




Hedefi; Katerina Witt, 
Ekaterine Gordeeva ve 

Denise Biellmann gibi  
efsane olmak…
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ADI; BUSE 
BAYRAMOĞLU. 
BUZ PATENİNDE 
SADECE 1,5 
YILDA TÜRKİYE 
3’ÜNCÜSÜ 
OLDU… 
İZMİRLİ 
KÜÇÜK 
SPORCUNUN 
GELECEĞİ ÇOK 
PARLAK... 
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 12 yaşındaki buz patencisi Buse Bayramoğlu, henüz 1,5 yıl önce 
başladığı buz pateninde Türkiye’nin en iyi üç sporcusundan biri oldu.
Buzun üzerinde adeta bir kuğu gibi süzülen, müzik ve dansla birleştirdiği koreografisiyle izleyenlere 
tam bir görsel şölen sunan küçük Buse, haftanın 7 günü saatlerce çalışmasının karşılığını da 
almaya başladı. Buz patenine 10 yaşında başlamasına rağmen, pateniyle bütünleşip bunu avantaja 
çeviren Buse Bayramoğlu’nun hayallerini ise Katerina Witt, Ekaterina Gordeeva ve Denise 
Biellmann gibi efsane bir sporcu olmak süslüyor. 
Buse’nin çok kısa bir süre sonra adından sıkça söz ettireceğini, 1,5 yılda ulaştığı noktanın 
“imkansızı başarmak” ile eşdeğer olduğunu belirten Antrenör Didem Çelen, “Haftanın 7 günü 
saatlerce Buz Sporları Salonu’na gelip çalışmak, böylesine küçük yaştaki sporcular için gerçekten 
çok zor. Ama o, buz patenini gerçekten seven ve hedefleri olan bir sporcu. Bir sakatlık yaşamazsa 
uluslararası düzeyde başarılar elde edecektir” dedi.
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İZMİR’İN
BUZ
SAVAŞÇISI

ERDOĞAN
COŞKUN
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NAM-I DİĞER
BUZ ADAM
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HASANAĞA 
PİSTİ’NDEN 
KANADA’YA 
KADAR UZANAN 
BİR SERÜVENİN 
BAŞ AKTÖRÜ… 
13 YILDIR MİLLİ 
VE MUHTEŞEM 
GOLLERİN 
USTASI…

Buz pistine 1994’te ayak basan, önce 
ABD’ye sonra Kanada’ya Süper Amatör Lig 
forması giymeye kadar giden, 2005’te 
döndüğü İzmir’de yolları İzmir Büyükşehir 
Belediyespor ile kesişen Erdoğan Coşkun, 
kelimenin tam anlamıyla bir “Buz Adam…” 

13 yıldır aralıksız Ay-Yıldızlı formayı giyen, gol kralı 
tacı takıp şampiyonluk kupası kaldıran İzmirli 
Erdoğan Coşkun’un hayatı, neredeyse buz 
pistlerinde geçiyor.  Buca Hasanağa Bahçesi’nde 19 
yıl önce başladığı buz hokeyinde İzmir’i ülkemizin en 
önemli kenti yapmak için çalıştığını söyleyen 
Erdoğan Coşkun, “Buz hokeyi, hem şov hem de 
heyecan olarak bence dünyanın en güzel sporu. 
Hasanağa Bahçesi’nden çıkıp önce ABD’ye 
ardından Kanada’ya gidince, gerçek anlamdaki buz 
hokeyinin ne olduğunu gördüm. 150 yıllık geçmişi, 
görsel şovları, tribün ambiansı, takım ruhu, 
heyecanı ve bitmek bilmeyen temposuyla buz 
hokeyi, bambaşka bir şölen. Yıllar sonra Türkiye’ye 
döndüğümde acı gerçekle yüzleşsem de bu sporun 
peşinden koşmayı sürdürdüm. Buz Sporları 
Salonu’nun hizmete girmesi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyespor Buz Hokeyi Şubesi’nin kurulmasıyla 
buz pistine gerçek anlamda adım attık” dedi.

Buz hokeyinin İzmir’de kısa sürede önemli bir seyirci 
sayısına ulaştığının altını çizen tecrübeli sporcu, 
“Buz hokeyi, her şeyden önce heyecanlı Türk 
karakterinin yapısına çok uygun. Her an her şeyin 
olabileceği bir maçı kim yaşamak istemez ki… 
İzmir’de bir potansiyel  yakaladık. Kazandığımız 
2.Lig şampiyonluğu ve bunun hemen ardından 
gelen lig üçüncülüğü bu potansiyelin daha da 
artmasını sağladı. Yeni filizlenen bir branş için 
azımsanmayacak bir yol aldık. Ancak iddia ediyorum 
ki; bu salonun kapısından içeri adım atan bir seyirci 
artık ne futbolun ne de başka bir sporun peşinde 
koşabilir…” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un bu sezon 
“şampiyonluk” hedefinin olduğunu, Başkent 
Yıldızları, Ankara BŞB, Ankara Truva, Kocaeli 
Kağıtspor, İstanbul Paten ve Erzurum GSİM gibi gülü 
rakiplerle mücadele ettiklerini belirten Coşkun, 
“Hedefimize doğru adım adım yaklaşıyoruz. 
Şampiyon olursak, ilk kez uluslararası kategoride 
yarışma şansı da bulacağız ki, bu bizim için 
gerçekten çok önemli. 11 oyuncusu Milli Takım’da 
forma giyen bir takımın bunu başarması gerekiyor. 
Bu başarının altına imza attığımız gün sadece 
İzmir’de değil, tüm Türkiye’de buz hokeyini bir 
basamak daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorum” 
yorumu yaptı.

İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu 
Erdoğan Coşkun… 

Nam-ı diğer 
BUZ ADAM…

19 YILDIR
PİSTLERDE
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un rekortmen atleti 
Aksel Gürcan, 40 yaşından sonra döndüğü pistlerde 
inanılmazı başarıp Türkiye Şampiyonu ve Balkan 
üçüncüsü unvanını aldı.

22 yılını verdiği atletizm pistlerine 40 yaşından sonra dönen İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu rekortmen Aksel Gürcan Demirtaş, 
İstanbul’daki Gençler ve Büyükler Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda 
60 metrede tüm rakiplerini geride bırakarak inanılmaz bir olayın 
kahramanı oldu. Aksel, Balkan Şampiyonası’nda ise bronz madalya 
kazandı.

Aksel, 1993 - 1996 yıllarında 100 ve 200 metrelerin geçilmez atleti 
olarak rekor üstüne rekor kırdı, 2006 yılına kadar pistlerde esmeye 
devam etti. İşi nedeniyle gittiği Moskova’da eşi Atakan Demirtaş ile 
tanışan, doğum ve geçirdiği hastalık nedeniyle 5 yıl pistlerden uzak 
kalan Aksel, çivili kramponlara olan tutkusunun önüne geçemedi. 
Önce hafif koşular geldi, ardından yavaş yavaş hızlandı… Koştukça 
kendini daha güçlü hissetmeye başladı… Hastalığı geride kalıyor, 
“yaşam biçimi” haline getirdiği atletizm sayesinde basamakları bir 
kez daha hızla tırmanıyordu… 2011’de Türkiye Salon 
Şampiyonası’nda piste çıktığında adeta kalbi duracaktı… Kazandığı 
bronz madalya onu daha da kamçıladı; “evet, başarabilirdi”… 
Takvimler 2 Şubat 2013’ü gösterdiğinde bu kez önünde çok daha 
büyük bir sınav vardı; Türkiye Gençler ve Büyükler Salon Atletizm 
Şampiyonası… Çıkış takozundan fırladığı gibi bitirdi 60 metreyi… 
7,43’lük dereceyle tüm rakiplerini geride bıraktı ve 40’ından sonra 
döndüğü pistlerdeki ilk altın madalyasını boynuna taktı… Hemen 
ardından da Balkan Şampiyonası’nda bronz  madalya kazandı. 

Aksel, bu ay başında İsveç’teki Avrupa Şampiyonası’nda da boy 
gösterdi. Aktif spor yaşamında 6. kez Avrupa heyecanı yaşadığını 
söyleyen tecrübeli atlet, “Avrupa Şampiyonası, sporun yaşının 
olmadığını kanıtladığım için çok önemli. Fiziğim ve beynim 
elverdiğince koşmayı sürdüreceğim” dedi. 

Pistin “Altın Kızı” Aksel, 
bundan 20 yıl önce de 

rekor üzerine rekor 
kırıyordu.

DAİMA
ZİRVEDE
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TÜRK 
HENTBOLUNUN 
SÖNMEYEN 
YILDIZI CENGİZ 
HATIRNAZ, 43 
YAŞINI GERİDE 
BIRAKMASINA 
RAĞMEN HALEN 
SALONLARDAN 
KOPAMIYOR.

Türkiye’de Ay-Yıldızlı 
formayı en çok 

giyen sporcu.

483 KEZ
MİLLİ OLDU
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483 kez A Milli takım forması giydi… 22 yıllık aktif hentbol yaşamında 12 şampiyonluk kupası kaldırdı… Gün geldi 
Saddam’ın elinden ödül aldı… Gün geldi baba-oğula karşı mücadele etti… Ama hepsinden önemlisi 43 yaşını 
geride bırakmasına rağmen hentbol topunun peşinden koşmayı bırakmadı…

Yaşı 43… Akranları çoktan köşesine çekilmişken o halen parke 
salonlarda “sevdalım” dediği hentbol topunun peşinden 
koşturuyor… Dile kolay, tam 483 kez A Milli Takım forması giydi… 
Milli maçlar sayesinde dünyada gezmediği ülke kalmadı… 22 yıllık 
aktif hentbol yaşamında 9 ayrı takımda görev yapıp 12 lig 
şampiyonluğu yaşadı… Diğer kupaları sayamadı bile… Gün geldi 
Saddam Hüseyin’in elinden ödül aldı, gün geldi babasıyla mücadele 
ettiği adamın çocuğu dikildi karşısına… Aslında tüm bunları kısacık 
bir şekilde yazmak gerekirse, “Türk hentbolunun canlı tarihi olarak 
yıllara meydan okudu…” demek çok da yanlış olmaz…. Cengiz 
Hatırnaz’dan söz ediyoruz… Gürçeşme’de başlayan bir başarı 
öyküsünün kahramanından… Hemen aradan çekilelim ve sizi bu 
hentbol fenomeniyle baş başa bırakalım ki, müthiş hikayenin ilk 
satırlarını okumaya başlayın…

“1970 Rize doğumluyum; ama İzmir’de Gürçeşme’de büyüdüm. 
Tam bir varoş çocuğuyum. Üç kardeşiz. Hepimiz, babamız gibi 
öğretmeniz. Biri İngilizce, diğeri matematik öğretmeni… Ama en zoru 
benimkisi… Çünkü 4 yıllık BESYO’yu devamsızlık nedeniyle okuldan 
atıla atıla 11 yılda ancak bitirebildim. Babamızı, ben 9 yaşındayken 
kaybettik. Onun bana bıraktığı en büyük miras olan hentbolla hayata 
tutundum… Öyle bir tutundum ki aradan tam 22 yıl geçti, 
bırakamadım.

Türkiye’de aklınıza hangi takım gelirse hemen hepsinde oynadım. 
Altınordu, Altay, Manisa Vestel, Eskişehir ETİ, Halk Bankası, 
Çankaya Belediyespor, Ankara ASKİ, Beşiktaş ve şimdi de İzmir 
Büyükşehir Belediyespor… Tam 12 şampiyonluk yaşadım. Diğer 

kupaların sayısını bile hatırlamıyorum. En son İzmir Büyükşehir 
Belediyespor formasıyla 2007-2008’de, 38 yaşındayken 
şampiyonluk kupası kaldırdım. Bir kupa daha kaldıracak gücü de 
kendimde buluyorum. Bu kadar çok şampiyonluk yaşayan başka biri 
olduğunu sanmıyorum… Türkiye’de milli formayı en fazla giyen 
sporcu unvanı da bana ait. Tam 483 kez Ay-Yıldız’ı göğsümde 
gururla taşıdım. Voleybolda Kenan Bengü (261), basketbolda Efe 
Aydan (259), futbolda Rüştü Reçber (120) en fazla milli  olan 
sporcularmış. Bu Gürçeşme çocuğunun, milli maçlar sayesinde 
gitmediği ülke kalmadı. Ne güzel bir şey değil mi? Hayal bile 
edemediğim bu kariyeri hentbola borçluyum.

Beden eğitimi öğretmeni olabilmek için çok çalıştım. Milli maçlar 
nedeniyle sürekli yurt dışında olduğum için okula gidemiyordum. İki 
kez devamsızlık nedeniyle atıldım. Sonra geri döndüm. Tam 11 yıl 
sürdü üniversite. Şimdi beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. 
Büyüdüğüm semt Gürçeşme’de Rıdvan Nazif Ergüder İlköğretim 
Okulu’nda ve Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu’nda 
çalıştım. Rahmetli öğretmen babamın izinden yürüyorum…

Yaşım 43… Ama buna fazla takılmamak gerekiyor… Eskiden 30 
yaşına geldiğimde hentbolu bırakacağımı düşünürdüm. 30’du 35 
oldu, derken 40’ı geride bıraktım ve işte halen oynuyorum. İnsan 
yeter ki istesin. Gençlere önerim şudur; çok çalışın, hentbolu sevin, 
ayaklarınız hep yere bassın, sakın şımarmayın. Hayat nankördür, 
durduğunda düşersin. Ben hiç durmadım. Çalıştım, çalıştım, çalıştım 
ve bugün işte bu noktadayım ve halen de herkesten fazla 
çalışıyorum.” 



BİR ANI
BİR ÖNERİ

Saddam’ın 
elinden
ödül aldım…
“22 yıl boyunca unutamayaca-
ğım anılar biriktirdim. 1988’de 
Irak’ta Saddam Hüseyin’in 
elinden ödül almıştım. Yıllar 
önce de İsveç Milli Takımı’nın 
pivotu Per Cerlen’le karşı 
karşıya oynamıştık. Adam, 
İsveç’in en iyi pivotuydu. Sonra 
araya uzun yıllar girdi ve bir 
gün Türkiye-İsviçre milli maçın-
da bir baktım karşımda yine 
bir Carlen var… Sordum soruş-
turdum, Per Carlen’in oğluy-
muş… Bir sporcu için bundan 
güzel hatıra olabilir mi?”

Tavsiyem
çalışın...
çalışın…
“Bizim nesil biraz farklı. Oyun 
taktiğini sahada uygulama 
derdinde olduk hep. Gençler 
ise sonuca odaklı. Eline topu 
aldı mı gözü kaleden başka bir 
şey görmüyor. Bu oyunun 
savunması var mı, taktiği, 
tekniği var mı umurunda olmu-
yor. Ama Baran Nalbantoğlu, 
Durmuş Mutlu ve Refik Tuyan 
tarzlarını beğendiğim oyuncu-
lar. Özellikle 19 yaşındaki 
Baran’ı, fiziği, kondisyonu ve 
gençliğiyle gelecek vaad eden 
bir oyuncu olarak görüyorum.”
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SALONDA
HOŞ BİR SEDA
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Süper Lig’de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol 
Takımı’nın usta oyuncusu Seda Yörükler, tam 17 yıldır aralıksız olarak mavi-beyazlı 
formayı giyiyor. 12 sene önce Büyükşehir altyapısında başladığı hentbol kariyerini 
bir gün bile ara vermeden aynı çatı altında sürdüren Seda Yörükler, “10 Soru 10 
Yanıt” köşemizin bu sayıdaki konuğu oldu. İşte sorular ve işte Seda’nın yanıtları…



Hentbol senin için ne ifade    
ediyor?
Tek kelimeyle tutku… Hentbol 
olmadan yaşayamam… Maçlar, 
pozisyonlar rüyalarıma giriyor… 
Tam 17 senedir, 12 yaşımdan 
beri, 6 bin gündür hentbol 
düşünüyorum ben… 

Türkiye’de hentbol?
Fazla yatırımın olmadığı bir 
branş. Yapanlar da sadece 
yabancı oyuncu transfer edip 
günübirlik yaşıyorlar… En büyük 
eksiklik tanıtım…

Peki, Büyükşehir 
Belediyespor?
Yuvam… Gözümü açtığım yer… 

Acı tatlı hatıralarımın olduğu 
kulübüm… Başka hiçbir yerle 
kıyaslamam burasını…. Ben 
artık bu büyük ailenin bir 
çocuğuyum…

Nasıl bir sporcusun?
Sinirli… Ama sorumlu… Sinirli, 
sorumlu yani… Çok hırslıyım… 
Kazanmak için ne gerekiyorsa 
yaparım…

Millilik kariyerin?
Yıldız Milli, Genç Milli ve A Milli 
Takım’da forma giydim. Halen A 
Milli Takım’da görev almaya 
devam ediyorum.

Nereye kadar hentbol?

Şu anda 29 yaşındayım… Ege 
Üniversitesi BESYO’da 
antrenörlük eğitimi alıyorum…. 
Oyunculuğa veda edince 
antrenörlüğe başlayacağım. 
Yani; devam…

En büyük sevincin?
Eskişehir’deki Türkiye Kupası 
finalinde Maliye Milli Piyango’yu 
Çiğdem’in son saniye golüyle 
mağlup ederek kupaya 
uzandığımız maçı unutamam…

En büyük üzüntün?
2011 yılında Üsküdar 
Belediyespor’a uzatmalarda ve 
kendi seyircimiz önünde 
yenilerek Süper Lig 

şampiyonluğunu kaçırmıştık. O 
maçı kazansak sezonu iki 
kupayla kapatacaktık. 

Hedefin?
A Milli Takım düzeyinde 
Danimarka’yı yenersek, Dünya 
Şampiyonası’na katılıp bir ilki 
gerçekleştireceğiz. Bu 
mutluluğu yaşamak en büyük 
hedefim.

Son sözün?
Tamamen yerli oyunculardan 
kurulu bir ekiple yıllardır ligde, 
kupada ve Avrupa’da mücadele 
ediyoruz. Bu nedenle 
Büyükşehir’i gerçek bir hentbol 
okulu olarak görüyorum.
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10
SORU
YANIT
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24
AYAR
BÜYÜKŞEHİR

İzmir Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı, Kemal Altay’ın baş 
antrenörlüğe gelmesinden sonra müthiş bir ivme kazanırken ulusal 
ve uluslararası arenada İzmir’e 24 madalya getirdi. Büyük 
bayanlarda Türkiye 1’incisi, büyük erkeklerde ise 2’inci olan 
Büyükşehir, katıldığı 5 önemli organizasyonda 8 gümüş ve 15 bronz 
madalya adı,  Buse Tosun ise altın madalyaya ulaşan tek güreşçi 
oldu. Yeni dönemin ilk ciddi sınavını 31. Uluslararası Vehbi Emre 
Grekoromen 1. Golden Grand Prix’inde veren Büyükşehir güreşçileri, 
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda takım halinde ilk sırayı aldılar. 
Mevlüt Arık 60 kg’da,  Ahmet Taçyıldız 96 kg’de Emin Öztürk 120 
kg’de bronz madalya kazandılar. 

Büyükşehirli güreşçiler 
minderde fırtına gibi 

esiyor.

MADALYA
AVCILARI

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un bayan ve erkek 
güreş takımları son dönemdeki çıkışıyla altın gibi 
parladı, ulusal ve uluslararası maçlarda 24 madalya 
kazanıp son yılların en başarılı dönemini yaşadı.
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İzmir Büyükşehirli grekocular, 12-13 Aralık’ta Ankara’daki Büyük 
Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda 54 puanla ikinci sırayı elde 
ederken, Harun  Bozoğlu (55 kg), Emrah Kuş (74 kg), Şaban Karataş 
(84 kg) ve Emin Öztürk (120 kg) gümüş, Ahmet Taçyıldız (96 kg) ise 
bronza uzandı. Finlandiya’daki Dünya Üniversiteler Güreş 
Şampiyonası’nda mindere çıkan Mevlüt Arık ile Ahmet Taçyıldız, 
kazandıkları gümüş madalyalarla ülkemizin gururu oldular. 

Ankara’daki Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde 
birinciliği alan Büyükşehir güreşçilerinden Buse Tosun (63 kg) altın,  
Bediha Gün (55 kg) gümüş, Elif Yılmaz (48 kg), Nuray 
Karadağ-Tuğba Deper (51 kg), Fikriye Gök-Derya Bayhan (55 kg), 
Cemile Unudan (59 kg) ve Gamze Tuğba ile Deste Altuğ (72 kg) 
bronz madalya kazandılar. Genç Bayanlar, Kocaeli’ndeki Türkiye 
Şampiyonası’nda 1. oldu ve Milli Takım’a 14 sporcu davet edildi. 
Pattaya’da organize edilen Genç Bayanlar Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda 72 kg’de mindere çıkan Gamze Durukan ile 
Azerbaycan’daki Dünya Yıldız Bayanlar Şampiyonası’nda mücadele 
eden Selenay Dokgöz 49 kg’de bronz madalyaları ülkemize 
getirdiler. Bediha Gün, Akdeniz Ülkeleri Güreş Kupası’ndan gümüş, 
Nuray Karadağ ise Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası’ndan bronz 
madalyayla İzmir’e döndüler.
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İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçu Aybüke Aktuna, 
Polonya-Rzeszow’da düzenlenen Salon Avrupa Okçuluk  
Şampiyonası'nda ikinci oldu. Aktuna, olimpik yay genç bayanlarda 
Rus Alieva (7-3),  Letonyalı Gerda Pociunaite (6-4) ve Danimarkalı 
Anne Marie’yi (7-3) yenip, finale kaldı. Genç okçu, finalde ise 
Ukraynalı Maryana Struk’a 7-3 mağlup olup  gümüş madalya aldı. 
Begül Löklüoğlu, büyük bayanlarda İtalyan Natalia Valeeva'ya 6-4 
yenilerek ilk turda elenmenin sürprizini yaşadı. Olimpik yay genç 
erkeklerde ise Yağız Yılmaz çeyrek finalde İtalyan Luca Maran'a 6-2 
mağlup olarak madalya şansını kaçırdı. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, Türkiye Salon Okçuluk Kupası’nda ise klasik yay 
büyük, genç bayanlar ve genç erkekler kategorilerinde şampiyon, 
büyük erkeklerde ikinci oldu. Bireysel sıralamada Begül Löklüoğlu 
rakipsizliğini ilan ederken,  klasik yay genç bayanlarda Aybüke 
Aktuna ve genç erkeklerde Yağız Yılmaz ikinciliği, klasik yay büyük 
erkeklerde Yusuf Çorba üçüncülüğü elde etti.

Büyükşehir Belediyesporlu okçu Aybüke Aktuna, 
Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası’nda gençlerde 
gümüş madalya kazandı.

Gençler Türkiye Salon (579 puan) ve Üniversiteler  (113 puan) 
rekorlarının sahibi. 2003 Yıldızlar Avrupa Şampiyonu, 2004 Gençler 
Salon Avrupa 2.'si, 2005 Gençler Avrupa Kupası 1.'si, 2006 Gençler 
Salon Avrupa 2.'si ve Gençler Dünya 4.'sü,  2012 Büyükler Dünya 6.’sı.

2010 Gençler Avrupa Şampiyonu, 2010 Dünya rekortmeni, 
2012 Avrupa Kulüpler Şampiyonu.

Begül
LÖKLÜOĞLU

Aybüke
AKTUNA

2008 Gençler Avrupa Kupası üçüncüsü,
2013 Gençler Salon Avrupa ikincisi.

Yağız
YILMAZ

ZİRVEDE
TEK BAŞINA



2009 yılında sağ ayak arka 
adalesinde oluşan 8 cm’lik 
yırtığa rağmen müthiş bir geri 
dönüş yapıp Balkan Şampiyonu 
unvanını ele geçiren İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu 
judocu Veysi Göz, yüzde 40 
duyma kaybı nedeniyle İşitme 
Engelliler Kategorisi’nde tatami 
minderine çıkmaya başladı. 
Balkan Şampiyonası sonrası 
teşhis konulan, Federasyon 
t a r a f ı n d a n  i s e  İ ş i t m e  
E n g e l l i l e r ’ d e  m ü c a d e l e  
etmesine karar verilen Veysi 
Göz, yeni branşındaki ilk 
heyecanını Türkiye İşitme 
Engell i ler Şampiyonası’nda 
yaşadı ve tüm rakiplerini dize 
getirip yine altın madalyayı 

boynuna taktı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu judocu, Konya  
Karaman’daki bu derecesiyle 
İşitme Engelliler Olimpiyatı’nda 
ülkemizi temsil etmeye de hak 
kazandı. Temmuz 2013’teki 
Şampiyonan ın   So fya ’da  
yapılacağını, Veysi Göz’den çok 
iyi bir derece beklediklerini 
söyleyen Teknik Direktör Mesut 
Kapan,  “Ortada Ol impiyat  
üçüncümüz Duygu Çete’nin 
yaşadığı gibi bir durum var. 
Duygu da sonradan görme 
engelliler kategorisine geçmiş 
ve olimpiyat madalyasına kadar 
gitmişti. Veysi’deki yüzde 40’lık 
işitme kaybı, maç sırasında 
büyük sorun yaratıyordu. 
Judoda kendini ıspatlayan 

Veysi, artık işitme engelliler 
kategorisinde yepyeni bir 
döneme başladı” dedi. Başarılı 
judocu ise aktif spor yaşamını 
devam ettirdiği için çok mutlu 
olduğunu söyleyerek, “İnsanın 
h a y a t ı n d a  b a z e n  b ö y l e  
dönemler oluyor. Adalemde 8 
cm’lik yırtık olduğunda nasıl 
vazgeçmed iysem,  i ş i tme  
kayb ıma rağmen y ine  
mücadelemi bırakmayacağım. 
Hedef im,  İş i tme Engel l i ler  
Oyunları’ndan ülkeme altın 
madalya i le  dönmek ve 
ardından da 2016 Paralimpik 
Oyunları barajını geçmek” diye 
konuştu.

Adalesinde 8 cm’lik yırtığa rağmen mindere geri dönüp Balkan Şampiyonu olan 
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu judocu Veysi Göz’e şimdi de yüzde 40 işitme 
kaybı teşhisi konuldu.
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madalyaya ulaştı.

TÜRKİYE
ŞAMPİYONU



BİZ ÇALDIK
AVRUPA DİNLEDİ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Büyük Erkekler Tekvando Takımı, ilk kez organize edilen Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıkarak ülkemizin gururu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Büyük Erkekler Tekvando Takımı, 
Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlenen Avrupa Kulüpler 
Şampiyonası’nda ikincilik kürsüsüne çıktı. Büyükşehirli 
tekvandocular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinciliği elde 
ederken, genel klasmanda ise üçüncü sırayı aldı. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’a tarihi başarıyı, 54 kg’de Tolga İslamoğlu altın, 58 
kg’de Remzi Başakbuğday ile 80 kg’de Berkcan Süngü gümüş, 87 
kg’de ise Alper Ayhan bronz madalyayla kazandırdı. Avrupa'da ilk kez 

düzenlenen şampiyonaya damga vurduklarını belirten İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Tekvando Teknik Direktörü Suat Hastürk, 
“Sekiz sporcu ile gittiğimiz turnuvada dört kişinin madalya alması 
bizi son derece mutlu etti. Tekvandocularımız kazandıkları bu 
derecelerle kendilerini ıspatlama şansı buldu. Türkiye'deki 
başarılarımızı uluslararası arenaya taşıyıp taçlandırmak bizlere ayrı 
bir gurur yaşattı” dedi. 

Tekvandoda Avrupa’nın 
zirvesine çıkıp 

gururumuz oldular.

ŞAMPİYON
KADRO
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1995 İzmir doğumlu. Tekvandoya, 5 
yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyespor 
altyapısında başladı. Çeşitli yaş kategorilerinde 
4 kez Türkiye şampiyonluğu, 3 kez Türkiye 
ikinciliği ve 3 kez Türkiye üçüncülüğü kazandı. 
2011 yılında İspanya'nın Celta Vigo kentinde 
düzenlenen İspanya Open ve aynı yıl 
Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada 
üçüncülük elde etti. 2011'de Güney Kıbrıs'ta 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası ve 2012'de 
Almanya Open turnuvalarında boy gösterdi.

1994 İzmir doğumlu. Tekvandoya 5 yaşında 
Konak Belediyespor’da başladı. Çeşitli yaş 
kategorilerinde 10 kez Türkiye şampiyonluğu, 4 
kez Türkiye ikinciliği ve 2 kez Türkiye 
üçüncülüğü elde etti. 2009’da İsveç'in 
Trelleborg kentinde düzenlenen Avrupa Gençler 
Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. 
2010’da Meksika-Tijuana’da Gençler Olimpiyat 
Denemeleri'nde üçüncü oldu. Aynı yıl 
Singapur'daki Gençlik Olimpiyatları'nda ve 
2011’de Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 
üçüncülük elde etti.

Tolga 
İSLAMOĞLU

Berkcan
SÜNGÜ

1989 İzmir doğumlu. 10 yaşında Büyükşehir 
Belediyespor altyapısında tekvandoya başladı. 
Çeşitli yaş kategorilerinde 14 kez Türkiye 
şampiyonluğu, 2 kez Türkiye ikinciliği ve 1 kez 
de Türkiye 3’üncülüğü elde etti. 4 defa üst üste 
kulüpler düzeyinde Türkiye Şampiyonluğu 
mutluluğu yaşadı. 2006'da Amsterdam’da 
Gençler Open Turnuvası'nda şampiyon oldu. 
2009'da Bursa'da Ümitler Balkan Şampiyonu 
oldu. Aynı yıl İspanya'da Avrupa Ümitler 
Şampiyonası'nda ve 2010'da Hırvatistan'da 
Büyükler Open Cup'ta üçüncülük kazandı.

1989 İzmir doğumlu. 12 yaşında İzmir 
Büyükşehir Belediyespor altyapısında 
tekvandoya başladı.  Çeşitli yaş kategorilerinde 
4 kez Türkiye şampiyonluğu, 2 kez Türkiye 
ikinciliği ve 5 kez Türkiye üçüncülüğü kazandı. 
2009'da Bursa'da düzenlenen Ümitler Balkan 
Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 
2008'de Azerbaycan'daki Open’da büyükler 
kategorisinde üçüncü. Aynı yıl Sırbistan'da 
düzenlenen UNIVERSIADE ve 2011'de 
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde yapılan Open’a 
katıldı.

1990 İzmir doğumlu. 7 yaşında Konak 
Belediyespor’da tekvandoya başladı. Çeşitli yaş 
kategorilerinde 4 kez Türkiye şampiyonluğu, 3 
kez Türkiye ikinciliği ve 3 kez Türkiye 
üçüncülüğü kazandı. 2009’da Bursa'da 
düzenlenen Ümitler Balkan Şampiyonası'nda 
ikinci oldu. 2008'de Almanya-Hamburg'ta 
Büyükler Open, 2009'da İran’da Büyükler Open 
ve Fas'taki Akdeniz Cup, 2010'da İspanya'da 
Avrupa Ümitler Şampiyonası ve 2011'de 
Almanya-Hamburg’ta Open turnuvalarında boy 
gösterdi.

Rıdvan
AKIN

Uğur
ÜÇDİNÇ

Mert
SÜNGÜ

1984 İzmir doğumlu. 13 yaşında Büyükşehir 
Belediyespor altyapısında tekvandoya başladı. 
Çeşitli yaş kategorilerinde 7 kez Türkiye 
şampiyonluğu, 6 kez Türkiye ikinciliği ve 4 kez 
Türkiye üçüncülüğü kazandı. 2003'te Büyükler 
Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne 
çıktı.  2006'da İsveç-Trelleborg’daki Avrupa 
Şampiyonası ve 2009'da Azerbaycan’daki 
Dünya Takımlar Şampiyonası'nda altın madalya 
aldı. 2005’te İslam Oyunları’nda yine birincilik 
kürsüsüne çıktı.  2007 ve 2010'da Hollanda 
Cup'ta üçüncülük elde etti.

Soner
PINARCIK
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1988 Bulgaristan doğumlu. 13 yaşındayken 
Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında 
tekvandoya başladı. Çeşitli yaş kategorilerinde 
2 kez Türkiye şampiyonluğu, 4 kez Türkiye 
ikinciliği ve 2 kez Türkiye üçüncülüğü kazandı. 
2005'te Almanya-Nürnberg’te ve 2006’da 
Yunanistan-Rodos’ta Gençler Şampiyonası'nda 
ikinci oldu. 2008’de Zagreb’teki Open’da 
büyükler kategorisinde altın madalyaya uzandı. 
2011’de uluslararası turnuva üçüncülüğü alıp, 
2012’de Balkan Şampiyonası’nda 2. oldu.

Alper
AYHAN

1976 İzmir doğumlu. 30 yıldır tekvando ile içiçe. 
14 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyespor'da görev 
yapıyor.  10 kez çeşitli Uluslararası Milli Takım 
orgnizasyonlarında görev aldı. Genç Bayanlar 
Dünya Şampiyonası ve Erkekler Avrupa 
Takımlar Şampiyonası'nda Milli Takım 
Antrenörü olarak ay-yıldızlı ekibimizde çalıştı. 
Kıvanç Dinçsalman, Abdullah Sertçelik ve Cem 
Uluğnuyan gibi Dünya ve Avrupa 
Şampiyonları'nda dereceler almış sporcuları 
yetiştirdi.

Suat
HASTÜRK
Teknik Direktör

1981 İzmir doğumlu. 1998 yılından bu yana 
İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 
bulunuyor. Aktif sporculuk döneminde 10 kez 
Türkiye şampiyonu oldu. 2001 yılında Güney 
Kore'de düzenlenen Büyükler Dünya 
Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. 2002'de 
ise Fillandiya'da Büyükler Avrupa Kupası'nda 
ise ikinci olarak kürsüye çıkma başarısı 
gösterdi. 2005'te İzmir'deki UNIVERSIADE’de 
ikinci oldu,  2003 ve 2005'te ise Almanya 
Open'da şampiyonluklar kazandı.

Abdullah
SERTÇELİK
Antrenör

Suat HASTÜRK

Abdullah SERTÇELİK
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İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu 

yuvaya madalyayla 
döndü

REMZİ
BAŞAKBUĞDAY

Tekvandonun altın çocuğu Remzi Başakbuğday, üç 
yıllık bir ayrılığın ardından İzmir Büyükşehir’e geri 
dönüp madalyaları toplamaya başladı.

Üç yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan ayrılan tekvandocu 
Remzi Başakbuğday, yuvaya geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. 
Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi unvanlı dayısı Mert Tuncer 
sayesinde tekvandoya başlayan, kariyerinde 15 Türkiye birinciliği, 
Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan 24 yaşındaki tekvandocu, 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Avrupa Kulüpler Tekvando 
Şampiyonası’nda kazandığı gümüş madalyada da pay sahibi oldu. 
Gençler Dünya Şampiyonu Zeynep Başakbuğday ile evli olan Remzi, 
“Beş yaşından beri tekvando yapıyorum. Benim üzerimde dayım 
Mert Tuncer’in emeği çok büyüktür. İzmir’e ve kulübüme döndüğüm 
için mutluyum. Burada çok mutlu günlerim oldu. 2009’daki Dünya 
Şampiyonası’nda İran ile oynadığımız ve 2-2 devam eden maçın final 
karşılaşmasındaki galibiyetimi asla unutamam” dedi.

1   Dünya Takımlar şampiyonluğu
1   Avrupa Takımlar şampiyonluğu
1   Avrupa Kulüpler ikinciliği
1   Büyükler Avrupa ikinciliği
1   Avrupa Ümitler şampiyonluğu
1   Üniversiteler Dünya üçüncülüğü
4   Open birinciliği
15 Türkiye şampiyonluğu
8   Türkiye ikinciliği
4   Türkiye üçüncülüğü



YAŞLARI KÜÇÜK
HEDEFLERİ BÜYÜK

Bir yaş küçük ekiple çıktıkları yolda İzmir şampiyonu ve Türkiye üçüncüsü olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
minik voleybolcular, bu kez çıtayı daha da yükseğe koydu: Türkiye Şampiyonluğu…

Minikler İzmir şampiyonluğunu geçen sezon Türkiye üçüncülüğü ile 
taçlandıran, bu yıl hedefini şampiyonluk olarak belirleyen İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Minik Bayan Voleybol Takımı, hedefine 
doğru adım adım yürüyor. Karşıyaka, Arkas, Gelişim Koleji, 9 Eylül, 
Işıkkent, TAKEV, Bornova Belediyespor, Bata, Şirinyer Doruk ve 
Bucaspor’un yer aldığı grup maçlarını rakiplerine set vermeden lider 
tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu minikler, bu sonuçla 
Türkiye finallerine adını bir kez daha yazdırdı. Bir yaş küçük ekiple 
mücadele etmelerine rağmen başarılı bir çizgi yakaladıklarını 
söyleyen Antrenör Can Çolak, geçen yıl Türkiye şampiyonluğunu 

sadece 3 sayı ile kaçırdıklarının altını çizerek, “Bu kez çok daha iyi 
durumdayız ve kupayı İzmir’e getireceğiz” dedi. Hayata geçirdikleri 
okul-kulüp işbirliği modelinin kısa sürede meyvelerini verdiğini 
söyleyen genç teknik adam, “Bornova Koleji ile yaptığımız işbirliği 
sayesinde gerçekten iyi bir ivme yakaladık ve örnek bir model 
oluşturduk. Son iki sezonda gelen başarılar, bunun en iyi göstergesi. 
Şampiyonluk güzel ancak bizim için asıl önemli olan, bu takımdan lig 
oyuncuları ve Ay-Yıldızlı ekibimize kadar yükselecek sporcuların 
çıkmasıdır ki bu yolda da epey mesafe aldık” diye konuştu. 

Kupayı 3  sayı ile 
kaçıran voleybolcular 

bu kez iddalı.

ŞAMPİYON
OLACAKLAR
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TIP
MUCİZESİ
GÜLCE !

Aşil tendonu kopan, bacak atardamarına stent takılan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Gülce Kovacıoğlu,
“bitti” denilen voleybol yaşamını başarıyla devam ettiriyor.
Aşil tendonu kopan, bacak atardamarına stent takılan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Gülce Kovacıoğlu,
“bitti” denilen voleybol yaşamını başarıyla devam ettiriyor.

Geçirdiği operasyonlara 
rağmen formasını bir 

an bile olsun 
bırakmadı.

YILMADI
BAŞARDI

Önce aşil tendonu koptu… Hemen ardından bacak atardamarına 
tıkanıklık nedeniyle stent takıldı… Ama o köşesine çekilmek yerine 
çok sevdiği voleybola devam ederek 3.Lig A Grubu’nda mücadele 
eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nın 
değişmez oyuncusu oldu. Adı; Gülce Kovacıoğlu… Milli 
voleybolcumuz Ömer İbrahim Kovacıoğlu’nun kızı… İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un ise gözbebeği… Karşıyaka’da başladığı voleybol 
yaşamını Alternatif, MEV, Denizlispor, Salihli Belediyespor ve Rota 
Koleji’nden sonra şimdi artık İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 
devam ettiriyor… Bakın 24 yaşındaki Gülce, “inanılmaz ama gerçek” 
hikayesini nasıl anlatıyor: 
“Doğduğum günden bu yana voleybolun içindeyim. Gerçekten ağır 
sakatlıklar geçirdim. Bir sporcu için aşil tendon kopması ve 

atardamar tıkanıklığı, her şeye veda etmesi demektir. Ama ben tüm 
bu yaşadıklarıma rağmen voleyboldan kopmadım. Çünkü 
voleybolsuz bir yaşamı asla düşünemiyorum. Bu sakatlıklarıma 
rağmen 13 yıldır salonlardayım. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu’nda 2. sınıfta eğitimimi de sürdürüyorum. Bu 
denli ciddi sakatlıklar geçirip yeniden aktif spora dönmeyi, voleybolu 
çok sevmeme ve çok çalışmama borçluyum. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’u 2.Lig’e çıkarmak için çalışıyoruz. Ben yıllarca 2. Lig 
düzeyinde forma giydim. Takım kalitemiz oradaki ekiplerden farklı 
değil. Zeki, dinamik ve hırslı bir kadromuz var. Voleybolda bu üç 
özellik çok önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Bunu iyi 
kullanıp mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum…”
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Yabancısız, üç
takımdan biri
Büyükşehir Belediyespor, 
TBB2L’de play-off vizesi alan 
18 ekip arasında kadrosunda 
yabancı oyuncu bulunmayan 
üç takım arasında yer alıyor. 
Ligde bazı takımlar ABD’linin 
yanı sıra devşirme oyuncuları 
da kadrosuna katarken, İzmir 
Büyükşehir Belediyespor’un 
yanı sıra sadece Balçova 
Belediyespor ile Tekkeköy’ün 
kadrosu tamamen yerli 
oyunculardan oluşuyor.

16 maçta
10 galibiyet 
Büyükşehir Belediyespor, B 
Grubu’ndaki serisini 16 maçta 
10 galibiyetle tamamladı. 
Büyükşehirli bayanlar, 1134 
sayı atarken, potasında ise 
1006 sayı gördü. Gönül Atila, 
18,3 sayı ve 3,8 asist ve 7,8 
ribaunt ile takımın en dikkat 
çeken oyuncusu oldu. 
Mürüvvet Menderes ise maç 
başına 1,3 blokla İzmir 
Büyükşehir Belediyespor’u  
play-off’a taşıyan isimlerin 
arasında yer aldı.

BİTSİN ARTIK
BU HASRET
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TBB2L’de son sekiz sezonda sekiz play-off oynayıp 5 defa 1.Lig’in kapısından dönen İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Bayanlar, bir kez daha kaldığı final grubunda artık şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Bayanlar Basketbol 2.Ligi’nde son 8 yılda 8 kez play-off oynayıp 
1.Lig’in kapısından dönen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
2012-2013 sezonunda B Grubu’nu 4. bitirip bir kez daha final grubu 
heyecanı yaşamaya başladı. Orduspor, Orman Gençlik ve Bursa 
BŞB’nin ardından ligi 4. sırada tamamlayan Büyükşehirli Bayanlar, 
play-off turunda Konak Belediyespor Altay, Edirnespor, Bursa BŞB, 
Balçova Belediye Termal ve Burhaniye Belediyespor’un arasından 
sıyrılıp 1.Lig hasretini bitirmek istiyor. Sekiz play-off’ta iki kez ikinci, 
üç defa da üçüncü olduklarını ama bir türlü şampiyonluk sevinci 
yaşayamadıklarını söyleyen Antrenör Cenk Gürle, “Kadrosunda 
WNBA’den yıldızlar bulunan takımlara karşı, genç ve Türk 
oyunculardan kurulu bir ekiple mücadele ediyoruz. Buna rağmen 9 
sezonda 9 kez play-off, kolay bir şey değil. Kolay bir grupta değiliz. 
Ancak biz bundan çok daha zorlu gruplarda da mücadele ettik. 
Sezona girerken kendimize iki aşamalı bir hedef belirledik. Birincisi; 
tamamen yerli oyunculardan kurulu bir ekiple play-off’a kalmaktı. 
Bunu başardık. Şimdi ise 1.Lig’e yükselmek istiyoruz” dedi.



POTANIN
MASKOTU

Doğuştan multipleks hastası… 9 ameliyat geçirdi… 
Hayata, İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Takımı sayesinde tutundu…
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15 yaşındaki Halil Dağlı, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi 
Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’nın maskotu oldu. 
Şehit Üsteğmen Konuralp 
Özcan Ortaokulu 8. sınıfta 
okuyan genç Halil, Dağlı 
Ailesi’nin 4 çocuğundan biri... 
Multipleks hastası olarak 
dünyaya gelmiş... Arka arkaya 
9 ameliyat geçirmesine 
rağmen hayata tutunmuş… 
Operasyonlar sonrası, koltuk 
değnekleriyle ayakta 
durabilecek hale gelmiş… 
2010 yılında ise İzmir 
Büyükşehir Belediyespor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’nda antrenmanlara 
başlamış… O şimdi, hayatın 
engellerini basketbolla 
aşabildiği için çok mutlu… 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne engelli sporuna 
verdiği destek için teşekkür 
eden Halil, “Herkesin 
hayatında spor olmalı. Biz 
engellerimizi spor sayesinde 
aşıyoruz. Siz, sporsuz 
yaşayarak kendi hayatınıza 
engel olmayın” diyerek çok 
önemli bir de mesaj veriyor.

Engelleri artık 
basketbol sayesinde 

aşıyor.

HALİL
DAĞLI
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U-17’LER İZMİR ŞAMPİYONU
Futbolda 4 sezondur Türkiye Şampiyonası vizesi 
alamayan İzmir Büyükşehir Belediyespor grup ve 
eleme maçlarını lider tamamladı.

Türkiye finallerine 
namağlup unvanıyla 

gidiyorlar.

4 YIL
BEKLEDİLER

Futbolda 4 yıldır Türkiye Şampiyonası vizesi alamayan İzmir 
Büyükşehir Belediyespor U-17 Takımı, İzmir elemelerini namağlup 
birinci tamamlayarak turnayı gözünden vurdu. Çamdibigücü, 
Çamdibispor, Çamdibi Devre, Çamdibi İdmanyurdu, Çamdibi Altınok, 
Mersinli Şimşek ve GSİM gibi birbirinden güçlü rakiplerle mücadele 
eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, 14 karşılaşmada mağlubiyet 
yüzü görmezken, elemeleri 13 galibiyet ve 1 beraberlikle kapattı. 
Rakip fileleri tam 65 kez havalandırıran Büyükşehirli futbolcular, 
kendi kalelerinde ise sadece 5 gol gördüler. Performansını İzmir 
finallerinde de devam ettiren U-17’liler, önce Atillaspor'u 2-1, finalde 
ise Bozyaka Yeşiltepespor'u 1-0 mağlup ederek Türkiye Şampiyonası 
biletini ceplerine koydular. Büyükşehir Belediyespor'da 29 golle Ferdi 
Umut Çakın, takımın en skorer futbolcusu oldu. U-17 takımının tam 4 
sezon aradan sonra Türkiye Şampiyonası'na gittiğinin altını çizen 
Altyapı Sorumlusu Ertunç Özmusullu, "Antrenörümüz Caner Güney 
Yılmaz ve öğrencileri, kulübümüzün yüzünü güldürdüler. Bu takım, 
Nisan ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda da başarılı 
sonuçların altına imza atacaktır. Altyapımızda gerçekten çok 
yetenekli oyuncularımız var. Artık tüm kategorilerde Türkiye 
Şampiyonası vizesi almanın vakti yaklaşıyor” dedi.

TURNAYI
GÖZÜNDEN
VURDU



2 YILDA
1 MİLYON
200 BİN TL
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spor 
kulüplerine son iki sezonda verdiği maddi destek 
miktarı milyon barajını aştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, maddi imkansızlıklarla boğuşan amatör 
spor kulüplerine verdiği desteği bu yıl da sürdürdü. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buz Sporları Salonu bahçesinde 
düzenlenen ‘Geleneksel Amatör Spor Şenliği’ kapsamında, 219 spor 
kulübüne malzeme yardımı törenine katıldı. Törende, İzmir 
Milletvekilleri Alaattin Yüksel, Mustafa Moroğlu, Prof. Dr. Hülya 
Güven, Prof. Dr. Oğuz Oyan ve ilçe belediye başkanları de yer aldı. 
2010 yılından bu yana amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin lira 
değerinde malzeme yardımı yaptıklarını ve desteğe devam 
edeceklerini söyleyen Başkan Kocaoğlu, göreve geldiklerinden bu 
yana da 21 adet çok amaçlı salon yaptıklarını hatırlattı. Kocaoğlu, 
Bayraklı’daki Ordinaryus Prof. Dr. Ekrem Akurgal Rekreasyon 
Alanı’nın da kısa süre sonra hizmete gireceğini müjdeledi. Malzeme 
paketleri, 20’şer adet forma, şort, tozluk takımı, yağmurluk, futbol 
ayakkabısı, eşofman, spor çantası ve 10’ar adet futbol topundan 
oluşuyor. Malzemeler, her kulübün renklerine uygun olarak 
hazırlatılıyor. Malzeme desteği için İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yıl 
350 bin liralık harcama yaptı. 



DOĞUYOR
YENİDEN
HASANAĞA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentlilerin nefes aldığı simge 
mekanlardan Buca Hasanağa Bahçesi’nde yenileme ve düzenleme 
çalışmalarına başladı. Mart sonunda tamamlanacak proje 
kapsamında, toplam 96 dönümlük alandaki eski dokunun 
özgünlüğünü korumaya özel önem verildiği bildirildi.

Nitelikli ağaçları koruyacak şekilde hazırlanan projeye göre, uzun 
yıllar boyunca İzmir’in çekim merkezi olan bahçede gezinti ve 
dinlenme alanları, 1400 metrelik kauçuk kaplama koşu yolu, 1000 
metrelik bisiklet yolu, 2 adet basketbol sahası, tenis kortu, duvar 
tenis kortu, kaykay pisti ve tuvalet binası yapılıyor. Ayrıca 50 araçlık 
açık otopark, 2 adet çocuk oyun alanı ile çocuk bisiklet ve küçük 
araba pisti oluşturuluyor. Düzenlemede engellilerin kullanımı da göz 
önüne alınıyor. 
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İçinde kauçuk koşu yolları, basketbol sahaları, tenis 
kortu, kaykay pisti ve çocuk oyun alanları 
oluşturulan tarihi Hasanağa Bahçesi’nin mobilya ve 
ışıklandırması da yenilenecek. Bahçe, eski 
cazibesine yeniden kavuşacak.

Buca’da yeni bir spor 
alanı daha hizmete 

giriyor.

CENNETE
DÖNÜYOR



Buca’nın en önemli yeşil 
alanlarından biri olan 
Hasanağa Bahçesi’nin, İtalyan 
asıllı Levanten işadamı 
Aliotti'nin ölümü üzerine, mülk 
varisleri tarafından satılığa 
çıkarıldığı ve 1926 yılında 
Ödemiş eşrafından Sarıgöllü 
Hasan Ağa tarafından satın 
alındığı biliniyor. Hasan Ağa, 
biri bahçenin kuzey, diğeri 
güneybatı köşesinde iki konut

inşa ettirmiş, esas köşk ile 
diğer servis lojmanlarını ve 
bağ köşkünü konut olarak 
kiraya vermiş. 1930'lu yılların 
başlarında köşk yanmış. 
Bahçe ise Hasanağa ailesinin 
mülkiyet inde bulunduğu 
sürede halka açık tutulmuş, 
Bucalılar için bir mesire yeri 
olarak kullanılmış ve Hasanğa 
Bahçesi olarak adlandırılmış.
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Yaklaşık 4 milyon TL’ye mal olacak çalışmalar kapsamında yeni 
şehir mobilyaları ile süslenecek olan Hasanağa Bahçesi, yeni 
görüntüsünün yanı sıra yeni ışıklandırmasıyla da dikkat çekecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2003 yılında bahçeyi çevreleyen 
duvarları yıkarak yeşil dokunun ilçeyle bütünleşmesini sağlamıştı.

BÜYÜKŞEHİR, 4 MİLYON LİRALIK 
DÜZENLEME ÇALIŞMALARINA 

BAŞLADI

Bahçe’nin tarihçesi
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Ligler ağır saha şartlarında ve farklı iklim kuşaklarında çok yoğun bir 
tempoda devam etmektedir. Haliyle bu zorlu ve farklı koşullar; 
sporcuların sağlık ve performanslarında düşüşlere-olumsuzluklara 
neden olmaktadırlar. Antrenörler çok önemli fonksiyonları olan ve 
buna paralel, ciddi boyutlarda sorumluluğu taşıyan futbol 
adamlarıdır. Bir antrenörün en büyük amacı, antrene ettiği takıma 
başarı kazandırmaktır. Bunun için de; futbolcunun performansını 
artırmak ve bu kondisyonel özelliğini en iyi düzeyde devam ettirmek 
gerekmektedir. Bu özelliğin temini için antrenman biliminin temel 
doğrultusunda sporcularına ağır yüklemeler yapmaları 
gerekmektedir. Bunun sonucunda yorgunluk durumu oluşur. İşte bu 
noktada antrenör çok dikkatli olmalı ve yorgunluğu giderici 
dinlenme-çalışma programlarını sporcularına uygulamalıdır. Bir 
antrenörün amacı, sporcuların performanslarını artırmak ve bunu 
belirli bir düzeyde tutmak olduğuna göre; yorgunluğu, bunun 
işaretlerini ve giderilmesini iyi bilmesi gerekir. Devre araları ve sezon 
boşlukları, futbolcuların yorgunluğunun giderilebilmesi için, çok 
uygun dönemlerdendir. İyi antrenör bu ara dönemleri, bu konuda 
verimli bir şekilde değerlendiren antrenördür.

Yorgunluk, geriye dönüşebilir fizyolojik bir olaydır. İyi bir dinlenme 
sayesinde kasların çalışma koşulları yine önceki normal haline 
dönüşür. Antrenör bu uygulamayı dikkatli yapmalıdır. Aksi halde, 
sporcularını daha yorgun ve kolay kolay düzelmeyen bir yorgunluk 
sürecinin içine sokabilir. Bunun örneklerini, kaybedilen bir maç 
sonrasında aşırı yüklemeli, ceza antrenmanları yaptıran 
antrenörlerin uygulamalarında görmek mümkündür. Aslında bu 
antrenörler cezayı sporcularına değil, kendi antrenörlük 
kariyerlerine vermektedirler.
 
Yorgunluk, uygun metot ve yöntemlerle durdurulmadığı takdirde, 
sporcuda bazı menfilikler gelişir. Bunlar da; yorgunluk sendromu, 
sürantrenman ve de daha ciddi bir durum olan tükenmedir. 

Aktif dinlenme prensiplerine özen göstermeden sezon sonlarına 
doğru ısrarla yoğun antrenmanlara devam etmek düşüncesinde 
olan antrenörlerin bir noktaya çok dikkat etmeleri gerekmektedir. O 
da sürantrenman konusudur. Sporcunun devamlı yüklemeler 
sonrası, aşırı yorgunluk noktasına gelmesi ve sportif verimliliğin 
azalmasıyla ortaya çıkan tablodur. Bu noktada da antrenör çok 
dikkatli olmalı ve futbolcusunda gerek fiziksel, gerekse ruhsal 
alanda meydana gelen veya gelebilecek olan değişiklikleri fark 
edebilmelidir. Sporcuda görülen iştah kaybı, kilo kaybı, isteksizlik, 
halsizlik, çabuk yorulma, endişe, uyku bozuklukları, istirahat 
nabzında artma, kan basıncında düşme, takım arkadaşları ile 
uyumsuzluk gibi davranış ve semptomlar, acil tedbirler alınması için 
çok önemli sinyallerdir.
Antrenör, spor hekimi, psikolog, masör ve sporcu işbirliği halinde 
hareket ederek bu durum ortadan kaldırılmalıdır. En iyi 
yöntemlerden biri; sporcunun yoğun antrenmanlarını azaltıp, 
spordan kopmadan dinlenmesinin teminidir. Fiziksel ve ruhsal 
alanda bir çok semptomla birlikte seyreden ve sporcunun 
performansında gerileme ile giden bir dönem olarak da ifade edilen 
yorgunluk, spor hekimliğinin de önemli uğraş alanlarındandır. Ancak 
spor tıbbı elemanlarından önce antrenörlerin kronik yorgunluk 
belirtilerini, bilgi ve tecrübeleri ile çok iyi takip etmeleri 
gerekmektedir. Zamanında yapılacak olan doğru tespitler 
sporcunun yeniden kazanılması için çok büyük önem taşımaktadır. 
Aksi halde, sporcu gelişmekte olan düşüşünü, sportif kuralların 
dışında aramaya başlayabilir. Bu durum ise, kişinin spor hayatında 
daha ciddi tehlikelerle karşılaşmasına neden olabilir. Ciddi ve kalıcı 
sakatlıklar, doping, psikolojik çöküntüler ve de spor disiplini içinde 
olmayan davranışlar, bunlardan bazılarıdır. Ligler sırasında oluşan 
boşluklarda, devre aralarında ve sezon sonu tatillerinde fiziksel ve 
zihinsel olarak sporcuların dinlenme programları mutlaka 
uygulanmalıdır.

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi / TÜFAD İzmir Şube Başkanı

YORGUNLUĞUN
GİDERİLMESİ
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Yaşlanma döneminde kolayca benimsenip sevilecek egzersizler 
seçilmelidir. Önemli olan; egzersizdeki devamlılıktır. Yürüyüş, dans 
etme ve bahçe işleri gibi hafif-orta düzey egzersizlere uyum ve 
devamın daha yüksek olduğu görülürken, ayrıntılı ve karmaşık 
egzersiz programlarına katılımın ise daha güç olduğu saptanmıştır. 
Özellikle; sert yüzeylerde egzersizden kaçınılmalıdır. Ayakkabı seçimi 
konusunda da dikkatli olunmalıdır. Varsa hastalıklar ve kullanılan 
ilaçlar dikkate alınarak antrenman programı düzenlenmelidir. 
Örneğin; diz eklemi kireçlenmesi olan kişiler için ağırlık taşımayacağı 
yüzme ya da sabit bisikletler seçilebilir. Bisiklette de dizi aşırı 
kıvırmayı gerektirmeyecek şekilde ayarlamalar yapılmalıdır. 
Bacaklarında sorunları olanlar için kol kaslarını kullanabileceği 
egzersizler seçilebilir.

Seçilen aktivite büyük kas gruplarını çalıştırmaya yönelik olmalıdır. 
Yürüme, tempolu yürüme (jogging), yüzme, bisiklet, dans gibi 
programdaki aktiviteleri zaman içerisinde çeşitlendirmek, sıkıcılığı 
engelleyerek motivasyonu artıracaktır.

Yapılan egzersiz, asla yarışma amacı taşımamalıdır.

Egzersiz temposunun bireysel olduğu, grup içindeki bireyler 
arasındaki farklılıklar olacağı unutulmamalıdır. Kişiye uygun 
tempoyu saptamak ise kendi vücudunu tanıması gerekir. 
Ağrı vücudun uyarısı olarak kabul edilmeli ve ağrılı hareketlerin 
üzerine gitmekten kaçınılmalıdır.

Egzersiz süre ve şiddetini artırmak için acele edilmemeli, 
basamaklar yavaş yavaş artırılmalıdır. Özellikle uzun süre aktif 
olmayanlar çok düşük yük ve tempo ile başlamalıdır.

Egzersiz sırasında ya da sonrasındaki şikayetler (çarpıntı, göğüs 
ağrısı, sık soluma vb) dikkate alınmalı bir hekime başvurarak 
program gözden geçirilmelidir. Benzer şekilde aşırı yorgunluk, inatçı 
ağrılar, uyku bozuklukları gibi bulguların da aşırı yüklenme bulguları 
olabileceği unutulmamalıdır. Egzersiz sırasında ve sonraki birkaç 
dakika kalp hızının artması ve solunumun sık sık olması doğaldır.

Egzersiz için uygun saatler seçilmeli, hemen yemek sonrası ya da aç 
olarak egzersiz yapılmamalıdır. Yaşlılarda ısı düzenlenme 
mekanizmaları daha yavaş çalışabilir. Susuzluk hissi de azalmış 
olabileceği için sıcak havalarda sıvı alımı konusunda dikkatli 
olmalıdır.

Egzersiz öncesi ısınma ve sonrası soğuma dönemleri 
atlanmamalıdır.
Kişi yapacağı egzersiz ve sınırları konusunda iyice 
bilinçlendirilmelidir. Riskler anlatılmalıdır. Ancak sürekli egzersiz 
riskleri konusunda uyarmak ters etki yaparak egzersizden, 
aktiviteden uzaklaştırabileceği göz ardı edilmemelidir.

BUNLARA DİKKAT !

Aktivite sırasında aşağıdaki bulgularla karşılaşıldığında aktiviteye 
son verilerek en kısa zamanda bir hekime danışılmalıdır. 
►   Kalp ritim bozuklukları 
►   Baş dönmesi, baygınlık, fenalık hissi
►   Aktivite ile artma gösteren kas-iskelet problemleri. 
►   Kusma, bulantı veya değişik rahatsızlıklar. 
►   Göğüs ağrısı ve kol, çene, diş, veya kulağa yayılan ağrı. 
►   Denge kaybı 
►   Aşırı yorgunluk 
►   Fizik aktiviteyi takip eden 10 dakikada kalp atımlarının istirahat 
       kalp atım sayısına düşmemesi. 

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

EGZERSİZ
UYARILARI



BOCCİA HEYECANI SÜRÜYOR
ENGELSİZMİR 2013 Projesi kapsamında hayata geçirilen projeye 
katılanlar, ilköğretim okulu öğrencileriyle bir araya geldi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelli sporu boccia için İzmir’den 
sporcular yetiştirmek amacıyla ENGELSİZMİR 2013 kapsamında 
hazırladığı proje tüm hızıyla devam ediyor. Boccia projesine katılanlar 
ile Gümüşpala Ticaret Meslek Lisesi ve Petkim Latife Hanım İO 
öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı oyuncularıyla bir araya gelerek empati yaptı. Öğrenciler, 
basketbolcuların sandalyelerine oturarak, onlarla birlikte basketbol 
oynadı, engelli sporcuların ne kadar zor bir işi başardıklarını anlama 
fırsatı buldu. Proje yetkilileri, başvuruları yaptıktan sonra her çarşamba 
günü 13:00-15:00 saatleri arasında Celal Atik Spor Salonu'na gelerek 
çalışmalara katılabileceğini ifade etti.

Artistik Buz Pateni Türkiye Teşvik 
Şampiyonası 2.Grup Elemeleri'nde mücadele 
eden Buz Pateni Takımımız, gösterdiği 
performansla madalyaları süpürdü. 26-27 
Ocak tarihlerinde Buz Sporları Salonu’nda 
yapılan turnuvada 28 sporcuyla mücadele 
eden ekibimiz, 9 madalya kazandı. A 
bayanlarda Sıla Sağdıç 33,97'lik derecesiyle 
altın madalya alırken, B bayanlarda Sudenaz 
Özcan 23,92 ile üçüncü oldu. C bayanlarda 
Elifsu Erol (31,19) Kumsal Belin (29,55) ve 
Lara Aksoy (27,64) ilk üç sıradyı aldı. D 
bayanlarda Adasu Mutlu altın (25,12) Aysu 
Belin (22,34) bronz madalya kazandı, Defne 
Günce Kılıç (22,12) dördüncü oldu. D baylar 
kategorisinde birinciliği Efe Cetiz (21.62), 
ikinciliği Turan John Karaca (15,67) elde etti.

MİNİKLERE “BAŞKAN” TEBRİĞİ
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı buz sporcuları, Başkan Aziz 
Kocaoğlu’nun da katıldığı törenle ödüllendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılında Bornova’daki Aşık Veysel 
rekreasyon Alanı içinde hizmete açtığı Buz Sporları Salonu’nda buz 
pateniyle tanışan çocuklar, kısa sürede büyük aşama kaydederek 
ulusal yarışmalarda madalyaları toplamaya başladı. Artistik Buz Pateni 
Türkiye Teşvik Şampiyonası 2. Grup Elemeleri’nde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin 28 sporcusunun 9’u dereceye girdi. İzmirli  minik 
sporcuların diğer illerden yarışan rakiplerine karşı elde ettiği üstünlük, 
gelecek için de ümit verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, dereceye giren sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını 
diledi.  
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9 kez kürsüye çıktık
Bu sezon  Euro League 2'de mücadele 
edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 
İspanya'nın Getafe şehrinde 7-10 Mart 
tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ev 
sahibi Getafe, Fransa'dan Capsaaa, 
Belçika'dan Srug Silverspokes ve 
Avusturya'dan Sitting Bulls takımlarıyla 
karşılaşacak. Antrenör İsmail Kar, zorlu bir 
grupta yer aldıklarını belirterek, "Kurulduğu 
günden bu yana Avrupa’da ülkemizi ve İzmir’i 
başarıyla temsil eden ekibimizin amacı 
İspanya’da ilk iki takım içerisine girmek. Bunu 
başaracak güce ve tecrübeye sahibiz. 
Gurbetçilerimizden destek bekliyoruz" 
şeklinde konuştu.

Avrupa’da tur peşinde 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Grekoromen 
Güreş Takımı, Gençler İl Birinciliği’nde 14 
madalya kazandı ve ilk üçe girerek Türkiye 
Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. 60 
kg’de Aydın Altay, 66 kg’de Bayram Tuncel, 
74 kg’de Lokman Ali Saymen, 84 kg’de 
Mustafa Yılmaz, 96 kg’de İbrahim Aru ve 110 
kg’de ise Hakan Ataberk Karabulut birinci, 60 
kg’de Mustafa Han, 66 kg’de Ömer Caner, 74 
kg’de Gültekin Kavak, 84 kg’de Hasan Emre 
Avcı ve 96 kg’de Mehmet Arı ikinci, 60 kg’de 
Berk Yanıklar, 84 kg’de Halil İbrahim Kavak 
ve 96 kg’de Abdullah Vurgun üçüncü oldular. 
Güreşçiler, okullararası serbest ve 
greko-romen güreş şampiyonalarında ise 18 
madalya kazanarak göğüsümüzü kabarttı. 

Grekoda genç umut

KISA KISA...






