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İzmir Büyükşehir Belediyespor Basketbol Erkek Takımı’nın genç 
forveti Tamer Gürpınar, kulüp tarihinde bu kategorideki ilk milli 
basketbolcu unvanını alacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, 6-17 
Haziran tarihleri arasında Endenozya’nın Riau kentinde 
düzenlenecek İslam Oyunları’nda mücadele edecek U-23 Milli 
Takım aday kadrosuna, 21 yaşındaki oyuncuyu da davet etti. 22 
Kasım 1992 doğumlu Tamer Gürpınar, basketbola Şirinyer 
Dorukspor’da başladı. Işıkkent ve Beykoz’da forma giydikten sonra 
iki yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyespor’a gelen Tamer, 
2011-2012 sezonunu 18,6 sayı, 8,2 ribaunt ortalamasıyla 
noktalayarak şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Genç yıldız, 
TB2L’de bu sezonu 9,3 sayı, 4,2 ribaunt ortalamasıyla bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor forması altında kariyerini yeniden 
şekillendirdiğini söyleyen Tamer Gürpınar, “TB2L’de bu sezon 
tamamen yerli oyunculardan kurulu bir kadroyla mücadele ettik. 
Karşımızda Kambala gibi yıldızlar yer aldı. Buna rağmen mücadeleyi 
1 saniye bile bırakmadık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Böyle 
bir sezonun sonunda U-23 Milli Takım aday kadrosuna çağırılmam 
onur verici bir olay. Başarı çıtamı şimdi daha yükseğe 
koyabileceğim” dedi.  Antrenör Mustafa Ağme, Tamer'in çok 
yetenekli bir basketbolcu olduğunu vurgulayarak, "Her zaman gizli 
silahımız oldu. 3 ve 4 numaralı pozisyonlarda bu sezon bize çok 
katkı sağladı ve karşılığını da Milli Takım’a seçilerek aldı. Kendisine 
ay-yıldızlı forma altında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Yıllarca emek verdik… Hepsini özenle büyüttük… 
Ve sonunda İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek 
Basketbol Takımı’ndan da Milli Takım’a oyuncu 
göndermeyi başardık…

İSLAM
OYUNLARI İÇİN
ENDONEZYA’YA
  GİDECEK
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FUTBOL OYNA
ARKADAŞLAR KAZAN

Her kıtadan en az bir takım, One Nation Cup sayesinde  18 Mayıs’ta İzmir’de bir araya gelecek, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir yandan futbol şöleni, diğer yandan kültür 
etkileşimi yaşanacak.
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Almanya’nın dünyaca ünlü eski 
futbolcusu Marco Bode ile 
Bremen’deki Sportgarten’in Başkanı 
Ulli Barde’nin fikir babalığını yaptığı ve 
dünyanın tüm kıtalarından gençleri bir 
araya getiren One Nation Cup’un 
4’üncüsü, 18 - 26 Mayıs tarihleri 
arasında İzmir Büyükşehir 

Belediyesi’nin organizatörlüğünde İzmir’de gerçekleştirilecek. 
“Futbol oyna, arkadaşlar kazan” sloganıyla özdeşleşen 
festival sayesinde 8 kız ve 8 erkek takımı, Bremen ve Güney  
Afrika’dan sonra bu kez İzmir’de buluşacak, Bucaspor 
Tesisleri’nde müthiş maçlarla heyecan fırtınası estirecek.

Festivale; bayanlarda Tianjin (Çin), Capetown (Güney Afrika 
Cumhuriyeti), Kanagawa (Japonya), Bremen (Almanya), 
Volgograd (Rusya), Sarajewo (Bosna), Nordwestschweiz 

(İsviçre) ve İzmir’den U-15 takımları katılacak. Erkeklerde ise 
Wuhan (Çin), Bakü (Azerbaycan), Durban (Güney Afrika 
Cumhuriyeti), Long Beach (ABD), Yeni Zelenda, Bremen 
(Almanya), Torino (İtalya) ve İzmir U-15 takımları mücadele edecek. 

One Nation Cup, turnuvaya katılan tüm takımlar için “Hayatta 
bir defa yaşanabilecek bir tecrübe” olarak gösteriliyor. 
İzmir’de buluşacak gençler de bu futbol festivalinden büyük 
fayda sağlayacaklar ve  farklı uluslar kültürel açıdan 
kaynaşacak. One Nation Cup,  etkinlikleri “Gençlik Haftası” 
organizasyonları ile birleşecek, açılış töreni, geziler ve kültür 
turlarıyla tarihi günler yaşanacak.



Ülkemizi tam 13 yıldır aralıksız olarak Avrupa kupalarında temsil 
eden tek Türk ekibi unvanını koruyan İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Willi Brinkmann Cup’a 
katılarak kendi rekorunu bir kez daha kırdı.

Ligde normal sezonu ilk dörtte bitiren İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, önce Euro League-2  A Grubu'nda mücadele etti. 
Burada İspanyol Getafe'ye 92-68 yenilmesine rağmen, 
Avusturya'dan Sitting Bulls'u 79-49, Fransa'dan CAPSAA'yı 74-53 ve 
Belçika'dan Silverspokes Gent'i 65-45'lik skorlarla mağlup ederek 
grubu ikinci sırada tamamlayıp Willi Brinkmann Cup vizesi aldı. 

İzmir ekibi, Kanarya Adaları'nın Las Palmas kentinde 26-28 Nisan 
tarihlerinde düzenlenen Willi Brinkmann Cup'ta İspanya'dan Las 

Palmas, İtalya'dan Porto Torres ve Fransa'dan Grenoble 
Handibasket ile karşılaştı. İlk maçta İtalya'dan GSD Porto Torres 
takımına 75-57 mağlup olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, ikinci 
maçında Fransa temsilcisi Meylan Grenoble Handibasket’i 
60-54’lük skorla yendi. Son karşılaşmada ev sahibi BSR Las 
Palmas’a 96-74 kaybeden İzmir temsilcisi grubu 3. sırada 
tamamladı. 
İkinci turda C Grubu’ndan Fransız Toulouse ile karşılaşan ve maçı 
uzatmalarda 48-47 yitiren İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu 
sonuçla 7’incilik maçı oynamak zorunda kaldı. Son karşılaşmasında 
İsrail’den Beit Halochem Haifa ile eşleşen İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, salondan 71-64 mağlup olarak turnuvayı 8. sırada 
tamamladı.

KENDİSİ
TEK RAKİBİ
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Avrupa Kupaları’nda 13 sezondur aralıksız mücadele eden İzmir Büyükşehir Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı, 14. yılında Kanarya Adaları’nda birbirinden güçlü rakiplerle mücadele etti.

Willi
Brinkmann
Kupası’nda
    8. oldu



İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı’nın iki oyuncusu Mahsun İpekşen ve Ahmet Efetürk, 
Basketbol Genç Milli Takımı’na davet edilmenin büyük 
gururunu yaşıyorlar. İki sporcu, önümüzdeki günlerde 
ay-yıldızlı formayı ilk kez giymenin onuruna erişecekler ve tüm 
İzmir’in gururu olacaklar.

İki sporcunun yolu, bundan kısa bir süre kesişti. Basketbolla 
hiç ilgisinin olmadığı bir dönemde takım arkadaşı Hasan, genç 
Mahsun İpekşen’i ısrarla antrenmanlara başlattı. Basketbolun 
zevkine varan ve doğuştan gelen engelleri turuncu renkli 
topun peşinde yavaş yavaş yenmeye başlayan Mahsun 
İpekşen, aynı mutluluğu yaşaması için arkadaşı Ahmet 
Efetürk’ü, kolundan tuttuğu gibi Celal Atik Spor Salonu’na 
getirdi. İki sporcu, yetenekleri sayesinde kısa sürede takımın 
değişmez oyuncusu olurken, dikkat çekici performanslarıyla 
Genç Milli Takım’a kadar yükseldiler.

Doğuştan engelli olduklarını söyleyen, defalarca ameliyat 
masasına yattıklarını belirten Mahsun ile Ahmet, basketbol 
sayesinde yaşama adeta sıfırdan başladıklarını söyleyerek, 
“İzmir Büyükşehir Belediyespor’un özellikle son yıllarda engelli 
sporuna verdiği destek hep dikkatimizi çekiyordu. Ancak bir 
türlü cesaretimizi toplayıp salonun kapısından içeriye 
giremiyorduk. Tesadüfler eseri geldiğimiz yerde şimdi 
hayatımız değişti. A Milli Takım’a kadar yükselip güzel 
kentimize bir gurur daha yaşatmak istiyoruz” dediler.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un doğuştan engelli 
iki sporcusu Mahsun ile Ahmet, tesadüf eseri 
geldikleri Celal Atik Spor Salonu’ndan, Tekerlekli 
Sandalye Basketbol Genç Milli Takımı’na kadar 
yükseldiler.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un”Süperman” lakaplı tekvandocusu Tolga İslamoğlu, 
müthiş kariyerine Atina’da bir de Avrupa Şampiyonluğu ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un minikler, yıldızlar, gençler Türkiye Şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü unvanlı 
tekvandocusu Tolga İslamoğlu, Atina’daki Kulüpler Avrupa Şampiyonası’nda 54 kiloda elde ettiği 7 puanla, 
bireysel kategoride tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa’nın da zirvesine çıktı. Kariyerinin en önemli 
başarısını elde eden 18 yaşındaki “Süperman” lakaplı tekvandocu, böylelikle Avrupa semalarında da uçmaya 
başladı. Son bir yıldır büyükler kategorisinde boy gösteren Tolga İslamoğlu, başarı basamaklarını sağlam bir 
şekilde çıktığını söyleyerek, “Şimdi artık hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Önümde en az 10-12 yıllık 
bir spor kariyeri var bu süreye birçok madalya sığdıracağıma inanıyorum” dedi.AV
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ÇİÇEK
TATAR

AYŞENUR
TAŞLI
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Judo Takımı’nın iki sporcusu Ayşenur Taşlı ve 
Çiçek Tatar, son iki yılda kazandıkları madalyalar ve kupalarla Ümitler Avrupa 
Şampiyonluğu’na doğru göz kırpmaya başladılar.

Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 3. sınıf öğrencisi olan Ayşenur Taşlı, 2011 
yılında Ümit Milli Takım formasını giyerek kariyerindeki ilk güçlü çıkışı yaptı. 
2013’te Antalya’da düzenlenen Uluslararası Nazım Canca Ümitler Avrupa 
Kupası’nda bronz madalyayı boynuna takarak zirveye doğru yürümeye başladı. 
17 yaşındaki judocu, kasım ayında ise Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 
tatamiye çıkıp altın madalya arayacak.

Karataş Lisesi 1. sınıf öğrencisi Çiçek Tatar, geçen yıl Türkiye Yıldızlar Şampiyonu, 
Balkan 3’üncüsü ve Ortaokullar Yıldızlar Türkiye Şampiyonu unvanlarını elde 
ederek bir yıldız gibi parlamaya başladı. 15 yaşındaki judocu, bu yılın başında 
katıldığı Uluslararası Nazım Canca Ümitler Avrupa Kupası’nda ise ikincilik 
kürsüsüne çıktı. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Antrenörleri İzzettin Tunç ve Yasin Örük, her iki 
sporcunun da büyük bir kariyer elde edeceğine inandıklarını söylerken, Teknik 
Direktör Mesut Kapan ise Ayşenur ile Çiçek’in 2020 Olimpiyatları için hazırlanan 
ekibin içinde yer aldığına dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un iki judocusu Ayşenur Taşlı ve Çiçek Tatar, Nazım Canca Avrupa Kupası’ndan 
İzmir’e iki madalyayla dönerken, Avrupa şampiyonluğuna doğru geri sayıma başladılar.

BÜYÜKŞEHİR’İN

ÇİÇEK KIZLARI
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Kurulduğunun ilk yılında şampiyon olarak Buz Hokeyi Süper 
Ligi’ne yükselen, geçen sezonu 3. sırada bitiren İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, 2012-2013 sezonunu ise ikincilikle 
noktalamayı başardı. Ligde normal sezonu 12 maçta 10 
galibiyetle kapatan İzmir Büyükşehir Belediyespor, Başkent 
Yıldızları, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor ve Erzurum GSİM 
ile play-off oynamaya hak kazandı. İzmir ekibi, play-off 
serisinde, normal sezonu ve play-off’u ilk sırada bitiren 
Başkent Yıldızları engeline takılınca ikinci oldu. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Hokey Takımı, bu sezon ikinci kez 
mücadele ettiği Süper Lig’deki 20 maçta 17 galibiyet 3 yenilgi 
alırken, rakip fileleri 283 kez havalandırdı. Maç başına 11,9 
gol atıp, 2,9 gol yiyen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
böylelikle önemli bir başarının da altına imzasını attı. Buz 
hokeyinde son dönemde büyük bir çıkış yaşadıklarını belirten 
Şube Sorumlusu Mete Tataroğlu, "Son 3 yılda 2. Lig 
şampiyonluğu, birer kez de Süper Lig ikinciliği ve üçüncülüğü 
elde ettik. Bu sezon başında hedefimiz şampiyonluktu; ancak 
bazı şanssızlıklardan dolayı buna ulaşamadık. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor'un adını Avrupa Kupaları'nda 
duyurmak istiyoruz” dedi.

ADIM ADIM
ZİRVEYE

2011’de 2. Lig şampiyonu olan, geçen sezon Buz Hokeyi Süper Ligi’ni 3. bitiren İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, 20 maçta sadece üç yenilgi aldığı bu sezonu ise 2. sırada noktaladı.



İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
7 yaşındaki buz sporcusu Efe 
Çetiz, Ankara’da düzenlenen 
Gül Anar Türkiye Teşvik 
Şampiyonası’nda altın madalya 
kazan ı rken ,  f i gü r le r i y le  
izleyenleri adeta büyüledi. 
Nedret İlkan Keten İlköğretim 
Okulu 2. sınıf öğrencisi minik 

Efe, yaşıtları daha okuma 
yazmayı yeni yeni öğrenirken 
çıktığı buz pistinde tüm 
rakiplerini geride bırakarak hem 
kulübünü hem de ailesini 
sevince boğdu. İki yıldır haftanın 
6 günü Buz Sporları Salonu’nda 
antrenman yapan Efe’nin 
gelecekte önemli bir kariyer 

sahibi olacağını söyleyen 
Antrenör Didem Çelen, “Buz 
sporları, genelde kızların ilgi 
gösterdiği bir branş. Ancak Efe 
ve Turan John Karaca gibi 
sporcularımız sayesinde buz 
sporları, İzmir’de erkek çocuklar 
arasında da yaygınlaşacak” 
dedi.

Yaşıtları okuma-yazmayı yeni öğrenirken Ankara’da çıktığı buz pistinde tüm 
rakiplerini geride bırakan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu buz dansçısı Efe Çetiz, 
ilk altın madalyasını kazandı.
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TÜRKİYE
ŞAMPİYONU
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol 
Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Gözde Diker, bir 
yandan lig maratonunda ter dökerken, diğer 
yanda eğitim gördüğü Yaşar Üniversitesi’nin 
1. Lig’deki takımında forma giyiyor. Yaşar 
Üniversitesi’nin spor burslu ilk öğrencisi olan 
Gözde Diker, “10 Soru 10 Yanıt” köşemizin bu 
sayıdaki konuğu oldu. İşte sorular ve işte 
Gözde’nin yanıtları…

10
SORU
YANIT

FİLENİN
AĞIR İŞÇİSİ

Voleybol senin için en ifade ediyor?

Voleybol beni için bir yaşam biçimi. Doğduğumdan beri bu 
sporun içindeyim. Babam Ahmet Diker’in yıllarca 
Karşıyaka’da voleybol şubesinde aktif yöneticilik yapması da 
bunda etkili oldu.

Türkiye’de voleybol?

Son dönemde neredeyse tüm kulüplerin yatırım yaptığı bir 
branş. Milli takım, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Arkas gibi 
kulüplerin uluslararası ölçekteki başarıları, tüm gözlerin 
üzerimize dönmesini sağladı. Bu ilgi daha da büyüyecek.

Hangi takımlarda oynadın?

Herkes gibi Karşıyaka’da başladım. Minik, yıldız ve genç 
takımlarda forma giydim. Ardından KVK ve Çaybaşı 
Torbalıspor’da oynayıp iki sezon önce İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’a transfer oldum.

Peki, Büyükşehir Belediyespor?

Buraya geç geldiğimi bile düşünüyorum. Genç bir ekibimiz 
var. Birlik-beraberliğin en iyi yaşandığı kulüplerden biri… 
Önümüzdeki sezon daha iyi bir ekip olarak daha başarılı bir 
sezon geçireceğimize eminim.

Nasıl bir sporcusun?

İki takımda birden oynuyorum, bir taraftan da üniversite 
eğitimimi sürdürüyorum. Bu spora aşık olduğum için her şeyi 
severek yapıyorum. Ailemin büyük desteği de bunda 
gerçekten çok etkili.
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Nereye kadar voleybol ?

Şu anda 22 yaşındayım. Hem İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un hem de Yaşar Üniversitesi’nin takımlarında 
oynuyorum. Okul bitine kadar, şartlar neyi gerektiriyorsa ve  
sağlıkla ilgili bir sorun yaşamadığım takdirde voleybolun 
içinde kalmak istiyorum.  

En büyük sevincin?

Karşıyaka’da genç takım forması giyerken Türkiye üçüncüsü 
olmuştuk. Burada yaşadığım sevincin benim için tarifi 
imkansız.

En büyük üzüntün?

Geçen sene Yaşar Üniversitesi-Haliç Üniversitesi maçını son 
sette kaybettik ve Süper Lig’e yükselme fırsatını kaçırdık Bu 
benim için tam bir yıkım oldu.

Hedefin?

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı’nı 
2. Lig’e, Yaşar Üniversitesi’ni ise Süper Lig’e çıkarmak 
istiyorum.

Son sözün?

Aileler, çocuklarını spora yönlenmesi için çaba göstermeli. 
Çocukların önlerindeki en büyük rol modelleri anne-babalar. 
Annelerin-kadınların spor yaptığı bir Türkiye, sporun her 
kategorisinde başarılı olacaktır.

Gözde
DİKER
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SURVIVOR’DA
BİR İZMİRLİ

MUSTAFA
SÜRMEN

İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Mustafa Sürmen, Star TV’de 
izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor programına katıldı.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nın 
tecrübeli oyuncusu Mustafa Sürmen, Acun Ilıcalı’nın 
hazırladığı ve Star TV’de milyonları ekran başına kilitleyen 
Survivor programının yeni dönemdeki yarışmacısı olarak 
gönüllerde taht kurdu.
 
Üç milyon aday arasından seçilen 14 kişiden biri olan ve 
Gönüllüler Takımı’nda yarışan 25 yaşındaki basketbolcu, 
Panama’da yaklaşık 1 ay boyunca çok zor şartlarda mücadele 
etti. Duygu Çetinkaya ile girdiği SMS oylamasını kaybederek 
elenen Mustafa Sürmen, adada kaldığı sürede çok güzel 
günler geçirdiğini söyleyerek, “Survivor’ı başladığı ilk günden 
bu yana sürekli takip ediyordum.  Yeni dönem öncesinde 
başvuru yaptım. Bir gün antrenman sırasında cep telefonum 
çaldı ve kabul edildiğim bildirildi. Benim için çok önemli bir 
tecrübe oldu” dedi.

Ligin bitmesine 1 ay kala takımdan ayrılmak zorunda kaldığını 
da sözlerine ekleyen Mustafa Sürmen, “İzmir’i ve kulübümü 

en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum” yorumu yaptı. 
Yarışmayı TV karşısında izlemekle Panama’da olmak arasında 
çok büyük farklar olduğunun da altını çizen deneyimli 
basketbolcu, “Her şeyden önce benim gibi yemek yemeye 
düşkün biri için şartlar oldukça ağır. Sonra işin psikolojik ve 
atmosferik tarafları var. Her şey üst üste gelince stres ve kaygı 
ortamı oluşuyor ve bu da dengenizi bozuyor. Sinirli 
görüntümün temel nedeni bu” diye konuştu.

İzmir’e döndükten sonra yarışmayı TV’den izlediğini ifade 
eden Mustafa Sürmen sözlerini şöyle tamamladı: “Takımım 
kazandıkça orada olamamak gerçekten üzücü. Tam da benim 
istediğim yarışma ortamı oluşmaya başladı. Aslında 
Panama’da olmak bana çok şey öğreti. Canın çok sıkıldığında 
ailen ve arkadaşlarının sana yettiğini öğrendim Survivor’da. 
Para hırsının çok gereksiz olduğunu, yaşamda çok daha küçük 
şeylerle mutlu olması gerektiğini öğrendim. Aynı zamanda 
zorluklar karşısında çok daha güçlendim.”
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BÜYÜKŞEHİR’İN
EVLİYA ÇELEBİ’Sİ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 19 yaşındaki okçusu Aybüke Aktuna, üç kıtada 9 ayrı ülkede ok attı, 
Avrupa ve dünyanın en iyi okçuları arasına adını yazdırdı.

Milli Takım’ın değişmez 
okçusu...

MÜTHİŞ
KARİYER



11 YAŞINDA BAŞLADI

“1994 Çankırı doğumluyum. Öğretmen bir ailenin üç 
çocuğundan biriyim. Okçuluk ile 11 yaşında tanıştım. Kısa 
sürede başarı basamaklarını hızla tırmandım. 2008 yılında 
Gürcistan’da yapılan Gençler Avrupa Kupası’nda üçüncü olan 
takımda yer aldım. Üç  yılda geldiğim nokta benim için bile 
inanılmazdı. Bir sene sonra ABD’de Dünya 4’üncüsü olan 
ekipte ok attım. Aslında bunları hayal bile edemiyordum ama 
başardım.”

HALTERCİ GİBİ ÇALIŞIYOR

“Okçuluk sayesinde Avrupa’da neredeyse görmediğim ülke 
kalmadı. Şampiyona şampiyona dolaşmak bazen zor olsa da 
ayrı kültürleri tanımak çok güzel bir duygu. Kimse bilmez 
ancak okçuluk çok ağır antrenmanları olan bir spordur. Yayı 
her gerdiğinizde bir halterciden daha fazla ağırlık kaldırmış 
olursunuz. Sürekli yarışmak ve antrenman yapmak için çok 
dikkatli yaşamak ve bu sporu çok sevmek gerekiyor.”

GÖZ ÖNÜNDE DEĞİLİZ

“Bizler, futbolcular veya basketbolcular gibi fazla göz önünde 
olan insanlar değiliz. Ancak Türk spor tarihinin güreş ile 
birlikte en önemli başarılarını elde eden branşta yarışıyoruz. 

Son dönemde arka arkaya gelen dereceler daha fazla 
tanınmamızı, medyada biraz daha fazla yer bulmamızı sağladı. 
Yeterli mi? Tabi ki değil ancak geçmişte bu işi yapan kişilere 
göre çok daha iyi şartlara sahip olduğumuzu söyleyebilirim.”

İZMİR, OKÇULUĞUN MERKEZİ

“İzmir, Türk okçuluğunun en önemli merkezidir. Neredeyse 
Milli takımın tamamı İzmirli sporculardan oluşuyor. Cumhur 
Yavaş, Esen Dönmez, Eser Culhaoğlu ve Göktuğ Ergin gibi 
kariyerli antrenörlere sahibiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 
bu spora sürekli yatırım yapıyor. Başarıyı getiren faktörlerin 
hepsinin bir arada olması da son dönemdeki uluslararası 
derecelerin İzmir’e gelmesini sağlıyor.”

DENEYİMİN ÖNEMİ

“Okçulukta gerçekten ciddi başarılar elde ediyoruz. Her 
şampiyona bizim için apayrı bir heyecan. Polonya’daki Avrupa 
Şampiyonası’nda yaşadığım duyguları hayatım boyunca 
unutamam. Finalde atış çizgisine geldikten sonrasını 
hatırlamıyorum bile. O gün heyecanıma yenik düşerek Avrupa 
ikincisi oldum. Bu bile benim için bambaşka bir tecrübe oldu. 
Deneyimin ne demek olduğunu o gün yaşayarak öğrendim.”

İzmir Büyükşehir Belediespor Okçuluk Takımı’nın 19 yaşındaki sporcusu Aybüke Aktuna, şampiyona şampiyona dolaşmaktan 
Evliya Çelebi’ye döndü. Bugüne kadar 16 kez ay-yıldızlı forma altında ok atan Büyükşehirli sporcu, İtalya, Gürcistan, Polonya, ABD, 
Almanya, İspanya, Çin, Danimarka ve Fransa’da ülkemizi temsil etti. Okçuluğa 1995 yılında başlayan, Dünya ve Avrupa 
şampiyonalarında ilk dörtte yer alan Aybüke Aktuna, 8 yıla çok önemli başarılar sığdırdı. Cimnastik, yüzme ve voleybolun ardından 
okçuluğa başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Aybüke, kariyerini şu şekilde özetliyor.
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2008 – Avrupa Takım 3.’lüğü

2009 – Genç Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2009 – Yıldız Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2009 – Yıldız Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2009 - Dünya Takım 4.’lüğü

2009 - Yıldızlar Türkiye 3.’lüğü

2010 - Genç Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2010 - Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonluğu 

2010 - Yıldız Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2011 - Yıldız Bayanlar Türkiye 2.’liği

2011 - Yıldız Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2011 - Avrupa Kulüpler 3.’lüğü

2011 - Yıldız Bayanlar Türkiye 2’inciliği 

2012 - Genç Bayanlar Türkiye 3.’lüğü

2012 - Genç Bayanlar Türkiye 2.’liği

2013 - Genç Bayanlar Avrupa 2.’liği
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Bilek Güreşi Takımı’nın 
antrenör-sporcusu Cem Şener’in oğlu Tolga Şener de 
babasının izinde yürüyor ve madalyaları birer ikişer İzmir’e 
getiriyor. Kariyerinde 1 Dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu 
bulunan Cem Şener’in kendisi gibi bilek güreşçisi oğlu Tolga 
Şener, 2011 ve 2013 Üniversiteler Oyunları’ndaki altın 
madalyalarını 34. Dünya Şampiyonası’ndaki 6’ncılık ile 
taçlandırarak kariyerinde önemli bir adım attı. Gerçek 
hedefinin Dünya Şampiyonu unvanı olduğunu söyleyen, iki 
sene içinde buna ulaşacağını iddia eden genç sporcu, 
“Sadece 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Cem Şener gibi bir 
babanın oğlu olmak, doğru hamleleri yapmamı sağladı. Onun 
tecrübelerinden yararlanarak Dünya Şampiyonluğu’na doğru 
adım adım yürüyorum. Milli olmak, uluslararası platformda 
madalya kazanmak gerçekten gurur verici ancak hiçbir şey, 
bir Dünya Şampiyonluğu’nun yerini tutamaz” dedi.
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BABASININ
OĞLU

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Dünya ve Avrupa 
şampiyonu unvanlı bilek güreşçisi Cem Şener’in 
oğlu Tolga da kendisi gibi şampiyonluklara doğru 
uygun adım gidiyor.

Her şampiyonadan 
İzmir’e madalya ile 

dönüyor...

DÜNYA
6’ıncısı



Suat Çelen, Murat Canbaş ve Şükran Taşyuran’dan sonra 
dünya cimnastik literatürüne hareket yerleştiren Türk 
sporcusu olan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Ferhat Arıcan, 
atlama masasında ilk kez denenen hareketiyle ikinci kez aynı 
mutluluğu yaşadı.

Mart ayı sonunda Katar’da yapılan Artistik Cimnastik Dünya 
Kupası’na katılan milli sporcumuz, kulplu beygir, atlama 
masası ve paralelde mayo giydi. 36 ülkeden 151 
cimnastikçinin mücadele ettiği şampiyonanın ilk turunda 
atlama masasında müthiş bir performans gösteren Ferhat 
Arıcan, ilk kez denenen bir hareketi başararak cimnastik 
tarihine adını tekrar yazdırdı. Ferhat Arıcan, böylelikle dünya 
cimnastik literatürüne iki hareket yerleştiren ilk Türk sporcusu 
unvanını da elde etti.

Son 10 Türkiye Şampiyonası’nda 8 altın madalya kazanan, 
2010 Gençler Olimpiyatları’nda gümüş madalyayı boynuna 
takan, aynı yıl Avrupa 6’ıncısı olan Ferhat Arıcan, ilk hareketi 
2008’de gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “O yıl Lozan’daki 
Avrupa Şampiyonası’ndaki hareketimle bir ilki başarmıştım. 
Şimdi ise Türk cimnastik tarihinde yepyeni bir sayfa açtım. 
Katar’da ilk turda yaşadığım şanssız sakatlık nedeniyle 2. 
turda çok zorlandım ve ancak 15. olabildim. Buna rağmen 
deneyip başardığım hareketle tarihe geçtim. Uluslararası 
Cimnastik Federasyonu, 1. grup 27. hareket olarak tanıdığı 
hareketimin zorluk derecesini ise 5.20 olarak belirledi” dedi. 
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TÜRK 
CİMNASTİĞİNİN 
ALTIN ÇOCUĞU,  

İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESPORLU 
FERHAT ARICAN, 

ATLAMA 
MASASINDAKİ 
HAREKETİYLE 

ADINI, İKİNCİ KEZ 
DÜNYA 

CİMNASTİK 
LİTERATÜRÜNE 

YAZDIRIP TARİHİ 
BİR BAŞARI 

DAHA ELDE ETTİ.

Ferhat Arıcan, cimnastiğe 2003 yılında başladı, 10 yıllık kariyerine sayısız kupa ve 
madalya sığdırarak Türk cimnastiğinin en parlak yıldızı oldu. 2008’de elini kırıp 6 ay 
minderden uzak kalmasına rağmen müthiş bir geri dönüş yapan genç sporcu, 2012 
Londra Olimpiyatları’na katılma hakkını ise üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle 
kaçırdı. 17-20 Haziran 2013 tarihleri arasında Mersin’de organize edilecek Akdeniz 
Oyunları’nda altın madalya şansını zorlayacak olan Ferhat Arıcan, Temmuz’da ise 
Rusya’daki Üniversiteler Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek.
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2007 - Boğaziçi Turnuvası 3’üncüsü
2008 - Ferhat Arıcan Hareketi 
2009 - 23. Boğaziçi Turnuvası 6 madalya
(Bir turnuvada en fazla madalya alan sporcu rekoru)

2010 - Gençler Olimpiyatı 2’incisi
2013 - Ferhat Arıcan Hareketi

Hareketi 
olan tek Türk 

cimnastikçisi

2

ADIM ADIM
ZİRVEYE



KÜÇÜK VEZİRLER
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un satranç taşlarının isimlerinden oluşan takımları arasında yer alan Vezir’ler, 
Çocuk Şenliği’nde yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı.

İzmir’de satrancın 
yaygınlaşması için 
okullardaki projeleri 
destekleyen ve 
ailelere satranç 
takımları dağıtan 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
yaşları 6-12 
arasında değişen 
çocuklardan 
oluşan “Vezir” 
isimli grubu da 
başarıdan 
başarıya koşuyor. Piyon, At, Fil, Şah, ve Kale isimli gruplar 
arasında yer alan Sahilevleri Beyaz Vezir Grubu, Halkapınar 
Spor Salonu’ndaki Çocuk Şenliği’nde tüm rakiplerini geride 
bırakarak namağlup şampiyonluğa ulaştı. Soydan Yücel, Alp 
Namdar, Metin Çömezoğlu ve Yarkın Hasret, altın madalyayı 
boyunlarına takan isimler oldular.

Aynı 
şampiyonada 

Yusuf Tetik, 
Yunus Tetik, 

Büşra Damoğlu ve 
Kardelen 

Solmaz’dan 
oluşan İnciraltı 

Beyaz Vezir 
Grubu ise tek 

yenilgiyle 
gümüş 

madalya 
elde etti. 

Büşra Damoğlu ve Kardelen Solmaz, aynı zamanda İzmir 
Kızlar Satranç Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir 

Belediyesi'ne bir bronz bir de dördüncülük kazandırdılar. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor Vezir Takımları’nın elde ettiği 

bu başarılar, Türkiye Çocuk Satranç Ligi'nin İzmir’e 
gelmesini sağladı.

20. Satranç
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Mİzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türkiye Şampiyonu unvanlı bayan güreşçisi 
Buse Tosun, Tiflis’teki Avrupa Şampiyonası’nda kaçırdığı altın madalyayı 
İzmir’e getirme sözü verdi.
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te 
düzenlenen Avrupa Güreş 
Şampiyonası’nda yarı final 
şansını son anda kaçıran İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu 
bayan güreşçi Buse Tosun, altın 
madalya için söz verdi.

Tiflis’te Tbilisi Sport Palace’taki 
şampiyonanın ilk etabında 63 
kiloda mindere çıkan Buse 
Tosun, Avusturyalı Laura 
Raffler’i 2-0 yenerek çeyrek 
finale çıktı. İzmirli güreşçi, yarı 
finale yükselme maçında ise 
baştan sona üstün bir oyun 
sergilemesine rağmen İspanyol 
Garcia Garrio’ya 2-1 yenildi.

2013 Türkiye Bayanlar Güreş Şampiyonu unvanlı 18 yaşındaki sporcu, İzmir’e bir Avrupa 
şampiyonluğu madalyası getireceğini söyleyerek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Aziz 
Kocaoğlu’nun elinden aldığım para ödülü beni çok gururlandırdı. İzmir’e bu branştaki ilk altın 
madalyayı kazandırıp hem kendimi hem kentimi onurlandıracağım” dedi.

Buse, öncelikli hedefinin haziran’da Mersin’de düzenlenecek Akdeniz Oyunları olduğunu 
belirterek, “Çıkışıma buradan başlayarak Avrupa Şampiyonluğuna en kısa sürede ulaşacağım” 
diye konuştu.

HEDEF
AKDENİZ
OYUNLARI
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkek 
Takımı’nın 21 yaşındaki yıldızı Baran, kelimenin tam 
anlamıyla sporcu bir aileden geliyor.

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde İzmir’i yıllardır tek başına temsil 
eden İzmir Büyükşehir Belediyespor’un genç oyuncusu Baran 
Nalbantoğlu, tamamen sporcu bir aileden geliyor. Balerin bir anne 
ile atlet bir babanın çocuğu olan Baran’ın dedesi ise, Türkiye’nin 
Cumhuriyet’le yaşıt kulübü Altınordu’nun unutulmaz file 
bekçilerinden Kemal Nalbantoğlu…

21 yaşındaki milli hentbolcu, 8 yaşından bu yana sporun içinde 
olduğunu söyleyerek, “Antrenör Metin Parlak tarafından henüz Avni 
Akyol’da okurken keşfedildim ve yıllarca MEV’de oynadım. Hemen 
ardından geçtiğim SGK’da 1. Lig Şampiyonluğu yaşadım. 17 
yaşındayken Süper Lig tecrübesi gördüm ve şimdi de bir hentbol 
kalesi olan İzmir Büyükşehir Belediyespor’dayım” dedi. 

Üç yıldır takımın değişmez oyuncularından biri olan Baran, “İnsanın 
mutluğu olduğu bir işi, mutlu olduğu bir takımda yapmasından daha 
güzel bir şey düşünemiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
Türkiye’de yıllardır hentbol sporunun en önemli aktörü konumunda. 
Burada her gün yeni şeyler öğreniyorum. Türk hentbolunun efsane 
iki ismi, çocukluğumun kahramanları Cengiz Hatırnaz ve Namık 
Dalgakıran ile aynı takımda oynamak rüya gibi bir şey” diye konuştu. 
Yaşar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü 2. sınıf 
öğrencisi olan Baran Nalbantoğlu, eğitimine ara vermeden devam 
edeceğini de sözlerine ekleyerek, “Hentbol sayesinde yıllarca aileme 
yük olmadan yaşadım. Eğitim de bir o kadar önemli. Hentbol ve 
mesleğimi birlikte yürüteceğim” dedi.

AİLEDEN
SPORCU

Türk hentbolunun 
en parlak yıldızları 
arasında 
gösteriliyor



ÇOCUK DA
YAPARIM
KARİYER DE
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Tam 21 yıldır hentbol salonlarında boy gösteren İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu Senar Dayat, oğlu Dora’yı 
dünyaya getirdikten sonra formasına döndü.

2004 - Plaj Hentbolu Avrupa 2’inciliği
2004 - Plaj Hentbolu Dünya 3’üncülüğü 
2006 - Dünya Oyunları 3’üncülüğü
2009 - Akdeniz Oyunları 2’inciliği

Türk hentbolunun ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol 
Takımı’nın en tanıdık simasi Senar Dayat, reklamlardaki “Çocuk da 
yaparım, kariyer de” şarkısını kendi yaşamında gerçeğe çevirdi. 
2009 yılında Serdar Dayat ile yaşamını birleştiren, 2010’da 18 
senelik aktif hentbol yaşamını noktalayan, bir yıl sonra oğlu Dora 
Samberk’i dünyaya getiren Senar, yeniden döndüğü salonlarda 
şimdi artık oyuncu-antrenör olarak görev yapıyor.

Tam 21 yıldır hentbolla iç içe yaşadığını, kariyerinde 4 Türkiye 
Kupası ve 3 lig şampiyonluğu kupası bulunan usta oyuncu,  bugüne 
kadar Yeni Bornovaspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Aliağa 
Belediyespor, Karşıyaka, Ankara Haversan, Çankaya Belediyespor 
ve Üsküdar Belediyespor formalarını giydi. Hentbolda yaşanması 
gereken tüm mutlulukları yaşadığını söyleyen Senar Dayat, 
“Ay-yıldızlı formayı giymekten, şampiyonluğa kadar birçok başarının 
altına imza attım. Yeterince kariyer yaptım. Sporun yaşı olmadığını,
gençlere yaşayarak öğrettim.  Onların hem antrenörü hem de takım 
arkadaşıyım. Gelecek adına bizlerden öğrenecek çok şeyleri 

olduğuna inanıyorum. Takımımızın kritik maçları öncesinde tekrar 
forma giymek beni ilk günkü kadar heyecanlandırdı. Kendimi iyi 
hissedeceğim gün ve hocamızın kararları doğrultusunda forma 
giyemeye devam edeceğim" dedi.

MÜTHİŞ
BAŞARILAR



İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç kuşağın sosyal yaşamında katkı 
koymak ve sporu teşvik amacıyla Özdere’de Gençlik Kampı kuracak. 
Özdere Çok Amaçlı Salonu’nun bulunduğu 42 bin metrekarelik 
alanda oluşturulacak kamp için proje ihalesine çıkan Büyükşehir 
Belediyesi, ilk etapta 11-13 yaş arası gençlere bu merkezde tatil 
olanağı sunacak. 
Gençlerin sorumluluk duygularını pekiştirmek ve kişisel 
gelişimlerine destek olması hedefiyle kurulacak kamptan, öncelikle 
ekonomik ve sosyal yönden kısıtlı, ailesi ile birlikte tatil yapma 
olanağı bulunmayan gençler yararlanacak. Tesiste yaz ayları 
boyunca birer haftalık kamp yapma olanağı sağlanırken, kış 
döneminde ise çeşitli branşlarda spor kampları düzenlenecek.

Betonarme yerine prefabrik yapılardan oluşacak olan Özdere 
Gençlik Kampı Alanı, kontrollü giriş-çıkış ve sınır duvarlarıyla 
korunaklı bir bölge olacak. Toplam 96 sporcu için tasarlanan 
kamptan engelli sporcular da yararlanacak. Tesiste 36 kız ve 36 
erkek sporcunun yanı sıra, 12 engelli kız ve 12 engelli erkek sporcu 
için özel odalar hazırlanacak. Gençler, kendileri için oluşturulacak 
olan futbol sahası, basket sahası, plaj voleybol sahası, tenis sahası, 
koşu pisti ve kısa kulvar yüzme havuzunda spor yapacak. Kampta 
amfi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, spor aletleri alanı, açık ve 
kapalı duşlar, depo, mini market ve kafeterya alanı da bulunacak. 
Amfi, hafta içi akşamlarında toplanma ve eğlenme alanı olarak da 
kullanılacak. Ayrıca yaz kampları süresince gençlerin hafta boyu 
çalıştığı faaliyetler, hafta sonları amfide sergilenecek. Kamp 
alanında idari mekanlar, antrenör odaları, yardımcı personel odaları, 
çamaşırhane, temizlik mekanları ve sağlık birimi ile 150 kişilik bir 
yemekhane de yer alacak. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24’ü engelli 96 gencin 
aynı anda barınabileceği Özdere Gençlik Kampı için 
proje ihalesine çıktı.

ENGELLİLER DE TATİL YAPACAK

İŞLEM
TAMAM



3. Lig 3. Grup’ta Darıca Gençlerbirliği ile çok zorlu bir şampiyonluk 
yarışına giren Türkiye’nin Cumhuriyetimiz ile yaşıt kulübü, zorlu 
maratonu bitime 2 hafta kala mutlu sonla noktaladı. İzmir’deki 
maçta Erzurum BŞB ile 2-2 berabere kalan kırmızı-lacivetliler, bir 
sezon aradan sonra yeniden 2. Lig’e yükseldi.

Acıbadem Erkekler Voleybol Ligi play-off final serisinde Halkbank’ı 
3-1 yenen Arkas Spor, ligde üçüncü kez şampiyon oldu. Ligde 
normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki ekibin final 
mücadelesinde şampiyon, dördüncü maçta belli oldu. Seride 2-1 
önde bulunan Arkas Spor, İzmir’de ağırladığı rakibini 3-0 yenerek, 
2012-2013 sezonunu şampiyon bitirdi. 

Erkekler Voleybol 2.Lig A Grubu'nu 21 galibiyetle lider tamamlayan 
Altınordu Konak Belediyespor, yarı finalde ilk ikiye girip final 
grubuna çıktı. Final Grubu’nda Belediye Plevne'yi 3-1, Bahçelievler 
Belediyespor ve İnegöl Belediyespor'u 3-0 yenen İzmir ekibi, 3'te 3 
yaptı ve Acıbadem Voleybol 1. Ligi'ne yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta mücadele 
eden Balçova Belediyespor, oynadığı 26 
maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 
mağlubiyet alarak 59 puanla Spor Toto 
3.Ligi'ne çıkma başarısı gösterdi. Ligde 26 
maçta 64 kez rakip fileleri havalandıran 
İzmir temsilcisi, kalesinde sadece 16 gol 
görerek ayrı bir başarının altına imza attı.

Erkekler 1. Lig B Klasman D Grubu'nu ikinci 
sırada tamamladı ve final maçlarına kalma 
başarısı gösterdi.  Final karşılaşmalarında 
Rize Gençlik’i 40-29, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’ni 30-27 ve Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi'ni 36-31 yenerek Erkekler 1. Lig 
A Klasmanı'nda mücadele etmeye hak 
kazandı.

Bayanlar Hentbol 1. Lig grup maçlarında 
10'da 10 yaparak final grubuna yükselen 
Altınordu Konak Belediyespor Bayan 
Hentbol Takımı, final grubu maçlarında üç 
maçı kazanarak adını Süper Lig'e yazdırdı. 
İzmir ekibi, finallerde Van Gençlik’i 30-27, 
Ankara Yeni Mahalle Gençlik’i 40-22 ve 
Antalya Telekom Spor'u 45-22 yendi.

TFF Bayanlar 1. Ligi'nde 18 maçta 17 galibiyet 1 mağlubiyet alan 
Konak Belediyespor, son iki sezonun şampiyonu Ataşehir 
Belediyespor'a 8 puan fark atarark 51 puanla şampiyonluğa ulaştı. 
Konak Belediyespor, gelecek sezon UEFA Avrupa Şampiyonlar 
Ligi'nde ülkemizi ve İzmir'i temsil etme başarısı gösterecek.
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Güzel kentimizi futbol, basket ve voleybol branşlarında temsil eden kulüplerimiz, başarılı bir sezon geçirerek 
şampiyonlukların altına imza attılar. İzmir’e bu mutluğu yaşatan kulüplerimizi tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

TEBRİKLER

ALTINORDU KONAK BELEDİYESPOR VOLEYBOL ERKEK TAKIMI KONAK BELEDİYESPOR BAYAN FUTBOL TAKIMI

ARKAS SPOR ERKEK VOLEYBOL TAKIMIALTINORDU FUTBOL TAKIMI

BALÇOVA BELEDİYESPOR ALTINORDU KONAK BELEDİYESPOR
ERKEK HENTBOL TAKIMI

ALTINORDU KONAK BELEDİYESPOR
BAYAN HENTBOL TAKIMI
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Türkiye Liglerinde puan cetvellerinin ön ya da son sıralarında 
yer almanın getirdiği, yüksek tempolu ve gerilim dolu 
maçlarda; çok yoğun ve ciddi sakatlıkların yaşandığını 
görmekteyiz. Spor otoriteleri tarafından yapılan araştırmalar; 
“sakatlık riski ve sakatlıklarda yoğunluk” olarak futbolun tüm 
branşlar arasında, ilk sıralarda yer aldığını göstermektedir. 
Liglerimizde bugünlerde, adeta bu tespitlerin ıspatı 
yaşanmaktadır. Çoğumuzun yakından izlediği gibi; 
“Amatör-Profesyonel” birçok kulübümüzde çok sayıda 
futbolcu, sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmakta ve bu 
sakatlıklar nedeni ile kulüplerimiz adeta revire dönmektedir. 
Elbette spor branşlarının tümünde değişik yüzdelerde de olsa 
spor yaralanmaları, spor sakatlıkları ile karşılaşmak olası. 
Ancak futbol branşı diğer alanlarda, örneğin ilgi ve seyircide 
olduğu gibi bu konuda da ilk sırayı hiçbir spor branşına 
bırakmıyor.

Tüm spor branşları içerisinde; futbolun sakatlıklarda 
yaralanmalarda birinci sırada olduğu bilinmektedir. Genel 
spor yaralanmalarının yaklaşık % 60’ı futbolda ortaya 
çıkmaktadır. Mutlaka kazanmaya şartlanmışlığın, kondisyonel 
özelliklerin önüne geçtiği ve de ekonomik faktörlerin, futbolun 
gerektirdiği diğer özelliklerden daha fazla önemsendiği bir 
ortamda, bu tür sakatlık risklerinin ve yüzdelerinin, ön 
sıralarda yer alması doğaldır. Futbol yaralanmalarının en fazla 
meydana geldiği vücut bölgeleri ise, diz eklemi ve ayak 

bileğidir. Ayrıca basit sıyrıklardan tutun da, çok ciddi 
sakatlıklara kadar, her türlü spor sakatlığı ve yaralanması 
görülebilir.

Bunlardan bazılarını şu şekilde sıralamamız mümkündür: 
Ayakta su toplaması, ayakta nasırlar, mantar enfeksiyonları, 
cilt yaralanmaları (sıyrıklar, yırtıklar), tırnak yaralanmaları, 
tırnak altı hematomu, ayak yaralanmaları (ayağın yumuşak 
doku yaralanmaları, ayak bileği iç-dış burkulmaları, hematom 
ve çürükler, baldır kontüzyonu, aşil tendonu yaralanmaları, diz 
eklemi yaralanmaları, menisküs yaralanmaları, dizde bağ 
yaralanmaları (iç yan bağ yaralanmaları, dış yan bağ 
yaralanmaları, ön çapraz bağ yaralanmaları, arka çapraz bağ 
yaralanmaları, diğer yaralanmalar), futbolcu kasığı (pubis), 
kas yaralanmaları (uyluk ön grup, uyluk arka grup, baldır kası, 
kas krampları, kas zorlamaları, lif kopmaları), bursitler, stres 
kırıkları, kemik kırıkları (tibia kırıkları, malleol kırıkları, 
kalecilerde clavicula ve kot kırıkları,  metacarp ve parmak 
kırıkları), kafa travmaları (beyin sarsıntısı, beyin kanaması), iç 
organ yaralanmaları (barsak, dalak ve böbrek rüptürleri v.b. gibi)…

Defaten ifade ettiğimiz gibi, antrenman dozlarının farklılıklar 
gösterdiği, maçların temposunun ve gerilimin daha da yüksek 
olacağı bu günlerde, futbolcuların sağlıklarına ayrı bir önem 
vermeleri gerekmektedir. Öncelikle “SAKATLIKLARDAN 
KORUYUCU ÖNLEMLERİ” mutlaka dikkate alıp uygulamalıdırlar.

Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi / TÜFAD İzmir Şube Başkanı

FUTBOL YARALANMA
VE SAKATLIKLARI
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Yaşlılık döneminde aktivite artışı ile kazanılması düşünülen 
yararlar, diğer yaşlarda olan beklentilerle benzer. Ancak 
yaşlılıkta elde edilecek minimal düzeyde iyileşmeler bile 
bireyin yaşantısı açısından çok önemli olacağı için ayrı bir 
önem taşır. 

Bu dönemde fizik aktiviteden beklenen etkiler; eklem hareket 
açıklığını ve esnekliğini artırmak, kas gücü ve dayanıklılığını 
artırmak, denge, koordinasyon gibi fiziksel özellikleri koruma 
ve geliştirme, kalp dolaşım ve solunum sistemi fonksiyonlarını 
geliştirmek, mineral yoğunluğundaki azalmaları önlemek, 
düşme ve kazaların dolayısı ile kırık riskinin azalması, günlük 
aktiviteleri uygulamak için gerekli olan enerjiyi ve motivasyonu 
artırmak, hastalıktan iyileşmeyi hızlandırmak ve stresle daha 
kolay başa çıkabilmek, kan yağları profilinin düzelmesi, vücut 
yağ kitlesinin azalması, sosyal ortamlar yaratarak topluma 
katılımların artması, ruhsal açıdan kendini iyi hissetmesini 
sağlayarak mutlu kılmak ve yeni yetenekler kazandırılmasıdır.
Yaşlılık dönemindeki egzersizleri şöyle sıralayabiliriz;

Germe egzersizleri: Günlük aktiviteleri yerine getirebilmek 
için belli eklemlerde olması gereken hareket açıklığının 
sürdürülebilmesi ve artırılması amaçlanır. Düşme ve 
yaralanmalardan korumada bu çalışmalar önemlidir. Germe 
ve gevşeme şeklinde uygulanır. Eklem hareket açıklığı 
egzersizlerine küçük açılarda başlanmalı ve nazikçe 

yapılmalıdır Germe egzersizleri ayakta, otururken ve yatarken 
uygulanabilir. Hasta önce rahat bir pozisyon alır. Düzgün bir 
solunum ile 20-30 saniye germe pozisyonunda kalır, daha 
sonra tüm kaslarını mümkün olduğu kadar gevşetir ve sonra 
normal pozisyona döner. Tai Chi, pilates, yoga bu tür 
egzersizlere örnek olarak verilebilir.

Denge egzersizleri: Denge egzersizlerinin yaşlı kadın ve 
erkeklerde düşmeyi % 50 azalttığı bildirilmektedir. Kollar 
yanda, topuklar bitişik dik pozisyonda ve tek ayak üzerinde 
durma. düz çizgi üzerinde yürüme egzersizleri önerilebilir.
 
Kuvvetlendirme egzersizleri: Çok ileri yaşlarda bile kuvvet 
çalışmaları yapılması önerilmektedir. Yaşlıda özellikle büyük 
kas gruplarına (uyluk, karın, sırt) yönelik çalışmalar verilebilir. 
Haftada iki veya üç kez 8-16 tekrarlı 1-3 set, 20-30 dakikalık 
çalışmalar verilebilir. Bir tekrarlı maksimum ağırlığın % 30-40’ı 
ile başlanabilir. Herhangi kısıtlayıcı bir durum yoksa bu 
çalışma maksimal ağırlığın % 75-80’leri olması gelişmede 
daha olumlu etki gösterecektir. Çalışma öncesinde ve 
sonrasında ısınma egzersizleri yapılmalıdır. Başlangıçta tekrar 
sayıları daha düşük planlanabilir. Serbest vücut ağırlığı yanı 
sıra, toplar, lastikler, makineler kullanılabilir.  Zaman 
içerisinde dirençler tekrar sayısına uygun olacak şekilde 
artırılmalıdır.

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

YAŞLILIKTA
 EGZERSİZ



GÜLŞAH BRONZU KAPTI
Olimpiyat sporcumuz judocu Gülşah Kocatürk, Samsun’daki Grand 
Prix’ten İzmir’e bronz madalyayla dönmeyi başardı.

2012 Londra Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden ve madalyayı 
şanssız bir şekilde kaçıran judocu Gülşah Kocatürk, Samsun’da 
organize edilen Grand Prix’te bronz madalya kazanarak başarılarına 
bir yenisini daha ekledi. 40 ülkeden 203’ü erkek toplam 320 
judocunun katıldığı dev organizasyonda ülkemizden 56 sporcu 
mücadele etti. 78 kiloda mindere çıkan tecrübeli judocumuz Gülşah 
Kocatürk, bronz madalya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
Samsun’daki organizasyonda 8 judocuyla temsil edildi. 
Organizasyonda Belkız Zehra Kaya ise altın madalyaya ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Briç Takımı, 
Ankara Açık İkili Şampiyonası’ndan İzmir’e iki 
kupayla dönmeyi başardı. 30-31 Mart 
tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 2013 
Ankara Açık İkili Şampiyonası' na 268 çift 
katılırken, eleme aşaması 10‘ar boarddan 5 
seans halinde, final aşaması ise 2 seans 
barometre şeklinde yapıldı. Şampiyonada 
Cemal Narin-İbrahim Mumcuoğlu ikilisi 
birinci, Bülent Aslan-Nafiz Zorlu ikilisi ise 
ikinci oldu.

KIZLAR MİNDERDE ESTİ
İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş Takımı, Varna’daki büyük 
organizasyonda 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Güreş Takımı sporcuları, mart 
ayı sonunda Bulgaristan’ın Varna kentinde organize edilen 
Uluslararası Petko Sirakov-İvan İliev Turnuvası’nda dört madalya 
kazanmanın büyük gururunu yaşadı. Dokuz sporcu ile temsil 
edildiğimiz dev şampiyonada 48 kiloda Elif Yılmaz, 55 kiloda Fikriye 
Gök ve 72 kiloda Gamze Dorukan gümüş madalya kazanırken, 59 
kiloda ise Cemile Uludan bronz madalyanın sahibi oldu. Son dönemde 
üst üste kazandıkları kupa ve madalyalarla gündeme gelen bayan 
güreşçilerimiz, böylelikle başarı zincirine bir halka daha eklediler.
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Briçte iki kupa
Ankara’da 15-17  Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Gül Anar Buz Pateni Türkiye 
Teşvik Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir 
Belediyespor 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz 
kazandı. D baylarda Efe Çetiz, D bayanlarda 
Aysu Belin, C bayanlarda Kumsal Belin birinci 
olurken, C bayanlarda Elifsu Erol ikinci, 
D baylarda Turan John Karaca, D bayanlarda 
Adasu Mutlu ve A bayanlarda Sıla Sağdıç 
üçüncü oldu. Antrenörler Neşe Olcay,  Gamze 
Güner ve Didem Çelen, İzmir'in gelecekte 
önemli sporcular yetiştireceğini söylediler.

Buzda büyük sevinç
İ zmi r  Büyükşehi r  Be led iyespor lu  
cimnastikçiler, Bolu’da düzenlenen 1’inci 
Etap Kulüplerarası Türkiye Artistik Cimnastik 
Şampiyonası’nda zirveye çıktı. Büyük erkek 
takımımızın birinci, genç bayanlarımızın 
üçüncü olduğu şampiyonada Ferhat Arıcan, 
kulplu beygirde 14.35, yer minderinde 12.40, 
halkada 14.45, atlama masasında 14.10, 
paralelde 13.50 ve barfikste ise 13.75 puan 
alarak toplamda 82.55 puanla altın madalya 
kazandı.

Cimnastikte zirvedeyiz

KISA KISA...



KISA KISA...

PİSTTE YILDIZIMIZ PARLADI
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu atletler, İstanbul’daki Salon Türkiye 
Şampiyonası’nda 2 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya kazandılar.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Yıldız Bayan Atletizm Takımı, Salon 
Türkiye Şampiyonası'nda 74 puanla birinci oldu. İstanbul'daki  
organizasyona 11 sporcuyla katılan Büyükşehir, 2 altın, 4 gümüş ve 2 
bronz madalya kazandı. Yüksek atlamada Büşra Pekşirin, 1.64 
metrelik derecesiyle birinciliği alırken, Sedef Kantekin 1.500 
metrede 4.48.68'le altın madalyaya uzandı. 800 metrede 2.21.35 ile 
Neriman Çoban,  60 metre engellide 9.22 metreyle Elif Polat, sırıkla 
atlamada 2.80 metreyle Kardelen Dokucu, gülle atmada 12.26 
metreyle Melis Kesteloğlu gümüş madalyaları boyunlarına taktılar. Üç 
adım atlamada Selen Yüksel, 10.85 metrelik performasıyla üçüncü 
olurken, uzun atlamada Medine Alper, 4.50 metreyle bronz madalya kazandı.

OKÇULAR HEDEFE KİLİTLENDİ
Antalya’daki Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Turnuvası’nda 3. olan 
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, Akdeniz Oyunları kampına 
davet edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Takımı’ndan 8 sporcu, 
Akdeniz Oyunları için geri sayıma başladı. Mart ayı sonunda 
Antalya’da düzenlenen Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar 
Okları Turnuvası’nda mücadele eden Hasan Orbay, Sermet Çınar, 
Yağız Yılmaz, Damla Ergin, Begül Löklüoğlu, Elçin Baykal Öncü, 
Aybüke Aktuna ve Kıvılcım Yavuz, Akdeniz Oyunları kampına davet 
edildiler. Begül Löklüoğlu, Aybüke Aktuna ve Elçin Baykal Öncü’den 
oluşan bayan takımı ile Hasan Orbay, Yağız Yılmaz ve Sermet 
Çınar’dan kurulu erkek takımı, Kahraman Bagatır Turnuvası’ndan 
üçüncülükle dönmüşlerdi.

29

5. Uluslararası Samanyolu Eskrim Çocuk 
Kupası'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesporlu 
Deniz Selin Ünlüdağ, kürsüye çıkma başarısı 
gösterdi. 22-23 Mart tarihleri arasında 
Ankara Sincan'da düzenlenen şampiyonada 
bayanlar kılıç kategorisinde yarışan Deniz 
Selin Ünlüdağ, 64 rakibi arasında 3. olarak 
büyük bir başarı gösterdi. Diğer sporcumuz 
Doğukan Dalyan Öztunay ise 91 sporcunun 
mücadele ettiği erkekler kılıçta 16. sırayı elde etti.

Alkışlar Selin’e
İzmir Büyükşehir Belediyespor Görme Engelli 
Bayan Judo Takımı, Türkiye Şampiyonası’nda 
tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik 
kürsüsüne çıktı. Kocaeli’de düzenlenen 
organizasyonda 48 kiloda Ecem Taşın, 52 
kiloda Gülhan Kılıç ve 70 kiloda Güler Yur 
altın madalya kazanırken, 63 kiloda Hülya 
Biçer ile + 78 kiloda Melek Pehlivan ise bronz 
madalya kazandılar. Aynı şampiyonada ikinci 
olan erkek takımından 60 kiloda Sergen 
Gündüz gençlerde Türkiye şampiyonu, 
büyüklerde Türkiye ikincisi olurken 100 kiloda 
Gökhan Biçer üçüncülüğü aldı.

Tebrikler çocuklar
Antrenörlüğünü Harman Yazıcıoğlu’nun 
yaptığı Irak Tekerlekli Sandalye Basketbol 
Takımı, 2-5 Nisan tarihleri arasında 
konuğumuz oldu. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol 
takımı ile ikili kamp yapan Iraklı sporcular, 
özel maçlarla karşılaşma deneyimlerini 
artırdılar. Antrenör Yazıcıoğlu, Irak’ta bu 
branşın henüz emekleme döneminde 
olduğunu söyleyerek, “İkili kamp, bu açıdan 
çok faydalı geçti” dedi.

Irak’ı konuk ettik




