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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı içinde açtığı spor okullarına büyük ilgi gösteren çocuklar, 
Başkan Aziz Kocaoğlu’na ise şükranlarını sunuyorlar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde 
dev yaşam alanına dönüştürdüğü 
90 bin metrekarelik Ord. Prof. Dr. 
Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, spor 
yapmak isteyen çocukların yeni 
adresi oldu. Henüz yeni 
açılmasına rağmen çocukların 
yoğun ilgi gösterdiği spor 
okullarında futbol, basketbol, 
voleybol, sağlıklı yaşam, tenis, 
judo ve tekvando kursları 
veriliyor.  Çocukların en çok ilgi 

gösterdiği kursların başında ise 
basketbol geliyor. İlk günden çok 
sayıda başvurunun olduğu 
basketbol kursuna katılan 
çocuklar, Büyükşehir 
Belediyesi’nin verdiği formalarla 
profesyonelliğe ilk adımı atıyor. İlk 
kez parke salona çıkan çocukların 
mutluluğu gözlerinden 
okunurken, aileleri de tribünde 
çocuklarının heyecanına ortak 
oluyor. Yaz tatillerini spor yaparak 
geçirme fırsatı yakalayan 

çocuklardan 11 yaşındaki Melek 
Nur, “Mahallemize böyle bir tesis 
kazandırdığı ve spor okullarını 
açtığı için Başkan Amca’ma 
teşekkür ederim” derken, 13 
yaşındaki Umut Berata ise 
“Basketbolu çok seviyorum. Böyle 
bir fırsat yarattıkları için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ediyorum. Yaz tatilimi 
spor yaparak geçiriyorum. İleride 
iyi bir basketbolcu olmak 
istiyorum” diye konuştu. TE
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Bestami BOZ

Ahmet TAÇYILDIZ

Duygu ÇETE

Gönül ATİLA

2012 yılında Gençlik Hizmetleri ve Spor 
Bakanlığı tarafından Türkiye’nin en başarılı 
ikinci kulübü seçilen, Londra Olimpiyatları’na 9, 
Akdeniz Oyunları’na 15 sporcu gönderen, 
kadrosundan olimpiyat 3’üncüsü, sayısız Dünya 
ve Avrupa şampiyonları çıkaran İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, vitrine çıkardığı yıldızları birer birer 
Türk sporuna armağan ediyor.

Geçen sezon İzmir Büyükşehir Belediyespor 
forması giyen ve başarılı performanslarıyla 
dikkat çeken 80 sporcu, Türkiye’nin dört bir 
yanındaki kulüplere transfer oldu. İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, bu oyuncuların 
transferleriyle gerçek bir “alt yapı kulübü” 
olduğunu gösterdi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlar'ında görme 
engelli judo branşında bronz madalya kazanan 
Duygu Çete,  yine Londra’da milli formayı giyen 
Bestami Boz,  17. Akdeniz Oyunları'nda güreş 
branşında altın madalyaya uzanan Emrah Kuş,  
rekortmen atlet Özkan Baltacı, Türk güreşinin 
son yıllarda yetiştirdiği en büyük sporcular 
arasında gösterilen Ahmet Taçyıldız ve daha 
onlarca başarılı sporcu, İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un misyonu doğrultusunda Türk 
sporuna kazandırıldı.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPOR’DA 
VİTRİNE ÇIKIP 
ÜLKEMİZİN GURURU 
OLAN SPORCULAR, 
MİSYONUMUZ 
DOĞRULTUSUNDA 
TÜRK SPORUNA 
KAZANDIRILDI.

JUDO
Duygu Çete (Bursa BŞB), Yeşim 
Gök (Artvin Telekom), Gülgün 
Doğdu (Artvin Telekom), 
Gülbahar İzgi (Balıkesir Bld), 
Derya Cıbır (Galatasaray)

Bestami BOZ

Ahmet TAÇYILDIZ

Duygu ÇETE

Gönül ATİLA
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Emrah KUŞ

Özkan BALTACI

Emrah KUŞ

Özkan Baltacı (Ankara Ego), Şahabettin 
Karabulut (Galatasaray), Batuhan Buğra 
Eruygun (ENKA), Levent Ateş 
(Galatasaray), Yiğit Atalay (ENKA), Toros 
Piliklioğlu (Darıca GB) 

Gizem Kazali (Canik Bld), Gönül Atila 
(Konak Belediyespor), Selin Sığırcı, 
Bahar Bozkurt

Asiye Çelik (Maltepe Bld), Merve Aydın, 
Sezen Arslan, Ceren Akyol (Konak 
Belediyespor), Ece Öztokat, Çiğdem 
Biçer (Konak Belediyespor)

GÜREŞ

ERKEK
HENTBOL

Gurur Baybora (Gamateks Pamukkale 
Ünv), Cengiz Aydın Ergen (BEST Balıkesir), 
Oğulcan Sevim (BEST Balıkesir), İsmet 
Sejfic (Melikşah Ünv), Okan Özpamir 
(Büyükçekmece), Buğra Gacamer (Gediz 
Ünv), Volkan Tokcan (Sakarya BŞB)

Oğuz Atıcı (Göztepe), Nevzat Erdoğan, 
Orhan Sirgeligil (Göztepe), Müjdat Özcan 
(Çankaya Bld ANKA), Doğancan Ağır 
(Göztepe), Eren Sevim, Oğuzhan Yakar 
(Mersin Hentbol), Burak Budinli, Murat 
Varlı (İstanbul Yeditepe), Samet 
Kösetürk, Erdinç Kızıltaş (Nilüfer Bld)

Emrah Kuş (İstanbul BŞB), 
Ahmet Taçyıldız (ASKİ), Emre 
Kavraloğlu (Akhisar Bld), 
Mustafa Kasapoğlu (İstanbul 
Bahçelievler), Ataberk Karabulut 
(Bursa BŞB), Veysel Murat 
(Yozgat Bld), Mahmut Tosun 
(Bolu GSİM), Yüksel Erçelik (Tire 
Bld), Zafer Tuncel, Hüseyin Par, 
Oğuzhan Cengiz, Mehmet Aru, 
Emre Çelik, Aydın Altay, Ömer 
Caner, Semih Sayman, Gültekin 
Kavak, İbrahim Kavak, Abdullah 
Duyar, Mutlu Aslan, Muharrem 
Bilgi, Mustafa Muğlu, 
Abdurrahim Doğan

Gökhan Meriç (ODTÜ), Ekin Koç 
(ODTÜ), Çağatay İnallı 
(Bostanlı Spor), Artun Cansın 
Örs (Ege Ünv)

Serdar Sağlam (Galatasaray), 
Bestami Boz (Galatasaray), 
Nuri Çalışkan (Bornova 
Barışgücü), Mustafa (Bornova 
Barışgücü), Haktan (Bornova 
Barışgücü), Sami, Talha Türker

Zeynep Pınar Özdinçer (Manisa 
Belediyespor), Ezgi Tekener 
(Manisa Belediyespor), Elif 
Büyükçoban (Manisa 
Belediyespor), Zeynep Bodur 
(Manisa Belediyespor), Seyhan 
Yönet, Begüm Kılıçarslan, Asiye 
Palabıyık

SUALTI
RAGBİSİ

VOLEYBOL

TEKERLEKLİ
SANDALYE

BAYAN
BASKETBOL

BAYAN
HENTBOL

ATLETİZM

ERKEK
BASKETBOL
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 10 yıllık eskrimcisi İpek İrem Ülkü, 
Eskrim Milli Takımı antrenörlüğüne getirildi.

İZMİR’İN
KILIÇ USTASI



İzmir Büyükşehir Belediyespor, yıllar sonra yeniden ivme 
kazandırdığı eskrimde hızla zirveye doğru çıkarken, Antrenör 
İpek İrem Ülkü de Eskrim Milli Takımı’nda bay-bayan kılıç 
ekibinin başına getirildi.

2003-2009 yılları arasında aktif sporculuk yapan, son 4 
senedir İzmir Büyükşehir Belediyespor’da antrenör olarak 
çalışan İpek, şimdi artık ay-yıldızlı ekibimizin bayan-erkek kılıç 
takımlarında yepyeni yıldızların ortaya çıkması için çalışacak. 
Ege Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunu olan İpek, eskrime 

1997’de Bursa'da başladı. İzmir Büyükşehir Belediyespor’a 
geldikten sonra 2000 yılında Kemer'deki Yıldızlar Avrupa 
Şampiyonası’nda takım 8’inciliği, 2001'de Yugoslavya'daki 
Balkan Şampiyonası'nda takım 2’inciliği ve ferdi 3’üncülük, 
kazandı. Milli hakem lisansı bulunan genç antrenör, Izmir 
Büyükşehir Belediyespor çatısı altında çalışmaktan her zaman 
onur duyduğunu belirterek, "Genç sporcularla çalışmak, 
onlara eğitimlerinin en başında bir şeyler öğretmek zevk. En 
büyük hayalim; 2020 Olimpiyatları'nda kendi yetiştidiğim bir 
sporcuyu görebilmek" dedi.

05

Eskrimde
yeni
şampiyonlar
 yetiştirecek

İPEK İREM
ÜLKÜ



İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 2010-2011 sezonunda 
Türkiye Kupası zaferi yaşayan ekibinde görev yapan kaleci 
Berna Zor, iki yıl aradan sonra yuvaya dönerken, hedefini 
ay-yıldızlı forma olarak belirledi. Bugüne kadar çeşitli 
kategorilerde tam 47 kez milli olan genç kaleci, Sevilay 
İmamoğlu Öcal (Muratpaşa Belediyespor) ve Serpil Çapar’ın 
(Üsküdar Belediyespor) yokluğunda kaleyi ele geçirerek yarım 
dalyaya ulaşmak istiyor. 

Daha önce Havelsan, Kastamonu GMSK Türk Telekom ve 
Çankaya Belediyesi ANKA Spor’da oynayan 23 yaşındaki 
kaleci, Sevilay ve Serpil’in bu sezon doğum nedeniyle görev 
yapamayacaklarını söyleyerek, “Hedefim; onların yokluğunda 
ay-yıldızlı formayı giyerek 2014 Avrupa Kupası Elemeleri'nde 
başarılı olmak istiyorum” dedi. Hentbol kariyerinin ilk kupa 
sevincini İzmir Büyükşehir Belediyespor’da yaşadığını da 
belirten Berna, “İzmir’e tekrar döndüğüm için mutluyum. 
Hayatımın en güzel günlerini burada geçirdim. Geçen sezon 
Çankaya Belediye ANKA Spor’da her maçta görev aldım ve iyi 
bir dönem geçirdim. Performansımı devam ettirerek 
kulübümüzü en iyi yerlere getirmek ve A Milli Takım’a tekrar 
seçilmek istiyorum” diye konuştu.

06

İzmir Büyükşehir Belediyespor’a geri dönen 
hentbol kalecisi Berna Zor, ay-yıldızlı formayı 
50. kez giymeyi gözüne kestirdi.

HEDEF
YARIM DALYA
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GÜREŞTE 
ÜLKEMİZE BİR 
AVRUPA ALTINI 
GETİRMEYE ANT 
İÇEN İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPORLU 
BUSE TOSUN, 
ÜSKÜP’TEKİ 
ŞAMPİYONADA 
BİRİNCİLİK 
KÜRSÜSÜNE 
ÇIKTI.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından bizzat ödüllendirilen ve 
BİZSPOR’un 11. sayısında “ALTIN MADALYA İZMİR’E SÖZÜM” diyen Buse Tosun, Üsküp’teki 
Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak sözünü tuttu. Buse, 
Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Spor Salonu'nda yapılan Avrupa 
Gençler Şampiyonası'nda 63 kg’da çıktığı minderden birincilikle inerken, Türk güreş 
tarihinde bu kategoride Avrupa Şampiyonu unvanı alan ilk bayan sporcu oldu. Gençler Dünya 
Şampiyonası finalinde ise Rus Lipatova’ya 7-4 yenilerek altın madalya şansını kaçırdığını 
söyleyen genç güreşçi, “Avrupa arenasında bayanlar güreşteki en büyük başarımız, yine 
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Gamze Durukan’ın bronz madalyasıydı. Bunu geliştirmeyi 
çok istiyordum ve başardım. Dünya Şampiyonası finalinde Rus rakibime şanssız bir şekilde 
yenilmeseydim İzmir’e çifte altınla dönecektim” dedi. “Şimdi de Dünya Şampiyonası için altın 
madalya sözü veriyorum” diyen Buse Tosun, “İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Başkanımız 
Aziz Kocaoğlu, bizlere büyük destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUSE

TOSUN

SÖZ VERDİ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un Türkiye Şampiyonu unvanlı bayan güreşçisi 

Buse Tosun, Tiflis’teki Avrupa Şampiyonası’nda kaçırdığı altın madalyayı 

İzmir’e getirme sözü verdi.

21

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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İPEK 
ÖZGÜN
DEPER

SAĞ KOLUNU 
DOĞUŞTAN 
KULLANAMAYAN 
İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPORLU 
BİLEK GÜREŞÇİ, SOL 
KOLDA KAZANDIĞI 
DÜNYA 
ŞAMPİYONLUĞUYLA 
TÜRKİYE’NİN HAKLI 
GURURU OLDU.
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KAPAK
konusu



İpek Özgün Deper, Afyonkarahisar’da 1996’da binbir güçlükle 
açtı gözlerini dünyaya… 
Doğum sırasında boğulma tehlikesi yaşayan minik İpek, 
doktorların son bir hamlesiyle yaşama dönerken yapılan 
müdahale nedeniyle sağ kol sinirleri koptu… 
Sağ kolu kullanılamaz hale gelen İpek’in o günle birlikte kabus 
dolu günleri de başladı… 
8 yaşında omzuna, 10’unda ise dirseğine tendon transferi 
gerçekleştirildi…
Yıllarca fizik tedavi gördü… Sağ kolunu güçlendirebilmek için 
denemediği şey kalmadı…
Derken, her iki kolunu aktif olarak kullanabilmek amacıyla 
boksa başladı… 
Saatlerce çalışıyor, her geçen gün kendini daha iyi hissediyor 
ve bu sayede de eldivenlerine dört elle sarılıyordu…
Ve bir gün, hayatını değiştirecek rastlantıyla burun buruna 
geldi… İzmir Büyükşehir Belediyespor Bilek Güreşi Takımı 
antrenörleri geldikleri salonda beğendikleri İpek’i, bilek 
güreşine başlaması konusunda ikna ettiler… 
Sonrası çok hızlı gelişti…. 
Sağ kolunu kullanamayan İpek, bilek güreşinde başarı 

basamaklarını öyle çabuk tırmandı ki, henüz 15’inde sol kolda 
Türkiye ikinciliği kazandı... Aynı yıl Avrupa üçüncülüğü 
madalyasıyla “Tamam” dedi, “Bu iş oluyor”…
Ve hemen arkası da geldi…
İki yıl daha çalıştı, canını dişine takarak… 
Önce 2012’de Avrupa’nın zirvesine çıktı, 2013’te aynı başarıyı 
tekrarladı…
Sonra, “Dünya Şampiyonu da olmalıyım” dedi, burada da 
rakiplerini birer birer devirerek amacına ulaştı…
Kısa sürede elde ettiği başarılarla “kahraman” olan İpek,  
böylelikle imrenerek bakılacak bir yaşam mücadelesinin 
altına imzasını attı…
Ülkemizde bilek güreşine ilginin fazla olmadığını, buna 
rağmen bıkmadan usanmadan çalışmasının karşılığını aldığını 
söyleyen genç sporcu, “Ailem her zaman yanımda oldu. En zor 
günlerimde bana destek vererek bu noktaya ulaşmamı 
sağladılar. Üniversiteden sonra spora devam edebileceğimi 
sanmıyorum. Ancak Dünya Şampiyonası kadar önemli olan 
Nemiroff Turnuvası'nda derece yaparak aktif sporculuğa veda 
etmeyi çok istiyorum” dedi.
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Atletizm senin için ne ifade 
ediyor?
Atletizm benim hayatımı ifade ediyor. 
Yaşayış biçimim. Çünkü; bütün 
planlarım ve olmasını istediğim 
şeyler onun üzerine kurulu. Pistler 
benim evim gibi ve sürekli 
şekillendiriyorum.

Türkiye’de atletizm? 
Tek kelimeyle yetersiz. Olanakları 
kısıtlanmış…  Bu yüzden gelişmesi 
konusunda yapılması gereken çok 
şey var. Yeterli tesis, malzeme, 
değer ve bilinç gerekiyor.  Aslında 
tüm spor branşlarının kökeni 
atletizme dayanıyor. Koşmak bile 
hayatımızın bir parçası.

Hangi takımlarda yarıştın?
8 yıllık spor hayatım var ve İzmir 
Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün 
8 yıldır formasnı taşıyorum.

Büyükşehir Belediyespor?
Gözümü açtığım yer. Benim 
sporculuk hayatıma yön veren kulüp. 
Gelecekte de İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'a hizmet etmek 
istiyorum.

Nasıl bir sporcusun?
İnatçı, hırslı ve dikkatliyim… 
Antrenman yaparken ciddi olduğum 
kadar eğlenirim de. Önemli olan 
antremanı kaliteli yapmak.

Nereye kadar atletizm?
Atletizmin yaşının olmadığını 
düşünüyorum. Profesyonel atletizm 
hayatım bitebilir ancak spor benim 
için hiçbir zaman bitmez.

En büyük sevincin? 
Yıldızlar Türkiye Salon Türkiye 
rekorunu kırdığım günü hayatım 
boyunca unutamam.  O gün

mutluluktan yerimde duramadım. 
Gerçekten muhteşem bir duyguydu.

En büyük üzüntün?
Antrenmanda 3 metreden yere 
düşmüştüm . Sol bacağımdaki kas 
20 santim yırtıldı ve 1,5 yıl spordan 
uzak kaldım. Yürüyüş bozukluğu 
yaşadım. Kas boyum kısaldığı için 
dizimi bile açamıyordum.

Hedefin?
Rekor rekor rekor…  Yıldızlardan 
sonra gençler ve büyükler Türkiye 
rekorlarını da kırmak, atletizmde 
ülkemin en başarılı sporcusu olarak 
olimpiyat heyecanı yaşamak 
istiyorum.

Son sözün?
İnanmak başarmanın yarısıdır. 
İnanıyorum ve bu işi başaracağım.

Türk atletizminin parlayan yıldızı İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 
9 yıldır forma giyen Merve Karaca, “10 soru 10 yanıt” bölümümüzün 
konuğu oldu.
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Süper Amatör Lig’de hedefini play-off olarak belirleyen İzmir büyükşehir 
Belediyespor, alt yapıdan 10 oyuncusunu A Takım kadrosuna alarak genç ve 
güçlü bir ekip oluşturdu. Antrenör Osman Şen’in isteği doğrultusunda genç yıldız 
adayları Mustafa Yanmaz, Kemal Kanca, Fettulah Subaşı, Okan Yıldızlar, Emre 
Dinarlı, Sergen Tunçel, Tugay Kaya, Tugay Araz, Emre Demirtaş ve Emrah Talay, 
üst yapıya kazandırılırken, yeni sezon öncesi sadece Poyracıkspor’dan Ufuk 
Karabulut transfer edildi. Geçen sezon ligi 27 puanla 5. sırada bitirdiklerini 
belirten Antrenör Osman Şen, “Ligimiz 28-29 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla 
başlayacak. Hedefimiz; gençleri kazanırken diğer yandan da play-off hedefine 
ulaşmak. A Grubu’nda Yeşilovaspor, Çandarlı Belediyespor, Ayküsan Ülküspor, 
Kemalpaşaspor, Yeni Çamdibi Gençlerbirliği, Kemalpaşa Ulucakspor, 
Halilbeylispor, Poyracıkspor, Konak Belediyespor, Güzeltepespor ve Öz 
Çamdibispor ile mücadele edeceğiz” dedi.

Yeni sezon hedefini play-off olarak belirleyen İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, tek transfer yaparken kadrosunu alt yapıdan 10 
genç oyuncuyla kuvvetlendirdi.

YEŞİL SAHANIN
GENÇ GÜCÜ

OSMAN

ŞEN

HER ŞEY
İZMİR

FUTBOLU
İÇİN
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPORLU 
ÖMÜR GÖKÇEPINAR, 
16 YILLIK 
BASKETBOL 
KARİYERİNDE FIBA 
EUROPE CUP’TAN 
BÖLGESEL LİG’E 
KADAR FARKLI 
HEYECANLAR 
YAŞADI.

ÖMÜR
GÖKÇEPINAR



Basketbola 1997 yılında Çakabey Koleji’nde başlayan, aradan 
geçen 16 sezonda Tuborg, Troy Pilsener, İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, Aliağa Petkim, Gelişim Koleji, Denizgücü, 
Akhisar Belediyespor ve Adanaspor’da görev yapan Ömür 
Gökçepınar, yıllar sonra döndüğü İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’da adeta ikinci baharını yaşıyor. 15 senelik 
kariyerinde FIBA Europe Cup, Pan European Final-Four, Beko 
Basketbol Ligi, 2. Lig ve Bölgesel Lig heyecanları yaşayan 33 
yaşındaki oyuncu yeni sezonda hem takım kaptanlığı, hem de 
gençlere ağabeylik yapacak. 

İzmir basketboluna yıllarca renk katan Çakabey Koleji, İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, Aliağa Petkim ve Gelişim Koleji’nde 
forma giymenin kendisi için bir onur olduğunu söyleyen usta 
basketbolcu, “Bu sezon üzerimdeki yük çok daha ağır. 
Takımımın en tecrübeli oyuncusu olarak artık farklı bir 
misyonunu da yürütmek zorundayım. Antrenörüm Mustafa 
Ağme ile bir zamanlar birlikte forma giydik. Şimdi ona karşı 
sorumluluklarım da var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’a ilk transfer olduğunda henüz 
19 yaşında olduğunu belirten, aradan geçen 14 yılda önemli 
bir deneyim kazandığının altını çizen Ömür Gökçepınar, “Bu 

kulübün hayatımdaki yeri her zaman farklıdır. Basketbol 
kariyerimi çizmemde çok etkili oldu. Yıllar sonra geri dönmek 
ve takımımın şampiyonluk mücadelesine ortak olmak, bende 
apayrı bir heyecan yaratıyor” diye konuştu.

Basketbolda hemen her ligde forma giyen ender 
oyunculardan biri olduğunu da ifade eden tecrübeli 
basketbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: “Tuborg ile hem Beko 
1. Ligi’nde hem de Avrupa’da oynadım. İzmir’de kazandığımız 
Pan European Final Four Kupası, kariyerimin en önemli 
başarısıdır. Tuborg’da o dönemde yakaladığımız havayı, şimdi 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da yeniden yaratmak istiyoruz 
ve bu yönde gerçekten çok yol aldık.”
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9 AYRI TAKIMDA
FORMA GİYDİ



Londra Olimpiyatları’na 9 sporcu gönderen, 2012 yılında 
aldığı kupa ve madalyalarla Türkiye’nin en başarılı ikinci 
kulübü seçilen İzmir Büyükşehir Belediyespor, 15 sporcuyla 
katıldığı Mersin’deki Akdeniz Oyunları’na da damgasını vurdu. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, güreşte iki altın, 
atletizmde 1 gümüş, 1 bronz, cimnastikte ise 1 bronz madalya 
kazandı. 17. Akdeniz Oyunları'nda grekoromen stil 74 kilo 
finalinde milli güreşçimiz Emrah Kuş, Hırvat rakibi Neven 
Zugaj’ı 2-0 yenerek altın madalya alırken, 60 kilo finalinde ise 
Mevlüt Arık, Fransız rakibi Tarik Belmandi sakatlığı nedeniyle 
mindere çıkmayınca altın madalyanın sahibi oldu.
Ferhat Arıcan, artistik cimnastik alet finallerinde, paralelde 

bronz madalyayı boynuna taktı. Finalde, Fransız Kevin 
Antoniotti 15.033, İspanyol Lopez Martinez Ruben 15.000, 
Ferhat Arıcan Arıcan ise 14.866 puan topladı.  Bayanlar 
4x400 metre bayrak finalinde üç takım mücadele ederken 
sporcumuz Derya Yıldırım’ın yer aldığı Saliha Özyurt, Birsen 
Engin ve Sema Apak’dan oluşan milli takımımız, 3.43.61'lik 
derecesiyle yarışı üçüncü tamamladı. Fas takımı ikinci 
olmasına rağmen kulvar ihlali yaptığı gerekçesiyle diskalifiye 
edilince, gümüş madalya aldık. Atletizm erkekler 4x100 metre 
bayrak finalinde İzmirli sporcu Ferhat Altunkalem’in de 
içerisinde yer aldığı  ay-yıldızlı ekibimiz, 42.82'lik derecesiyle 
bronz madalya kazandı.

AKDENİZ’İN
İNCİSİ
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İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Mersin’de düzenlenen 17. Akdeniz Oyunları’nda 
2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.



17. Akdeniz Oyunları’nda sporcularımız Aslı İskit, Esin Sağdıç 
ve Seda Yörükler’in yer aldığı Bayan Hentbol Milli Takımı, 
İspanya'ya 29-23 yenilerek oyunları altıncı sırada bitirdi. 
Okçulukta bayanlarda Begül Löklüoğlu, erkeklerde Yağız 
Yılmaz, yarışmaları 4’üncülükle tamamladı. Bayanlar 20 
kilometre yürüyüşte 19 yaşındaki Gamze Özgör, midesinde 

yanma hissetmesi nedeniyle mücadeleyi yarım bırakmak 
zorunda kaldı. Judoda bayanlar 78 kiloda Nazmiye Yılmaz 
4’üncü oldu. Bayanlar 4x100 metre bayrak finalinde Aksel 
Gürcan Demirtaş’ın da yer aldığı Saliha Özyurt, Hatice Öztürk 
ve Sema Apak'tan oluşan Türk takımı, 46.24'lük derecesiyle 
beşinci sırayı aldı.

15
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İZMİR 
BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPORLU 
OKÇU ALİ OSMAN 
YANGÖZ, 
GENÇLER 
AVRUPA 
KUPASI’NDA 
ALTIN MADALYA 
ALARAK, 
4 YILDA 
AVRUPA’NIN 
ZİRVESİNE ÇIKTI.

ALİ OSMAN

YANGÖZ
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Ali Osman Yangöz ile Aybüke Aktuna’nın 
Romanya’daki mücadelesi büyük heyecana 
sahne oldu. 32 ülkeden 290 sporcunun katıldığı 
dev organizasyonda ilk turda Gürcistan’ı 
138-136 yenen Aktuna-Yangöz ikilisi, ikinci 
turda Belçika’yı 140-134, yarı finalde 
Meksika’yı 141-137 mağlup ederek finale 
uzandı. Finalde tecrübeli Hollanda ekibini 
142-136’lık skorla mağlup edip, altın 
madalyanın sahibi oldular.

Türk okçuluğuna Esen Dönmez’den Ahmet Kütahyalı’ya, Yağız 
Yılmaz’dan Begül Löklüoğlu’na kadar sayısız şampiyon 
kazandıran İzmir Büyükşehir Belediyespor, 4 yılda Geçler 
Avrupa Şampiyonu unvanı alan Ali Osman Yangöz’ü de vitrine 
çıkardı. 

Aybüke Aktuna ile birlikte Romanya’da katıldığı şampiyonadan 
İzmir’e altın madalya ile dönen 18 yaşındaki sporcu, Türk 
okçuluğunun parlayan yeni yıldızı oldu. Uluslararası arenadaki 
ilk madalyasını kazanan genç okçu, 2012’de Ferdi Yıldızlar 
Türkiye Şampiyonası’nda birincilik ve bu yıl Ferdi Gençler 
Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik almış, İzmir’deki 
şampiyonalarda 10’dan çok madalyayı boynuna takarken, 
Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Yarışması’nda 
ise takım halinde 3’üncülük elde etmişti.

Başarının sırrını “Disipinli çalışma” olarak özetleyen Ali 
Osman Yangöz, “Babam eski bir atlet ve güreşçi. Sporculuk 
genlerimde var. Rüzgar sörfü, masa tenisi, tenis ve kayak 
yapıyorum. Antrenmansız bir günüm bile geçmez. Foça’dan 
her gün aksatmadan Atatürk Stadı’na gelip idmana çıkıyorum. 
İdeallerim var ve bu ideallerimin peşinden koşuyorum. Dünya 
şampiyonu olmak, olimpiyatlarda ok atıp madalya kazanmak 
istiyorum. Bunun da sırrı rakiplerimden çok daha fazla 
çalışmaktan geçiyor. Ekim ayında kariyerimin en büyük sınavı 
olan Çin’deki Gençler Dünya Şampiyonası’nda mücadele 
edeceğim. Buradan da İzmir’e madalyayla dönmeliyim” dedi.

Ali Osman Yangöz'ün çok hırslı bir yapısı olduğunu söyleyen 
Antrenörü Esen Dönmez ise genç sporcunun çabasının 
karşılığını aldığını kaydederek, şunları söyledi: “Buraya geldiği 
ilk gün (Okçuluğu hobi olarak değil madalya kazanmak için 
seçtim) diyerek yola çıkmıştı. Dört yıl gibi kısa sürede 
kazandığı altın madalya, onun bıkmadan usanmadan ve 
karşılık beklemeden verdiği çabanın bir ürünü. Bu temposunu 
sürdürdüğü takdirde önünde gerçekten parlak bir kariyer 
olacaktır.”

YENİ HEDEFİ
DÜNYA ŞAMPİYONASI

NEFES KESEN
MÜCADELE



İzmir Büyükşehir Belediyespor judocusu Veysi Göz, 22. İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize gümüş madalya kazandırdı.

2009 yılında sağ ayak arka adalesindeki 8 cm’lik yırtığa 
rağmen müthiş bir dönüş yaşayıp “Balkan Şampiyonu” 
unvanını alan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı 
judocusu Veysi Göz, işitme engelliler kategorisinde ilk 
uluslararası deneyiminde gümüş madalyayı boynuna taktı. 
Yüzde 40 oranında duyma kaybı tespit edildiği için engelli 
kategorisine geçen genç judocu, 22'ncisi Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları'nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi. 66 kiloda 
mücadele eden Veysi Göz, ilk turda Venezuelalı rakibi Wulmar 
Vergara, ikinci turda ise Koreli Jongwook Jung'u yenerek yarı 
finale kaldı. Yarı finalde son İşitme Engelliler Olimpiyat 
Şampiyonu Hollandalı Albert Westerhof'u çekişmeli geçen 
karşılaşmada mağlup eden Göz, adını finale yazdırdı. Finalde 
Rus Murad Magomedilaew ile karşılaşan genç sporcu, 

rakibine yenilerek ülkemize gümüş madalyayı getirdi.
İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda İzmir’e büyük bir gurur 
yaşattığını belirten Veysi Göz, “Bana her zaman destek veren 
ailem, hocalarım ve kulübüme çok teşekkür ediyorum. 
Yaşadığım ağır sakatlığın ardından son bir yılda çok büyük 
organizasyonlarda kürsüye çıkmayı başardım. Bu grafiğimi 
hep en üst seviyede tutmak için çok çaba sarfedeceğim” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Judo Teknik Direktörü Mesut 
Kapan ise Veysi Göz’ün çalışarak çok iyi yerlere geldiğini 
belirterek, “Son bir yılda Balkan şampiyonluğu alıp İşitme 
Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ikinci olması büyük bir onur. 
Finalde şanssız bir yenilgi alsa bile, ülkemizi ve kulübümüzü 
temsil etmesi bizleri onurlandırdı” diye konuştu. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Buz 
Sporları Salonu, Türkiye’de ilk kez düzenlenen Buz Dansı 
Antrenörlüğü kursuna ev sahipliği yaptı. Eğitim vermek için 
İzmir’e gelen dünyaca ünlü Rus eğitmen Oleg Voyko, Bornova 
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’na 
hayran kaldı. 
Türkiye Buz Pateni Federasyonu, ilk kez açtığı Buz Dansı 1. 
Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Kursu için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Aşık Veysel Rekreasyon 
Alanı’ndaki Buz Sporları Salonu’nu seçti. Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen 15 antrenör adayı, olimpik başarılara imza 
atan dünyaca ünlü Rus eğitmen Oleg Voyko’dan eğitim aldı. 

Antrenör adayları, 12 gün süren teorik ve pratik eğitimin 
ardından hünerlerini sergiledi. Dünyaca ünlü hocaları 
karşısında “buz üstünde ter döken” adaylardan başarılı 
olanlar antrenörlük belgesi alamaya hak kazandı.
Buz Pateni Federasyonu’nun eğitimler için İzmir’i tercih 
etmesinin çok doğru bir seçim olduğunu belirten Voyko, 
“İzmir’i çok beğendim. Havası çok güzel. Kursun, bu kadar 
güzel şehirde, uluslararası standartları taşıyan pistte 
düzenlenmesi beni çok mutlu etti. Böyle bir salona sahip 
oldukları için İzmir’de yaşayanlar çok şanslı. Burada eğitim 
alan antrenör adayları geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek. 
Türkiye’de çok yetenekli sporcular var” dedi.

İZMİRLİLER
ÇOK ŞANSLI

Buz dansı antrenörlüğü eğitimi için İzmir’e gelen dünyaca 
ünlü Rus eğitmen Oleg Voyko, “İzmirliler, böyle bir 
salona sahip oldukları için çok şanslılar” dedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim-03 Kasım 2013 
tarihlerinde gerçekleşecek ENGELSİZ İZMİR 2013 Kongresi 
öncesinde paneller, seminerler, çalıştaylar, çeşitli sportif ve 
sosyal etkinliklerle kongre hazırlıklarını sürdürüyor. Bu amaç 
doğrultusunda Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile 
işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilere yönelik 
sualtı tüplü dalış eğitimi düzenledi. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Yüzme Havuzu’ndaki etkinliğe katılan işitme engelliler, su 
altında işaret diliyle gerçekleşen eğitimde hiç zorluk çekmedi. 
Üniversite öğrencisi eğitmenlerinin komutlarını eksiksiz yerine 
getiren işitme engelliler, günlük yaşamlarında da zaten işaret 
diliyle anlaştıklarını belirterek, bu nedenle su altındaki 
eğitimin kendilerini zorlamadığını dile getirdi. 
Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğu Proje Sorumlusu 
Ufuk Akoğuz, su altındayken engellerin ortadan kalktığını 
belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bu projeyi yapmaya 

karar verdiğimiz zaman işitme engellilerin dalış etkinlikleri 
sırasında iletişim sorunu olmayacağını düşündük. Çünkü su 
altında iletişim kurmak için sadece el işaretlerini kullanıyoruz. 
Aynı zamanda karada hareket edenler iki boyutta gidiş-geliş 
ve dönme hareketlerini yaparken, suda gidiş-geliş, sola-sağa, 
yukarı-aşağı ve üç eksenli dönüş hareketi var. Bu sayede de 
su altında bir engelsizlik söz konusu” diye konuştu. 
Eğitime katılan işitme engelli Hüseyin Aksoy ise Kent Konseyi 
eğitmeni Ayşe Gürbulak’ın tercümanlığında duygularını şöyle 
dile getirdi: 
“Buraya arkadaşlarımla beraber geldik. Değişik bir heyecan 
oldu bizim için. Bize böyle bir imkan tanıdığı için İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Suyun altında 
olmak çok güzel bir duygu. Önce eğitmenlerle bize ne 
yapacağımızı anlattılar. Suyun altında zaten işaretler 
anlaştığımız için zorluk çekmedik.” 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sualtı Topluluğu’yla işbirliği yapan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilere hayatlarında 
ilk kez tüplü dalış heyecanını yaşattı.

SUDA
ÖZGÜRLÜK
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan 30 Ekim - 03 Kasım 
2013 tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası 
“Engelsizmir 2013” kongresinin hazırlıklarını sürdürürken, 
diğer yandan da kentte yaşayan engelliler adına çalışmalarına 
devam ediyor. Bunlardan biri de ağır bedensel engellilerin 
spor yapmasını sağlayan “boccia” sporunun İzmir’de de 
yaygınlaştırılması. Ege Üniversitesi Engelli Çocuklar 
Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen müsabaka ile İzmir 
Büyükşehir Belediyespor’un yanı sıra Buca, Gaziemir ve 
Karabağlar belediyeleri spor kulüplerinde oynayacak boccia 
sporcuları seçildi. Celal Atik Spor Salonu’nda boccia oynayan 
engelliler, müsabakalar sırasında oyundan büyük keyif 
aldıklarını her halleriyle belli etti. Belediye takımlarında yer 
alacak 16 oyuncuyu Türkiye Bedensel Engelliler Spor 
Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Kemal Koç ile İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Mehmet 
Sünnetçi belirledi. Engelsizmir 2013 Spor Komitesi üyesi 
Metin Çınar, “31 Ekim - 03 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek uluslararası kongremizde, boccia spor 
branşıyla ilgili paneller ve şov maçları düzenlenecek. 
Hedefimiz 2016’da Rio’daki Paralimpik Oyunları’nda boccia 
sporcularımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 
madalyalarla geri dönmek. Şimdiden önemli başarılara imza 
atmaya başladık. Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Dalı öğretim üyelerimizin desteğiyle, boccia 
milli takım kampı düzenlendik. İzmir’den dört boccia 
oyuncumuz milli takım sporcusu olarak seçildi. Bu 
oyuncularımızdan bir tanesi de Portekiz’deki uluslararası 
boccia turnuvasında bizi temsil etti ” diye konuştu.  

BİZE
ENGEL
YOK

Ağır bedensel engellilerin spor yapmasını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyespor 
bünyesinde kurulan “boccia” branşında sporcular, 2016 Brezilya Olimpiyatları’na hazırlanıyor.
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Küçük yerleşim yerlerinin sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için daha önce 21 adet çok amaçlı 
salon inşa eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cengizhan Mahallesi ve Uzundere’den sonra Aliağa’ya da 
dev bir tesis kazandırıyor.

24. SALON
ALİAĞA’YA

Büyükşehir 
Belediyesi  

sporun   
hizmetinde
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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, küçük yerleşim 
bölgelerinin sportif ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için 
hayata geçirilen ‘çok amaçlı salon’ projeleri yeniden hız 
kazandı. 2009 yılından önce belde olan yerleşim yerlerinde 
tam 21 adet çok amaçlı salon kuran Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan bu projede 
şimdi de ilçelere el attı. 22’incisi Bayraklı Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı içinde hizmete sunulan salonlardan 
23’üncüsünün temeli Uzundere’de atıldı. 24’inci çok amaçlı 
salonun ise Aliağa’da  yapılacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, Aliağa Değirmendere Mevkii Yeni Mahalle’de çok 
amaçlı salon yapmak için ihale kararı aldı. Anadolu Lisesi 
yanında yapılacak salon, öğrencilerin sportif ve sosyal 
faaliyetler için buluşma noktası olacak.   
Beldelerde yaptıkları çok amaçlı salonların ardından ilçelerde 
yeni salonlar kurmanın  mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Bayraklı Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı’ndaki çok amaçlı salonun ardından, Kadifekale 
heyelan bölgesinden Uzundere konutlarına taşınan 
vatandaşlar için salon ve semt merkezini birlikte hizmete 
açacaklarını duyurdu.
Çok amaçlı salonların sadece kültür, sanat ve spor 
faaliyetlerine ev sahipliği yapmadığını vurgulayan yetkililer, 
“Biz bu salonları aynı zamanda, halkımızın gelenek ve 

göreneklerini sürdürmeleri, dayanışma duygusunu 
güçlendirmesi, çocuklarımıza ve gençlerimize spor yaptırarak 
kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamaları açısından 
da çok önemli sosyal merkezler olarak görüyoruz” şeklinde 
konuştu. 

Nerelerde var?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, önce Gümüldür, Armutlu, 
Yukarıkızılca, Bağyurdu, Canlı, Çırpı, Helvacı, Emiralem, 
Koyundere, Seyrek, Bağarası, Görece, Ulukent,  Ayrancılar, 
Yeni Foça, Çaybaşı, Yelki, Ulucak,  Ören, Özdere ve Asarlık’ta 
21 çok amaçlı salon inşa etti. Hemen ardından Bayraklı Ekrem 
Akurgal Yaşam Parkı’nı hizmete açıp, Uzundere’deki salonun 
ise temelini attı.

Neden çok amaçlı?
Salonlar ortalama 1.345 metrekarelik kapalı alana sahip. 
Spor ve servis alanları olmak üzere iki bölümden oluşuyor. 
700 metrekarelik alanda spor salonu ve 168 kişilik teleskopik 
tribün bulunuyor. Spor salonunun diğer bölümünde 170 
metrekarelik sahne yer alıyor. Düğün törenlerinde teleskopik 
tribünler kapatılıyor, sahne ve spor salonu birlikte 
değerlendirilebiliyor. Salon ayrıca tiyatro gösterileri ve 
konserlerde de kullanılabiliyor.
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TAM BİR KOLEKSİYONER

Kıvanç Dinçsalman, 15 yıllık tekvando kariyerinde “Korkutucu güç” unvanını hak eden bir çok maça çıktı. 30 yaşındaki 
eski sporcu, 2005 Letonya-Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda sadece üç karşılaşma yaparak 
şampiyonluğa ulaştı. Üç rakibini eze eze yenen Kıvanç Dinçsalman’ın karşısına yarı finalde Polonyalı Maciej Ruta, 
finalde ise Rus Andrey Prtyukov çıkamadı. Kıvanç Dinçsalman, bu sayede altın madalyaya zorlanmadan ulaştı.

UNVANI KORKUTUCU GÜÇ

2002
 ABD-Berkeley Dünya Üniversiteler 
 Şampiyonası 1’incisi
 Japonya-Tokyo Dünya Kupası 2’incisi
2003
 Almanya-Bonn Almanya 
 Kupası 1’incisi
 Kore-Daegu Dünya Üniversiteler   
 Şampiyonası 2’incisi

2005
 Almanya-Bonn Almanya Kupası 1’incisi, 
 İspanya-Madrid Dünya Şampiyonası 3’üncüsü
 Letonya-Riga Avrupa Şampiyonası 1’incisi
2006 
 Almanya-Bonn Almanya Kupası 1’incisi
2008
 Hırvatistan-Zagreb Hırvatistan Kupası 1’incisi

22 TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 15 yılda 22 Türkiye 
şampiyonluğunun yanı sıra uluslararası düzeyde sayısız  
madalya kazanan tekvandocu Kıvanç Dinçsalman, 
senelerce edindiği tecrübeyi aynı çatı altında artık idareci 
olarak sporculara aktarıyor. Eski sporcu, İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’da başta tekvando olmak üzere güreş, 
halter, engelli halter, cimnastik, eskrim, badminton, 
bisiklet ve halk oyunları branşlarının tek sorumlusu olarak 
görev yapmaya başladı.

Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu mezunu 
olan Dinçsalman, İzmir Büyükşehir Belediyespor’a sporcu 
olarak 15 yıl boyunca aralıksız hizmet verdiğini söyleyerek, 
“Genç yaşta olmama rağmen artık sporun diğer bir yönü 
olan idarecilikte yeni görevler yapacağım. Bilgi ve 
birikimlerimi kulübümüze aktaracağım. Hedefim; 
tekvando, güreş, halter, engelli halter, cimnastik, eskrim, 
badminton, bisiklet ve halk oyunlarını daha ileriye 
götürmek" dedi.

Ailecek İzmirli olduklarını belirten Kıvanç Dinçsalman, 
İzmir'in hayatlarında ayrı bir yer olduğunu belirterek, 
"2002'de ABD-Berkeley'deki Dünya Üniversiteler 
Şampiyonasın'da altın madalya kazanınca sporculuk 
yaşamımı burslu olarak ABD’de sürdürme fırsatı doğdu. Bu 
sayede ABD pasaportu da alabilecektim. Ancak İzmir 
aşkım ağır bastığı için hiç düşünmeden bu teklifi geri 
çevirdim. Benim için İzmir her zaman çok farklıdır" dedi.

2012 yılında Selin Dinçsalman ile yuva kuran Kıvanç 
Dinçsalman, henüz iki aylık çocukları Gurur ile mutlu bir 
yaşam sürdüklerini de ifade ederek, “İnsanın arkasında bir 
destekçinin olması çok güzel. Örneğin, rahmetli Ahmet 
Piriştina, 2003’te Kore’deki şampiyonada neredeyse her 
an bizimle birlikteydi. Sayın Aziz Kocaoğlu da tüm spor 
yaşantım boyunca yanımda yer aldı. Kazanınca tebrik 
edilmek, kaybedince teselli edilmek bir sporcu için önemli. 
Onlara çok teşekkür ediyorum” yorumu yaptı.



Olimpiyat Oyunları’nda (Londra 2012), Akdeniz Oyunları’nda 
(Mersin 2013), Avrupa şampiyonalarında ve de son olarak 
652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde meydana gelen 
“DOPİNG OLAYLARI”  sporun en önemli konusu oldu.
IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), FIFA gibi iki spor devinin 
kavgasına,  IAAF (Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu), 
WADA (Dünya Dopingle Mücadele Komisyonu), FILA 
(Uluslararası Güreş Federasyonu) ve diğer spor branşları 
federasyonları ile devlet yetkililerinin-siyasi otoritelerinin de 
katılması sonucu olay daha ilginç noktalara taşınmaktadır. 
Elbette burada ortak amaç “DOPİNG SALGINININ” nasıl 
önleneceğidir.
Milyonlarca insanın büyük bir beğeni ve hayranlıkla izlediği 
dünyaca ünlü sporcular “DOPİNG” cazibesinden nedense 
kurtulamıyor. Hal böyle olunca da, doping tüm spor 
branşlarının “KANAYAN YARASI” olmaya devam ediyor. Başta 
üst yapılar (IOC, FIFA, UEFA, IAAF, WADA, FILA, Ülke 
Federasyonları, Siyasi Otorite ve Bilim Kuruluşları gibi) olmak 
üzere tüm “Spor Kuruluşları” tarafından çok sıkı bir “ANTİ 
DOPİNG KAMPANYASI” olmasına rağmen “DOPİNG 
ZİNCİRİNİN HALKALARI” geçen her yarışma sonrasında 
artmaya devam etmektedir. Hem de insanları hayretler 
içerisinde bırakırcasına!
İşte doping zincirinin son isimlerinin bazıları:
100 m.de Usain BOLT’tan sonra en iyi dereceye sahip olan 
ABD’li “Tyson GAY”
Eski 100 m. dünya rekortmeni Jamaikalı “Asafa POWELL”
100 m.de kadın sporcuların önemli isimlerinden Jamaikalı 
“Sherone SİMPSON” 
Doping zincirinin bizdeki son isimlerine gelince:
Fiziksel özellikleri ile Herkül’ü kıskandıracak kadar farklılıkları 
olan; Başpehlivanımız Ali GÜRBÜZ ve kendisi ile birlikte Er 
Meydanı’nda peşrev çeken bazı arkadaşları (Basından):
Mustafa GÜNGÖR, Bilal KIVRAK, Süleyman AYKIRI, Ahmet 
SELBEST, Murat AYDOĞDU, Ali ALTUN, Cemali KÜÇÜKGÜÇLÜ, 
Mustafa SEÇİM, Kürşat Şevki KORKMAZ, Mustafa ÖLMEZ, 
Özer AY, Serhan GÖKMEN, Gökhan ARICI, Sermest BULUT, 
Bekir SEÇİM, Kazım SAN, Sinan KAYA, Abdullah KAÇMAZOĞLU 
olmak üzere, 19 güreşçimiz doping ile karşı karşıya.
Güreşin dışında; Olimpiyat Şampiyonu Nurcan TAYLAN, Halil 
MUTLU, Nevin YANIT ve Asli Çakır ALPTEKİN gibi altın 
madalyalı sporcular da doping tespitini, diğerleri takip 
etmişlerdir.
Türkiye Mill i  Olimpiyat Komitesi (TMOK)  “DOPİNGLE 

MÜCADELE KOMİSYONU” 2013’te toplam 92 sporcunun 
dopingli çıktığını açıkladı. Doping rekoru 45 sporcuyla 
atletizmde. Atletizmi 34 sporcuyla halter, 8 sporcuyla vücut 
geliştirme, 2 sporcuyla güreş ve 1 sporcuyla tekvando 
izlemiştir. Görüleceği gibi Kırkpınar Güreşleri’ndeki son 
tespitler bunların dışındadır.
Haliyle bu tablonun getirdiği ilk olumsuzluk da; Halter 
Federasyonu Başkanı ile Atletizm Federasyonu başkanlarının 
görevlerinden istifaları olmuştur. Kaldı ki her iki başkan da 
oldukça anlamlı ve güzel çalışmalar yapıyorlardı!.
Sporda başarılı olabilmenin; “Doğru ve yeterli antrenman 
metotları, kaliteli performans, yeterli ve uygun dinlenme, 
doğru beslenme, yeteri kadar ergojenik yardım” ve benzeri 
gibi birçok yöntemi olduğu halde “Doping Metotları” ile 
başarıyı aramak, çok düşündürücü ve şaşırtıcıdır. Sonunda 
“Ölümlerin olduğu” böyle yöntemlerin tercih edilmesini nasıl 
açıklarız bilemiyorum.
“Türkiye Doping Kontrol Merkezi” ve “TADA (Türkiye Anti 
Doping Ajansı)”  ve birçok federasyonumuzun bünyelerinde 
çok güzel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca dünden-bugüne 
“Siyasi irade” de oldukça kararlı durmakta ve gerekenlerin 
yapılmasını talimatlandırmaktadır.
Ben de; Türkiye Doping Kontrol Merkezi’nin kuruluş 
çalışmalarından (1990’lı yılların başları) bu yana, ülkemizin 
“001 Numaralı Anti Dopingcisi” olarak, bu alanda birçok 
görevlerde (Türkiye Doping Kontrol Merkezi Ege Bölge 
Sorumlusu gibi) bulunmaktan daima büyük bir onur 
duymuşumdur. Bu alandaki çalışmalarım ve hatıralarım ilk 
günden-başlangıçtan bu güne dek oldukça derindir.
Bu konuların yıllardır içinde olan biri olarak, şu hususu 
özellikle ifade etmek isterim! Doping uygulaması yanlışı içinde 
olanlar; ANTİ DOPİNGÇİLERİN peşlerinde olduğunu asla 
akıllarından çıkarmamalıdırlar. Zaten sporun her türlü 
güzelliğine sahip olan insanların, dopingin çirkinliği içinde 
kaybolmalarından daha dramatik ne olabilir ki? Dopingin 
çirkin yüzünün gösterilmesi için, sporcuların çok ciddi 
sorunları yaşamaları son değildir.
Evet bugün için, doping gerçeği ile karşı karşıya kalanlar, 
büyük üzüntü yaşayabilirler. Ama her şey “GELECEK 
NESİLLERE” pırıl-pırıl FAIR-PLAY ilkeleri ve “ETİK DEĞERLER” 
ile donanmış “SPOR ANLAYIŞI- SPOR KÜLTÜRÜ” kısacası 
“TEMİZ BİR SPOR DÜNYASI” bırakmak içindir.

DOPİNG
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Son dönemde sporla ilgili yayınlanan haberler arasında 
“doping” o kadar çok sık manşetlerde yer aldı ki herkes, neler 
oluyor? Neden bu kadar çok doping vakası ile karşılaşıyoruz? 
soruları sormaya başladı.
Daha önce de dopingle mücadele yapılıyordu, son zamanlarda 
doping yapanların sayısı mı arttı diye soranların yanı sıra, spor 
camiasına uzak olmayan birçoklarının yorumları ise biraz 
daha farklı oluyordu!
Dopingle mücadelede kurumsallaşma, 1999’da Dünya 
Dopingle Mücadele Ajansı  WADA nın kurulmasıyla farklı bir 
boyut kazandı. Uyumlu bütün ülkelerde dopingle mücadele 
WADA’nın standartları ve denetimiyle yapılmaya başlandı. 
Türkiye’de dopingle mücadelenin geçmişi çok eski olmasa da 
doping kontrolleri 1993 yılında çıkan yönetmelik uyarınca 
federasyonların talebi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
tarafından birçok branşta yapılmaktaydı. 1989 yılında 
Hacettepe üniversitesi bünyesinde kurulan Doping Kontrol 
Laboratuvarı 2003 yılında WADA tarafından akredite oldu. 
WADA tarafından 2011 yılında bu akreditasyonu askıya 
alınmıştır. Kısa süre içerisinde  akreditasyonunun tekrar aktif 
olması beklenmektedir.
Türkiye’nin de imzaladığı WADA tarafından yayınlanan Dünya 
Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) uyarınca kurulması 
gerekli olan Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşu nihayet 2011 
yılı Haziran ayında kuruldu ve Türkiye Dopingle Mücadele 
Talimatı hazırlandı. Dünya Dopingle Mücadele Kuralları 
çerçevesinde hazırlanan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı 
aynı yılın eylül ayı içerisinde WADA tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girdi. Bu talimat spor federasyonları tarafından 
imzalanarak kabul edilmiştir. Tüm bu çalışmaların sonucunda 
kasım ayında Türkiye Dünya Dopingle Mücadele Kurallarına 
uyumlu ülkeler listesine alınmıştır. 
Bu yapılanmanın tamamlanması ile doping kontrolleri yoğun 
bir şekilde yapılmaya başlandı. Bir sure sonra gündem doping  
yapan sporcu haberleri ile dolmaya başladı. Normalde 
dünyadaki ortalama alınan örneklerin yüzde 2'sinde veya 
2,5'unda pozitif sonuç çıkmakta ve bu oran ciddi bir rakam 
olarak kabul edilmektedir. Son dönemlerde ülkemizdeki 
kontrollerde bu oranın yüzde 15, bazı branşlarda yüzde 18 
olması olayın boyutlarını göstermesi bakımından yeterli 
olacaktır. Dopingli olarak tespit edilen sporculardan 18 yaşın 
altında olanların sayısındaki artma ise ayrıca önemli bir 
parametre olarak gözler önüne serilmektedir. 
Peki değişen neydi? Bu yapılanma tüm ulusal dopingle 
mücadele kuruluşları gibi bağımsız çalışıyor. Tüm doping 
kontrol görevlileri yeniden WADA’nın öngördüğü standartlarda 
4 günlük eğitimler sonrasında yapılan sınavda başarılı 

olduktan sonra sertifikalarını alabilmek için katıldıkları 
görevlerde de başarılı olmak zorundaydılar. Doping kontrol 
görevlileri aynı zamanda dopingle mücadele eğitimlerini de 
verebilecek şekilde donanım kazanmaları gerekiyordu. 
Müsabaka içi ve müsabaka dışı kontroller sık ve habersiz 
olarak tüm branşlarda yapılmaya başlandı. 
Bağımsız hareket eden kuralları tam olarak uygulayan bu yeni 
yapılanmaya başlangıçta özellikle bazı branşlardan ciddi 
tepkiler geldi. Çok sayıda pozitif sporcu çıkması ve üst düzey 
sporculardan da bu grupta yer alanların olması ile birçok 
eleştiriler de arka arkaya gelmeye başladı tabi ki; “çok 
üstümüze geliniyor”, dünyanın her yerinde en ünlü sporcular 
bile doping yapıyorlar” “numune alım işlemlerini yanlış 
yapıyorlar” “bizi yıpratmaya çalışıyorlar” “bu kadar pozitif 
sonuçla olimpiyatları kaybedeceğiz” “ ama bu sporcular 
madalya aldılar” benzeri tepkiler dolaşmaya başladı ortalıkta. 
Bunları söyleyenlerin bilerek ya da bilmeyerek doping 
yapılmasına onay verdikleri, doping yapanlara destek 
oldukları, kendi konumlarını korumak adına sporculara 
cesaret verdiklerinin de farkında olmaları gerekiyor. Bunları 
söylerken yahu hırsızın hiç mi suçu yok adam, göz göre göre 
doping yapacak sporda Fair-Play, adalet, eşitlik gibi kavramları 
hiçe sayacak, en yakın arkadaşının hakkını yiyecek, haksız 
kazanç sağlayacak, kamuoyu da bunu madalya aldı diye 
mazur görecek. Ayrıca dopingle mücadele edenler için de 
sürekli suçlamalarda bulunacaksın!
Bir şekilde biz hekimlere başvuran ergen bile olmamış 
profesyonel adayı bazı sporcuların biraz sorgulama ile 
farkında bile olmadan çevresindekilerce bu tür maddeleri 
kullanmaya teşvik edilmiş olmaları bizim için sürpriz olmuyor 
artık. Her şey bir yana bu gencecik sporcuların karşı karşıya 
kaldıkları sağlık ile ilgili risklerin hiçbir vicdanda karşılığı 
olamaz.
Tabi ki hırsız polis oyunu şeklinde giden bu mücadelenin en 
önemli ayağı eğitim olacaktır. Bu eğitimlerin yaygınlaştırılması, 
özellikle küçük yaştaki sporcuların bilinçlendirilmesi ve de 
bunun sürekli olması dopingle mücadelenin birinci önceliği 
olmalıdır. Sadece sporculara değil, antrenörlere, kulüp 
yöneticilerine, ailelere bu eğitimlerin verilmesi öncelikli olarak 
ele alınmalıdır. Bu mücadelenin çıkarılacak kanunlarla ya da 
yönetmeliklerle desteklenmesi, cezai yaptırımların ise sadece 
sporculara değil bu döngünün içerisinde olan herkesi 
kapsayacak şekilde genişletilmesi dopingle mücadelenin en 
önemli bileşeni olacaktır. 

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

NELER
OLUYOR?DOPİNG



BAŞKAN’DAN ÖZEL KUTLAMA
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Dünya Okullararası Satranç 
Şampiyonası’nda ikinci olan Vahap Şanal’ı özel tebrik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Yunanistan’da 
yapılan Dünya Okullararası Yaş Grupları Satranç Şampiyonası’nda 
ikinci olan 15 yaşındaki Vahap Şanal’ı makamında kabul ederek 
kutladı. Babası Mehmet Şanal’la birlikte görüştüğü genç sporcunun 
başarılarıyla gurur duyduklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, “Bir 
İzmirli olarak Vahap’ın başarısından büyük gurur duydum” diye 
konuştu. MEV Koleji 10. sınıf öğrencisi Vahap Şanal’ın henüz 14 
yaşındayken “uluslararası usta” unvanına ulaşarak bunu elde eden en 
genç Türk sporcu olduğunu belirten baba Mehmet Şanal ise Başkan 
Kocaoğlu’nun ilgisinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Judocumuz Dilan Doğan, Yıldızlar Balkan 
Şampiyonası'nda  altın madalyanın sahibi 
oldu. Tekirdağ'da düzenlenen şampiyonada 
32 kiloda mücadele eden Doğan, ilk turu maç 
yapmadan geçti. Dilan, ikinci turda Romanyalı 
Alia Voaides ve Sırp İvana Nikoliç'i yenerek 
finale çıktı. Judocumuz, finalde ise Kerime 
Sapmaz'ı mağlup ederek Balkan 
Şampiyonluğu'na ulaştı. TeknikDirektörümüz 
Mesut Kapan, 'Dilan ve daha bir çok 
sporcumuz gelecek yıllarda judoda isimlerini 
duyuracak” dedi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da yönetim, teknik kadro, sporcular ve 
personel, bir araya gelerek örnek bir tablo sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu, geride kalan 
Ramazan Bayramı’nda idareciler, teknik ekip, sporcular ve personelle 
bir araya geldi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve 
Kulüp Başkanı Pervin Şenel Genç’in yanı sıra Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanı Hilmiye Çarıkçı, Gençlik ve Spor Müdürü Ganime 
Nalbantoğlu, kulüp yönetim kurulu üyesi Zeynel Canol, Kulüp Genel 
Sekreteri Kerem Ünal katıldı. Yetiştirici kulüp misyonuyla Türk 
sporuna hizmet eden büyük bir aile olduğumuzu belirten Genç, “Son 
yasa tasarısıyla bütçemiz küçülse de, ana misyonumuzdan ödün 
vermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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Dilan’a bravo
Milli yürüyüşçümüz Gamze Özgör, 
İtalya-Rieti’de düzenlenen Avrupa Gençler 
Şampiyonası'nda, 10 bin metre yürüyüşte 
Türkiye rekoru kırdı. Bu yıl 22. kez düzenlenen 
şampiyonada milli takımımız 12’si bayan 31 
sporcudan oluştu. Gamze Özgör, 10 bin metre 
yürüyüşte 49.57'lik derecesiyle 25 sporcu 
arasından 11. ve Türkiye Gençler Pist 
Rekoru’nun sahibi oldu. Çok mutlu olduğunu 
ifade eden Gamze “Böyle bir organizasyonda 
rekor kırmak benim için çok önemliydi. Daha 
iyi dereceler için çalışacağım' diye konuştu.

Gamze’den rekor
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, 
Elazığ’da 6 - 7 Temmuz tarihlerinde 
düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Federasyon 
Kupası'nda madalyalara ambargo koydu. 
Tuana Uğur-Yasemin Ecem Anagöz-Özge İdil 
Özgüçlü'den oluşan klasik yay yıldız bayan 
takımımız, birinci oldu. Klasik yay yıldız bayan 
ekibimizden Tuana Uğur ikinciliği alırken, 
Yasemin Ecem Anagöz üçüncülük elde etti. 
Klasik yay genç bayanlarda Aybüke Aktuna 
birincilik kürsüsüne çıktı, klasik yay genç 
erkeklerde Yağız Yılmaz üçüncülük aldı. 

Hedefi 12’den vurduk

KISA KISA...



KISA KISA...

ENGELLİLER HAVUZA KOŞTU
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin engelliler için özel olarak açtığı kursta 
80 vatandaşımız yüzme öğrendi.

20 bin çocuğa 18 branşta spor yaptırma hedefiyle yola çıkan İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, Celal Atik Yüzme Havuzu’nu 
cuma günleri engelli sporculara tahsis etti. Ucuz ve sağlıklı bir 
ortamda hizmet vermesi sayesinde büyük ilgi gören yüzme 
kurslarından bu dönem için 80 engelli sporcu yararlandı. Başantrenör 
Ömer Akgül, engelli sporculara yüzme eğitimi vermekten mutluluk 
duyduklarını belirterek, “Onlarla antrenörlerinin kuracağı iletişim çok 
önemli. Bu nedenle farklı ve özel metotlar kullanıyoruz. Örneğin bir 
öğrenciyle sürekli olarak aynı antrenörün ilgilenmesini ve onun 
güvenini kazanmasını sağlıyoruz” diye konuştu. 

KENDİ KÜÇÜK, HEDEFİ BÜYÜK
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Erkekler ve Bayanlar Hentbol Süper Ligi’nde 
yeni sezon fikstürü belirlendi. THF Spor 
Kompleksi'ndeki kura çekimine, liglerde 
mücadele edecek kulüplerin yetkilileri katıldı. 
Kura çekimi öncesinde federasyon yetkilileri, 
liglerde ilk hafta maçlarının 13-16 Eylül 
tarihlerinde oynanacağını bildirdi. Hentbolda 
yeni sezonda, Kadınlar Süper Ligi'nde 10, 
Erkekler Süper Ligi'nde ise 14 takım 
mücadele edecek. Süper Lig’in ilk haftasında 
bayanlarımız Ardeşen’e konuk olurken, 
erkeklerimiz Çukobirlik’i ağırlayacak.

Fikstür çekildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler 
Dairesi Başkanlığı, Sosyal Projeler ve Engelli 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 8 
merkezde yürütülen Yaz Okulları Projesi’ne bu 
yıl 996 öğrenci katıldı. Çocukların tatillerini 
kültürel-sosyal aktivitelerle değerlendirmek, 
onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve 
eğitim - öğretim dönemine hazırlanmalarını 
sağlamak amacıyla 2010 yılında başlayan 
proje, bu yıl 01 Temmuz - 16 Ağustos 2013 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Seneye buluşuruz
Kayseri’de 2-5 Temmuz tarihleri arasında 
yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvondo 
Şampiyonası'nda iki madalya kazandık. 72 
ilden 1030’u erkek toplam 1680 sporcunun 
katıldığı şampiyonada Mert Çiçek, 65 kiloda 
tüm rakiplerini devirerek altın madalyaya 
uzanırken, 33 kiloda ise İrem Bektaş bronz 
madalyanın sahibi oldu. Mert Çiçek ve İrem 
Bektaş'ın yanı sıra sporcularımızdan Mehmet 
Alperen kavak ve Nejat Oğuzhan Tuna 
Yıldızlar Avrupa Şampiyonası seçmelerine 
katılmaya hak kazandı.  

Tekvandoda zirve

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 9 yaşındaki buz patencisi Adasu 
Mutlu, başarı basamaklarını büyük bir hızla tırmanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un Artistik Buz Pateni'ndeki küçük 
sporcularından Adasu Mutlu, yaşıtlarına göre geç başladığı bu sporda 
kısa sürede büyük aşama kaydetti. Buz sporuna 7 yaşında başlayan, 
1,5 yıllık sürede katıldığı üç yarışmada da kürsüye çıkan Adasu Mutlu, 
tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.  Küçük sporcu, 25-27 Ocak’ta 
2. Grup Teşvik Şampiyonası'nda birinci olurken,  15-17 Mart’ta Gül 
Anar Türkiye Teşvik Şampiyonası'nda 3’üncülüğü elde etti. Adasu, 3-5 
Mayıs’ta ise İzmir'de yapılan Federasyon Teşvik Müsabakaları'nda da 
ikincilik madalyasını boynuna takma başarısı gösterdi. 




