 

aktiviteye katılımı azaltırken, devreye giren nefes darlığı, 

kas-eklem ağrıları, yorgunluk, kuvvetsizlik ve depresif bir 

durum, fiziksel kapasitenin azalmasının sonucu olarak ortaya 

çıkan şikayetlerdir.  Düzenli egzersiz ve fizik aktiviteye katılımın 

sağlanması, varsa mevcut hastalıkların tedavisine ek olarak 

yaşlılarda hem tedavi, hem rehabilitasyona hem de koruyucu 

hekimlik amacı ile başvurulacak tek seçenektir. Bu aktivite 

programlarının gençlik ve orta yaş dönemlerinde başlanarak 

yaşam tarzı haline gelmesi ve yaşlılık dönemine hazırlık olarak 

tüm dokuların ve vücudun yaşlılık dönemine daha yüksek fizik 

kapasite ile girmesi açısından çok önemli olacaktır. 

Aktif yaşlanma sağlıklı yaşam beklentisinin ve yaşam kalitesinin 

yaşlılıkta da devam etmesini amaçlar. Aktif anlam olarak sadece 

fiziksel olarak aktif olmayı ve çalışmaya devam edebilmeyi 

değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel, ruhsal ve 

toplumsal etkinliklere katılımın devam etmesi anlamına da 

gelmektedir. Yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve ruhsal iyilik halini, 

sosyal yaşama katılımlarının artırılabilmesi için sahip oldukları 

potansiyellerinin farkına varmalarının ve kullanabilmelerinin 

yolunu açmak, yeterli korunma, güvenlik ve bakım desteğine 

ulaşabilmelerini amaçlar. Yaşlılarda fiziksel hareketsizlik oranı 

yaklaşık %33'tür. İleri yaşlarda fizik kapasite eşik değere yakındır 

ve minimal azalmalar dahi sandalyeden kalkmak gibi günlük 

aktiviteleri olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel kapasite 

azalması yanı sıra, kronik hastalıklar ve uygun olmayan 

kullanımlar aktivitede kısıtlamalara neden olur. Uygun egzersiz 

programları ile fizik aktivite artışının sağlanması, hastalıkların 

tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının vazgeçilmez bileşenleridir. 

Düzenli egzersizler yaşlılığın tabii bir sonucu olarak görülen 

birçok problemi önlediği gibi yaşam kalitesini etkileyen 

fonksiyonel kayıpları azaltmada, fiziksel kapasiteyi arttırmakta 

ve yaşlıların kimseye muhtaç olmadan yaşamalarına ve 

yaşamlarından zevk almalarına yardımcı olmaktadır. Fiziksel 

aktivitenin insan yaşamını uzattığına dair kanıtlar yoktur, ancak 

çok önemli ve gerekli vücut fonksiyonlarını geliştirdiği açıktır. 

Fizyolojik fonksiyonlar aktif bireylerde aynı yaştaki inaktif birine 

göre % 25 daha yüksektir.

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi
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Üç hentbolcumuzun
Ay-Yıldız gururu

AVRUPA Kupa Galipleri Kupası‘ndan 3.turda 
elenen İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Hentbol Takımı’ndan üç oyuncu, ay-yıldızlı 
ekibimizin 2013 Dünya Bayanlar Hentbol 
Şampiyonası 4. Eleme Grubu’ndaki 
Azerbaycan ve Portekiz maçlarında forma 
giydiler. Esin Sağdıç, Aslı İskit ve Seda 
Yörükler’in de görev aldığı karşılaşmalarda 
milli takımımız salondan 30-26 ve 35-26’lık 
skorlarla galip ayrılıp play-off biletini cebine 
koymayı başardı. 

Tekvandoda, 20
madalya kazandık

TEKVANDO Federasyonu ve Çiğli 
Belediyesi’nin 16-18 Kasım tarihlerinde 
düzenlediği 2.Uluslararası Tekvando 
Turnuvası’nda sporcularımız 20 madalya 
kazandı. Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, 
Danimarka, İran, Almanya ve Afganistan'dan 
da takımların yer aldığı organizasyonda 
gençler ve büyüklerde birincilik alan 
sporcularımız, yıldızlarda ikinci oldu.  İzmir 
Büyükşehir, Bursa’daki Kulüpler Türkiye 
Şampiyonası’nda ise 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz 
madalya elde etti.
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Leverkusen’e yenilip
Avrupa’ya veda ettik

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Hentbol Takımı, Avrupa Kupa Galipleri 
Kupası’nda üçüncü turda TSV Bayer 04 
Leverkusen’e yenilerek veda etti. Güçlü 
Alman ekibi karşısındaki ilk maçı 33-14 
kaybeden ekibimiz, rövanşta da  35-20 
yenilerek elendi. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor,  2. turda Celal Atik Spor 
Salonu’nda konuk ettiği İsviçreli Yellow 
Winterhurt’u iki maçta 41-30 ve 28-27’lik 
skorlarla geçerek Leverkusen’in rakibi 
olmuştu. 

Masa tenisinde
kürsüden inmedik

İZMİR Büyükşehir Belediyespor Masa Tenisi 
Takımı, Büyükler İl Birinciliği ve Klasman 
maçlarında 3 kupa ve 9 madalya alırken, 
rakipsizliğini bir kez daha gösterdi. Serap 
Durak, Seden Yakar ve İpek Yayık'ın yer aldığı 
Bayanlar A Takımımız birinci, Mustafa 
Arslan, İsmail Kuşoğlu ve Mert Yılmaz'ın 
oluşturduğu Erkek A Takımımız ikinci 
olurken. Gaye Yılmaz, Aşkın Sude Tokgöz ve 
Buse Yıldız'ın yer aldığı Bayanlar B 
Takımımız ise ikincilik elde etti.

Ferhat Arıcan’dan
müthiş dereceler

İZMİR Büyükşehir Belediyesporlu 
cimnastikçi Ferhat Arıcan, 23-24 Kasım 
tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nde 
düzenlenen Dünya Kupası’nda kulplu 
beygirde 12., paralelde ise 10. olarak önemli 
bir başarının altına imza attı. Ostrava 
kentindeki organizasyona 38 ülkeden 105’i 
erkek toplam 161 cimnastikçi katılırken, 
Ferhat Arıcan’ın dereceleri büyük takdir 
topladı. Antrenör Reyhan Karanlık, Ferhat’ın 
Dünya Kupası sayesinde önemli bir tecrübe 
kazandığını söyledi.

Halterciler, teşvikte
3 altın, 1 gümüş aldı

UŞAK'ta düzenlenen İllerarası Teşvik 
Kupası'na 4 sporcuyla katılan halter 
takımımız, 3 altın ve 1 gümüş madalya 
kazandı. 94 kiloda podyuma çıkan Savaş 
Can, koparmada 130, silkmede 170 kg. 
kaldırırken, 85 kiloda Özkan Akgün 
koparmada 140, silkmede 115 kg, artı 105’te 
ise Ali Işıksoy, koparmada 120, silkmede 140 
kg ile altın madalaya uzandı. Yıldızlar 
kategorisinde 77. kg’de Mustafa Ziber, 
koparmada 105, silkmede 125 kg ile gümüş 
madalyayı İzmir’e getirmeyi başardı.



Salvador Assael’i
turnuvayla andık
 
AĞUSTOS ayında kaybettiğimiz sporcumuz 
Salvador Assael’i, Fuar 1 No’lu Hol’de 
düzenlenen Ege Açık İkili Briç 
Şampiyonası’nda andık. Assael’in adına 
düzenlenen turnuvaya 275 çiftle rekor 
katılım olurken, Nafiz Zorlu-Mustafa Cem 
Tokay ikilisi ikincilik kazandı. Türkiye Briç 
Federasyonu, vefat eden Assael'in adını 
yaşatabilmek için her yıl Kasım ayında 
düzenlenen Ege Açık İkili Şampiyonası'nın 
adını, Salvador Assael Ege Açık İkili 
Şampiyonası olarak değiştirmişti.

BİZ’den Kısa Kısa...

Güreşte, Türkiye
ikincisi olduk
 
İZMİR Büyükşehir Belediyespor 
Greko-Romen Güreş takımı, 12-13  Aralık 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Büyük 
Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik 
kürsüsüne çıktı. 55 kiloda Harun Bozoğlu, 
74 kiloda Emrah Kuş, 84 kiloda Şaban 
Karataş ve 120 kiloda Emin Öztürk gümüş, 
96 kiloda ise Ahmet Taçyıldız bronz 
madalyanın sahibi oldu. Toplamda 66 puana 
ulaşan takımımız, İstanbul BŞB’nin ardından 
ikinci sırayı almayı başardı.

Avrasya Maratonu’nda
15 İzmir Büyükşehirli

İSTANBUL’da geleneksel olarak düzenlenen 
Avrasya Maratonu’na, bu yıl kulübümüzden 
15 sporcu katıldı.  Hüseyin Hiçdurmaz, 
Mustafa Öktem, Yılmaz Gül, Mehmet 
Kubilay Özveren, Türker Şeker, Ahmet 
Bacaksızoğlu, Sadık Çelik, Fatih Buzgan, 
Selahattin Kurt, Fikret Akay, İsmigül Yıldız, 
Evren Gayır, Latife Çömlek, Sakine Güzel ve 
Kevin Anthony Peter Borg,  88 ülkeden 13 
bin atletin mücadele ettiği dev 
organizasyonda start almanın gururunu 
yaşadılar.

One Nation Cup 2013
İzmir’de yapılacak

İZMİR, önümüzdeki yıl dördüncüsü 
gerçekleştirilecek “One Nation Cup” futbol 
turnuvasının ev sahipliğine hazırlıyor. 
Türkiye’yi ilk turnuvadan bu yana temsil 
eden ve katıldığı üç turnuvada iki kez 
ülkemize şampiyonluk kazandıran İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, “One Nation Cup 
2013” iyi niyet anlaşmasını, organizasyon 
yetkilileri ile karşılıklı olarak imzaladı. One 
Nation Cup, futbolun popülerliğinden ve 
gücünden yararlanarak gençlerini barış 
teması altında buluşturmayı hedefliyor.

Futbolda, devreyi
ilk beşte tamamladık
 
SÜPER Amatör Lig A Grubu’nda mücadele 
eden futbol takımımız, devreyi 14 puanla 5. 
sırada ve tek yenilgiyle noktaladı. Lider Foça 
Belediyespor'un 14 puan gerisinde bulunan 
ekibimiz, 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken 
rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Takımımız 
bu süreçte Ulucak Bld (2-0), Çamdibispor 
(5-0), Kemalpaşa (2-1) engellerini geçerken, 
Ülküspor (1-1), Poyracık (1-1), Yeni Bornova 
(2-2), Y.Çamdibi (1-1), Foça Bld (1-1) ve 
Çandarlı Bld (1-2) maçlarında puan kaybetti.
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Bayan güreşçiler 
kürsüye çıktılar

BÜYÜK Bayanlar Türkiye Güreş 
Şampiyonası’nda İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, 51 puanla birinciliği kazanırken, 
10 sporcu madalya aldı. 14-16 Aralık tarihleri 
arasında Ankara'da düzenlenen 
şampiyonada, 63 kiloda Buse Tosun altın 
madalya kazanma başarısı gösterdi. 55 
kiloda Bediha Gün ikincilik kürsüsüne 
çıkarken, yine 55 kiloda Fikriye Gök ve Derya 
Bayhan, 51 kiloda Nuray Karadağ ve Tuğba 
Deper, 72 kiloda Gamze Tuğba ve Deste 
Altuğ, 48 kiloda Elif Yılmaz ve 59 kiloda 
Cemile Unudan bronz madalyaların sahibi 
oldular. 


