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İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ YAZ 
SPOR 
OKULLARI’NDA 
2013 SEZONU 
“VEDA ŞENLİĞİYLE” 
KAPANDI. 5 BİN 
500 ÇOCUĞUN 
YÜZME ÖĞRENDİĞİ 
KURSLARIN SON 
GÜNÜNDE, 
AİLELERİN DE 
İZLEDİĞİ 
YARIŞMALAR 
DÜZENLENDİ. 
MİNİK 
KURSİYERLERİN 
HEPSİNE MADALYA 
VE SERTİFİKA 
VERİLDİ. 
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Kentteki tüm çocuklara spor 
yaptırmayı hedefleyen İzmir 
Büyükşehir Belediyesi, açtığı spor 
okullarında yaz boyunca 20 bini 
aşkın öğrenciye eğitim verdi. 
Yüzmeden salon sporlarına, 
futboldan tenise kadar 18 
branşta hizmet veren Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü Yaz Spor Okulları’nda 
sezon kapandı. Bu yaz da en 
büyük ilgi yüzme branşına oldu. 
Celal Atik Yüzme Havuzu’nda 
verilen kurslardan üç dönem 
boyunca toplam 5 bin 500 çocuk 
faydalandı. Yüzme kurslarının son 
gününde ise tüm kursiyerlerin 
katıldığı bir şenlik düzenlendi. 
Kurslarda yüzmeyi öğrenen 
minikler kendi aralarında 
yarışarak yeteneklerini sergiledi. 

Kazanmaktan çok eğlenmenin ve 
öğrenmenin önemini vurgulayan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
yarışlara katılan tüm çocukları 
“şampiyon” ilan etti ve hepsine 
madalya taktı. Ayrıca tüm 
kursiyerlere de sertifika dağıtıldı. 
Miniklerin havuzdaki tatlı 
rekabetini tribünlerdeki aileleri de 
heyecanla izledi.
 
Başantrenör Ömer Akgül, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor 
Okulları’nın, çocuklarına hem 
ucuz hem de sağlıklı koşullarda 
spor yaptırmak isteyen aileler 
tarafından tercih edildiğini 
belirterek, “Bu yıl da kurslarımıza 
ilgi çok büyük oldu. Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü tarafından düzenlenen 

kurslara her yıl giderek artan 
katılım bizi çok mutlu ediyor. 
Hedefimiz geleceğin 
şampiyonlarını burada 
yetiştirmek” diye konuştu.

Minik kursiyerlerin velileri de, 
çocuklarına spor yapma olanağı 
sunan İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ederek 
tesislerin ve verilen eğitimin çok 
iyi olduğunu dile getirdi.
Yaz Spor Okulları Projesi ile on 
binlerce çocuğa hizmet veren 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, spor 
yapmak isteyen engellilere de 
kucak açtı. Celal Atik Yüzme 
Havuzu’nda 80 engelli çocuğa 
özel antrenörler eşliğinde yüzme 
eğitimi verildi.

HEPSİ
ŞAMPİYON



Sporcu sayısı ve branş 
açısından Türkiye’nin en büyük 
spor kulübü özelliğini koruyan 
İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un “Halkın verdiği 
gücü eşitlik ve güvenle 
mayalayıp, belediyecilik hizmeti 
olarak tüm kente taşımak” 
misyonundan hareketle 
düzenlediği kış spor okulları, 
kapılarını bir kez daha açıyor.

Sekiz merkezde, 14 ayrı 
branşta, uzman 60 antrenör 
eşliğinde verilecek eğitimlere bu 
yıl 10 binin üzerinde İzmirlinin 
katılması bekleniyor. Atletizm, 
aerobik, basketbol, sağlıklı 
yaşam, cimnastik, eskrim, 
futbol, kondisyon, tekvando, 
tenis (grup-özel), halk oyunları, 
satranç, judo ve voleybol 
branşlardaki eğitimler, Celal 
Atik Spor Salonu, Evka-4 Spor 
Salonu, Ord.Prof.Dr.Ekrem 
Akurgal Spor Salonu, Yeşilyurt 
Futbol Sahası, Bayraklı Çiçek 
Halı Sahası, Seha Aksoy 
Atletizm Pisti, Bostanlı Tenis 
Kortları ve Aşık Veysel 
Rekreasyon Alanı’nda verilecek.

Kondisyon dışındaki tüm kursların aylık 20 TL 
gibi düşük bir ücretle olması sayesinde, her 
yaştan İzmirli cazip fiyatlarla spor yapma 
imkanına kavuşacak. Yaz spor okuluna gösterilen 
ilgiden çok memnun olduklarını kış döneminde 
ise en az 7 bin İzmirliye spor yapma imkanı 
sunacaklarını söyleyen Spor Okulları Genel 
Koordinatörü Deha Erduran, “Kondisyon 
kurslarımız 50 TL. Tüm branşlarımız çok cazip 
fiyatlarda. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
herkese spor yaptırma felsefesi doğrultusunda 
açtığımız kurslar, her geçen gün daha da 
büyüyerek gelişiyor” dedi
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R İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ’NİN 
HER YAŞTAN 
İZMİRLİYE CAZİP 
FİYATLARLA SPOR 
YAPMA İMKANI 
SAĞLAMAK İÇİN 
DÜZENLEDİĞİ KIŞ 
SPOR OKULLARI, 
KAPILARINI BİR 
KEZ DAHA, 
BÜYÜK BİR 
İLGİYLE AÇIYOR.
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Basketbol, futbol, cimnastik, sağlıklı 
yaşam, eskrim, tekvando, judo, satranç, 
aerobik, halk oyunları, tenis, kondisyon
Tel: 425 04 21

YEŞİLYURT
FUTBOL SAHASI

Basketbol, voleybol, futbol, 
aerobik, cimnastik
Tel: 425 04 21
(Celal Atik Spor Salonu)

Futbol
Tel: 228 75 75

BAYRAKLI ÇİÇEK
HALI SAHASI

Futbol
Tel: 345 87 47

SEHA AKSOY
ATLETİZM
PİSTİ

Atletizm
Tel: 425 04 21
(Celal Atik Spor Salonu)

BOSTANLI
TENİS
KORTLARI

Tenis
Tel: 362 48 28

AŞIK VEYSEL
REKREASYON
ALANI

Tenis (Özel-grup)
Tel: 293 38 76

Basketbol, voleybol, futbol, 
cimnastik, pilates, judo, 
tekvando, kondisyon 
Tel: 351 38 66

EVKA 4
SPOR SALONU

ORD. PROF. DR. 
EKREM AKURGAL 
SPOR SALONU

CELAL ATİK
SPOR SALONU
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un sualtı fotoğrafçısı Bülent Şelli, üst üste kazandığı başarılarla bu branşın
Türkiye’deki önemli isimleri arasındaki yerini aldı.

GÖRÜNTÜ
AVCISI

BÜLENTŞELLİ



Bülent Şelli, İzmir’de sayısı iki elin parmaklarını geçmeyen su 
altı görüntü avcılarından biri. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un bu yıl faaliyete açtığı sualtı fotoğrafçılığı 
şubesinde lisanslı olan Şelli,  20. Yaşayan Marmara Sualtı 
Görüntüleme Yarışması’nın “Balık” kategorisinde birincilik, 
16. Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası’nın 
yine “Balık” kategorisinde ise üçüncülük elde etti. 

39 yaşındaki sualtı fotoğrafçısı, çocukluğunda izlediği Kaptan 
Cousteau belgesellerinin peşinde koşarak, 1996 yılında 
scuba denilen tüplü dalışa başladı. Aynı yıl Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sualtı Topluluğu’nun kurucuları arasında yer aldı.  
Sualtında gördüğü güzellikleri daha çok kişiyle paylaşma isteği 
onu fotoğraf çekmeye itti. Asıl mesleği spikerlik olmasına 
rağmen bir tutkuya dönüşen sualtı fotoğrafçılığı ilgisi 
sayesinde 2009 yılında İmbat Sualtı Görüntüleme Merkezi’ni 
kurdu. Bu çatı altında sualtı fotoğraf eğitimleri, ünlü 
fotoğrafçılarla atölye çalışmaları, sualtı foto safariler, sergiler, 

fotoğraf sunumları gibi birçok etkinliğe imza attı. İzmir Sanat, 
Atatürk kültür Merkezi ve Çetin Emeç Sanat Galerisi’nde 
gerçekleşen karma sergilere katıldı. Olympus, Panasonic, 
Varta, Nauticam ve Inon gibi dünyaca ünlü markalar kendisine 
sponsor oldu.  İlk kişisel sualtı fotoğraf sergisini 17 Nisan 
2013’te İzmir Sanat Galerisi’nde açtı. 

Sualtı fotoğrafçılığının kendisi için büyük bir tutku olduğunu, 
teknoloji ile birlikte çok hızlı bir değişim ve gelişime uğradığını 
söyleyen Şelli, İzmir Büyükşehir Belediyespor'a sualtı 
fotoğrafçılığına verdiği destekten dolayı teşekkür etti. İzmir’de 
bir çok insanın sualtındaki güzelliklere hayran olduğunu 
ancak nerden başlayacakları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığını vurgulayan Şelli, “Sualtında fotoğraf çekmek 
göründüğü kadar zor değil. Büyük keyif veren bir sporla 
uğraşmak, insanı başka bir dünyaya sürüklüyor. Sualtı 
fotoğrafçılığına ilgili herkese yardımcı olmaya hazırız” dedi.
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Yaşayan Marmara - Birincilik

Altın Palet - Üçüncülük



İzmir Büyükşehir Belediyespor Sualtı Ragbisi Bayan 
Takımı, Manisa’da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası’nda bir kez daha şampiyon olarak Avrupa 
Kulüpler Şampiyonası vizesi aldı. Son 8  yıldır üst üste 
Türkiye ve Federasyon Kupası kazanarak rakipsizliğini 
ilan eden kızlar, 29 Kasım’da Almanya’nın Berlin 
kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda da kupaya uzanmak için mücadele 
edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Sualtı Ragbi 
Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda gol yemeden 
şampiyonluğa ulaştı. Manisa Olimpik Yüzme 
Havuzu'nda yapılan 3 karşılaşmada 23 gol atan İzmirli 
bayanlar, kalesinde ise gol görmedi. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, İzmir Yüzme Triatlon Kulübü’nü 7-0, 
Çanakkale Sualtı Kulübü ve Ege Üniversitesi’ni 8-0’lık 
skorlarla geçti. Geçen yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupası’na giden erkek ragbi takımının çeyrek finalde 
Avrupa Şampiyonu unvanlı Norveç ekibi Molde’ye 
yenildiğini belirten Antrenör Didem Özdem, “Bu 
deneyimimizi zorlu şampiyona öncesinde ekibimize 
anlatıyoruz. Berlin’de en kötü ihtimalle son 8’e kalarak 
kupaya doğru yüzmek istiyoruz” dedi.
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DİPTE KUPA VAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayan Sualtı 
Ragbisi Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler 
Kupası’nda ülkemizi ve
İzmir'i temsil etmeye hak kazandı. 
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Hentbol ne ifade ediyor?
En büyük tecrübe, sevinç ve 
üzüntülerimi salonda yaşadım. 
Hentbolle birlikte büyüdüm. 
Tek kelimeyle; benim hayatım.

Türkiye’de hentbol?
Gereken ilgiyi bir türlü bulamadığı 
için gelişemiyor. Ligdeki birçok takım 
belediye ve devlet destekli. Kulüp ve 
sporcu sayısı, yatırım, en önemlisi 
seyirci yetersiz. Bir çok kişi de ön 
yargıyla yaklaşıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor?
Gerçek anlamda profesyonelleştiğim 
ve spor hayatıma yön veren bir 
kulüp.

Nasıl bir sporcusun?
Çalışkan ve hırslıyım. Elimden 
gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. 
Bilinçliyim ve sahada kendimi iyi 
tanırım.

Millilik kariyerin?
Genç Milli Takım’da forma giydim. 
Hedefim; A Milli Takım’a yükselmek. 
Sakatlığımı geride bıraktıktan sonra 
bu hedefime doğru adım adım 
ilerliyorum.

Nereye kadar hentbol?
Fiziksel ve mental açıdan kendimi 
yeterli hissedene kadar oynamak 
istiyorum. Daha sonra eğitimci 
olarak yine burada olacağım. Ve en 
son da tribünde seyirci… Hentbol, 
sonsuza kadar.

En büyük sevincin?
2010-2011 sezonunda Eskişehir'de 
Üsküdar Belediyespor ile Türkiye 
Kupası finali oynadık ve son saniye 
golüyle maçı kazanarak kupayı 
İzmir’e getirdik. Bu maçı asla 
unutamam.

En büyük üzüntün?
3 numara bana hep uğur getirirdi. 
Ancak geçen sezon 3 Mart’ta 
oynadığımız maçta takımımın 3. 
golünü attıktan sonra sakatlandım. 
Benim için hentbolden uzak kalmak 
gerçekten zor oldu.

Hedefin?
İz bırakan bir sporcu olmak. Bunun 
için ilk önce A Milli Takım forması 
giymek istiyorum.

Son sözün?
Mart ayından bu yana sakatlık 
nedeniyle hentbol oynamayı çok 
özledim. Geri dönmek için çok 
çalıştım ve sabrettim. Umarım 
başarılarla dolu iyi bir sezon 
geçirerek hem takımımız hem de 
ben hedeflerimize ulaşırız.

Süper Lig’de mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı’nın genç oyuncusu 
Duygu Sakallı, son 5 yıldır mavi-beyazlı formayı giyiyor. Genç oyuncu, “10 soru 10 yanıt” köşemizin 
bu sayıdaki konuğu oldu. işte sorular ve işte Duygu’nun yanıtları…

5 
YI
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A

1 
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R
M

A

10
SORU
YANIT

DUYGU

SAKALLI
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPOR'UN 
SATRANÇTAKİ 
YILDIZI CANKUT 
EMİROĞLU, 
"BÜYÜK USTA" 
UNVANINI ALDI, 
ŞİMDİ DE GÖZÜNÜ 
"ULUSLARARASI 
USTA" UNVANINA 
ÇEVİRDİ.

SA
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İ CANKUT

EMİROĞLU

KAPAK
konusu



İzmir Büyükşehir Belediyesporlu genç satranç dehası Cankut 
Emiroğlu, kısa sürede elde ettiği başarılarla “Büyük Usta” 
unvanını alıp gözünü “Uluslararası Usta” olmaya çevirdi. IM 
yani "Uluslararası Usta" unvanını almak için çalışmalarına hız 
verdiğini söyleyen 19 yaşındaki sporcu, “Uluslararası Kuvvet 
Derecesi (ELO) puanım şu anda 2 bin 309. Uluslararası Usta 
olabilmek için 2 bin 400 puanı almam lazım. Tüm 
çalışmalarım bu yönde devam ediyor. Kısa zaman içerisinde 
bu hedefe ulaşmak istiyorum" dedi. Gelişim Koleji’ni bitirip 
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ni kazanan Cankut 

Emiroğlu, 2006 yılında Okullararası Dünya Şampiyonası’nda 
birincilik kürsüsüne çıkmış, 2011’de Dünya 2’incisi ve Avrupa 
Şampiyonu, 2013’te Akdeniz Gençler Şampiyonu unvanlarını 
almıştı. Uluslararası Usta unvanının satrançtaki en büyük 
derece olduğunu kaydeden Cankut, “İzmir Büyükşehir 
Belediyesi, satrancı okullarda yaygınlaştırmak amacıyla 
yıllardır çalışıyor. Bence sabır ve zamanı iyi kullanmayı öğreten 
satranç, okullarda zorunlu ders olarak okutulmalıdır” dedi.
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ULUSLARARASI
BAŞARILAR

ULUSAL
BAŞARILAR

2005 - Avrupa Açık 18 yaş altı 1’incisi
2006 - Dünya Okullararası 11 yaş 1’incisi
2007 - Dünya Okullararası 13 yaş 3’üncüsü
2008 - Avrupa Okullararası 13 yaş 2’incisi
2009 - Uluslararası Açık Satranç 
Şampiyonası 18 Yaş Altı 1’incisi
2010 - Avrupa Okullararası 15 yaş 3’üncüsü
2010 - Dünya Okullararası 15 yaş 4’üncüsü
2011 - Dünya Okullararası 17 yaş 2’incisi
2011 - Avrupa Okullararası 1’incisi
2011 - Avrupa Takımlar 2'incisi
2012 – Makedonya Açık Satranç 
Şampiyonası 18 Yaş Altı 1’incisi
2013 – Akdeniz Gençler Şampiyonu

2005 - 10 yaş Türkiye 1’incisi
2006 - 12 yaş Türkiye 3’üncüsü
2007 - 12 Yaş Türkiye 3’üncüsü
2008 - 14 Yaş Türkiye 1’incisi
2008 - Milli Eğitim Yıldızlar Türkiye 1’incisi
2008 - Satranç Ligi 14 Yaş Türkiye 1’incisi
2009 - Milli Eğitim Yıldızlar Türkiye 1’incisi
2009 – Milli Eğitim Gençler Türkiye 2’incisi
2009 - 14 yaş Türkiye 3’üncüsü
2009 - 16 yaş altı Hızlı Satranç Türkiye 1’incisi
2010 - 16 yaş Türkiye 3’üncüsü
2010 - Milli Eğitim Gençler Türkiye 2’incisi
2010 - Türkiye Hızlı Satranç 16 yaş altı 1’incisi
2011 - Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası 1’incisi
2012 – Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası 1’incisi 
2013 – Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası 1’incisi
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Obstacle is thought
do not prevent our dreams

ENGEL DÜŞÜNCEDEDİR, DÜŞLERİMİZE ENGEL OLMAYALIM
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Sport for all

HERKES İÇİN SPOR

34 kategoride 5 bine yakın sporcusuyla 
Türkiye’nin en büyük spor kulübü İzmir 
Büyükşehir  Belediyespor’un engelliler 
için 7 ayrı branşı vardır. 

Türkiye’de tekerlekli sandalye 
basketbolunun kurucusu olarak 
gösterilen kulübümüz, 2000 yılından bu 
yana bu branşın liderliğini yapar. Engelli 
atletizm, engelli halter, işitme engelli 
judo, görme engelli judo, boccia ve 
ampute futbol, kulübümüzün engelliler 
için açılmış diğer branşlarıdır.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, engelliler 
için açtığı özel yüzme kursları ve 
İzmir’deki engelli kulüplerine verdiği 
desteklerle binlirce engellinin spor 
yapması için elverişli ortamlar hazırlar. 
İzmir İşitme Engelliler Spor Kulübü, İzmir 
Rehabilitasyon Spor Kulübü, Bornova 
İşitme Engelliler Spor Kulübü, Karşıyaka 
Engelliler Spor Kulübü, Bucalı Engelliler 
Spor Kulübü, İzmir Görme Engelliler Spor 
Kulübü, Görmeyen Aydınlar Spor Kulübü, 
Ege Görme Engelliler Spor Kulübü, Ayşe 
Tunç Ju-Te-Ka Spor Kulübü, Çağdaş 
Görme Engelliler Spor Kulübü, Karşıyaka 
Duymazlar Spor Kulübü ve Doğalife 
Görme Engelliler Spor Kulübü ise İzmir 
Büyükşehir Belediyespor tarafından 
desteklenir.

Our Clubs are shown as the founder of Turkish Wheelchair Basketball in 
Turkey, since 2000, it has been leading the sports branch. Disabled 
athletics, weightlifting for disabilities, hearing-impaired judo, visually 
impaired judo, boccia and amputee football branch are opened for disabled 
people.

Izmir Metropolitan Municipality Sports Club started a private swimming 
courses for people with disabilities and support of clubs for people with 
disabilities because of thousand disabled can do sport. Izmir Municipality 
Sport Club are support Izmir Hearing Impaired Sport Club, Izmir 
Rehabilitation Sport Club, Bornova Hearing Impaired Sports Club, Karşıyaka 
Disabled Sports Club, From Buca Disabled Sport Club, İzmir Blind Sports 
Club, Blind Intellectuals Sport Club, Sport Club Aegean Visually Impaired, 
Ayse Tunç Ju-te-ka Sport Club, Contemporary Blind Sport Club, Karşıyaka 
Sports Club for the Hearing Impaired and Doğalife Blind Sport Club.

Izmir Metropolitan Municipality Sport Club were met 
sports with disabled citizens.
Metropolitan Municipality of İzmir has 34 categories and 
about five thousand athletes that has for people with 
disabilities are 7 different categories.

İzmir’de engelli vatandaşları 
sporla buluşturan İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, 
kentteki engelli kulüplerine de 
önemli destekler veriyor.
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Izmir's 4 athletes in London

Izmir Metropolitan Municipality Sports Club sent four 
athletes to the biggest organisation of disability 
categories which name is Paralympic Summer Games 
2012. Duygu Çete visually impaired judo athletes, Izzettin 
Kanat weightlifting for disabilities athletes, Cahit 
Kılıçarslan disabled athletics, Bestami Boz wheelchair 
basketball athletes represent our city and our country. 
Visually impaired judo athletes Duygu Çete won third

place whereby she brought first medal in this category, 
other athletes also were succesfull. Izzettin Kanat 
weightlifting athletes with disabilities took fourth place, 
Cahit Kılıçarslan disabled athletes run 1500 meters final, 
he took place 10 in the category of 800 meters whereby 
he broke the record for career. Turkish Wheelchair 
Basketball Team play 8 match, in 5 match Bestami Boz 
took first place, our team took place 7.

Last year Paralympic Summer Games 2012 held in London, four athletes participated 
from Izmir Municipality Sport Club
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LONDRA’DA 4 İZMİRLİ

İzmir Büyükşehir Belediyespor, engelliler kategorisindeki dünyanın en büyük spor 
organizasyonu olarak Londra’da düzenlenen 2012 Paralimpik Yaz Oyunları’nda dört 
sporcu gönderdi.  Duygu Çete görme engelli judo, İzzettin Kanat engelli halter, Cahit 
Kılıçarslan engelli atletizm, Bestami Boz ise tekerlekli sandalye basketbolda İzmir’i ve 
ükemizi temsil ettiler. Görme engelli judocu Duygu Çete, kazandığı üçüncülük ile 
İzmir’e engelliler kategorisindeki ilk madalyayı getirirken, diğer sporcular da başarılı 
bir performans gösterdiler. Engelli halterde sporcumuz İzzettin Kanat, olimpiyat 
dördüncüsü olurken, Cahit Kılıçarslan engelli atletizmde 1500 metrede final koştu, 
800 metrede ise 10. olup kariyer rekoru kurdu. Bestami Boz, şampiyonayı 
7. tamamlayan Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı’nda 8 maçın 5’inde 
ilk 5’te sahaya çıktı.

Geçen yıl Londra’da düzenlenen 2012 Paralimpik Yaz Oyunları’na 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan 4 sporcu katıldı.
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A new focus
amputee football

Yeni bir branş
AMPUTE FUTBOL

Altay’ın ampute futbol şubesini 
kapatmasının ardından engelli sporculara 
sahip çıkan İzmir Büyükşehir 
Belediyespor,  kurduğu ampute futbol 
şubesiyle lige heyecan katacak. Bu sezon 
2. Lig’de mücadele edecek İzmir 
Büyükşehir Belediyespor, maçlarına 3 
Kasım’da başlayacak. Grupta 12 takım 
yer alıyor. Takımımız İzmir’deki maçlarını 
Kuruceşme Futbol Sahası’nda oynayacak. 
Türkiye’de bu branşa yatırım yapan tek 
büyükşehir belediyesi takımı İzmir 
Büyükşehir Belediespor’un ilk rakibi 
deplasmanda Bursa Engelliler olacak. 
Teknik Direktör Murat Bahar, engelli 
sporculara destek veren İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür ederek, 
“Hedefimiz, 2. Lig’de şampiyon olarak 
takımımızı Süper Lig’e çıkarmak. 
Böylelikle, bu spora olan ilgiyi artırarak, 
futbola meraklı bir çok engelliyi evinden 
futbol sahasına taşıyabileceğiz” dedi.

Following closure of amputee football branch of the Altay Sport Club, 
Izmir Metropolitan Municipality sport club appeared to have disabled 
athletes, was established branches in amputee soccer league will add 
excitement. Izmir Metropolitan Municipality Sports Club start match 3rd 
of November which play 2nd League in this season. Group consists of 12 
team. Our Team will play matches Kuruçeşme Soccer Pitch. Izmir 
Metropolitan Municipality is investing in this branch, the only team in 
Turkey that's first opponent will be Bursa Disabled Sports Club. Trainer 
Murat Bahar says thanks for Izmır Metropolitan Municipality Sports Club 
for supporting and  says ''Our target, will be champion of  2nd League and 
then can play Super League. Hereby increasing interest in the sport, and 
many people with disabilities, therefore these people can move from 
home to soccer pitch”

Izmir Metropolitan Municipality Sports Club established 
branches in amputee soccer league will add excitement.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, 
bu yıl kurduğu ampute futbol 
branşıyla lige bambaşka bir 
heyecan katacak.
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Not disabled in Izmir
İZMİR’İN ENGELSİZLERİ
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Izmir Metropolitan Municipality Sport Club has started the 
last three years for the hearing impaired and visually 
impaired judo branch and these branch athletes won great 
success in a short time who name is  Sergen Gündüz and 
Veysi Göz. Forty percent of hearing loss due to passed the 
hearing-impaired judo category, He won silver medal of 
hearing - impaired Olympic games which his first 
International organisation. Veysi was finalist in the 66 kg 
category by defeating Wulmar Vergarawho come from 
Venezuella, Jongwook jung who come from Korea and   
Albert Westerhof who come from Holland. Young Judoka 
defeated Murad Magomedilaew who come from Russia 
because of he won silver medal. Following 90 percent of 
vision loss, Sergen Gündüz started visually impaired judo 
and then he won 9 times Champion of Turkey. He is 19 years 
old and he won golden medal at the world Youth 
Championship and Europe Youth Championship, he won 
bronze medal at the world youth championship.

Two athletes plans to attend Paralympic Games which is 
held in Brazil in 2016. Veysi Göz was shown the most 
talented athletes in his category in the world. And he says, 
''I live interesting sport life. When I ripped my right foot 8 cm, 
I thought my judo carrier was finished. But I've been healed 
then I was won Champion of Balkan. And then when I 
learned my % 40 percent disabled, I was started 
hearing-impaired Judo. My target to be succesfull in 
Paralympic Games in Brazil.'' Visiully impaired Sergen 
Gündüz training for Brazil and he says “I believe that 
invincible category 66 kg visiully impaired judo. I have great 
carrier of category youth and adults. But I want continue this 
carreer with Olympic medal. My target is Brazil.''

Sergen Gündüz and Veysi Göz want to participate in the Olympic Games 2016 who is 
visually impaired and hearing impared athletes of Izmir Metropolitan Municipality.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un son üç yılda 
açtığı işitme ve görme engelliler judo branşının 
iki sporcusu Veysi Göz ile Sergen Gündüz, kısa 
sürede büyük başarılar yakaladılar. Yaşadığı 
yüzde 40 işitme kaybı nedeniyle işitme engelliler 
kategorisine geçiş yapan Veysi Göz, katıldığı ilk 
uluslararası organizasyon olan İşitme Engelliler 
Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazandı. 
Veysi, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 
düzenlenen 22. İşitme Engelliler Olimpiyat 
Oyunları'nda 66 kiloda Venezuelalı Wulmar 

Vergara, Koreli Jongwook Jung ve Hollandalı 
Albert Westerhof'u yenerek finale kaldı. Genç 
judocu finalde Rus Murad Magomedilaew’e 
mağlup olarak gümüş madalya aldı. Yüzde  90 
görme kaybının ardından görme  engelliler judo 
kategorisinde yarışmaya başlayan Sergen 
Gündüz ise 9 kez Türkiye Şampiyonu oldu. 19 
yaşındaki sporcu, Dünya Gençler Şampiyonası 
ve Avrupa Gençler Şampiyonası’nda altın 
madalya kazanıp, Dünya Gençlik   
Şampiyonası’nda bronz madalya aldı.

İki sporcu, şimdi 2016'da Brezilya’da 
düzenlenecek Paralimpik Oyunları’na katılmayı 
hedefliyor. Kilolarında Dünya’nın en yetenekli 
engelli judocuları arasında gösterilen Veyzi Göz 
ve Sergen Gündüz, “İkimiz de iyi bir kariyer 
edindik. Ancak bunu bir olimpiyat madalyası ile 
devam ettirmek istiyoruz. Brezilya’da madalya 
almayı hedefliyoruz” diye konuştular.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un görme ve işitme engelli iki judocusu Sergen Gündüz ile Veyzi Göz, 
hedeflerini 2016 Olimpiyatları olarak belirledi.
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Big project
BOCCIA

Established boccia branch in Izmir Metropolitan Municipality sport club in order to ensure heavy disability people can do 
sport so the most important sport project in ''Engelsizmir 2013''  Congress.

Izmir Metropolitan Municipalty Sport Club would promote boccia branch so that was given for the support Karabağlar, 
Buca, Gaziemir, Foça and Menemen Municipality. Evren Mutlu participate  category BC3 (the most severe disabilities 
category) who took place in the Turkish National Team Boccia. Evren Mutlu played with Turkish National Team in June in 
Portugal. Our trainer Mehmet Sünnetçi says, our target is to send some athletes for Paralympic  Games Brazil 2016,  
member of Engelsizmir 2013 Sport Comittee who name is Metin Çınar says, we are working with Ege University Physical 
Education And Sport Depatment about MS patients. Çınar says, we would like to organize competition for MS Patient. We 
have already finished our project. We will give our project Poul Chambers who is BISFET Ceo in Engelsizmir 2013 Congress.

Established boccia sport in order to ensure that persons with heavy physical disabilities, 
branch continues to work for more than one year.

Büyük bir proje; BOCCIA

Ağır bedensel engellilerin spor yapmasını sağlamak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyespor bünyesinde kurulan “boccia” branşı, 
“Engelsizmir 2013” Kongresi’nin en önemli spor projesi olarak yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk boccia branşını 

yaygınlaştırmak amacıyla Karabağlar, Buca, Gaziemir, Foça ve Menemen Belediyeleri’ninde boccia üzerinde çalışmasını sağladı. Celal Atik 
Spor Salonu’nda bir yıldan fazla devam eden çalışmalar sayesinde BC3 (En ağır engelli) kategorisindeki Evren Mutlu, Türkiye Boccia Milli 

Takımı’na kadar yükseldi. Evren Mutlu,  Haziran ayında Portekiz’de düzenlenen Avrupa Boccia Şampiyonası’nda Türk Milli Takımı ile sahaya 
çıktı. Antrenör Mehmet Sünnetçi, “Hedefimiz, 2016 Brezilya Paralimpik Oyunları’na sporcu göndermek” derken, Engelsizmir Spor Komitesi 
Üyesi Metin Çınar ise MS hastaları için Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ortak bilimsel çalışmalar yaptıklarını açıkladı. 

Çınar, “MS hastaları için yarışma oluşturmayı hedefledik ve projemizi tamamladık. Engelsizmir 2013 Kongresi’nde 
BİSFET Ceo’su Poul Chambers’a bu çalışmamızı teslim edeceğiz” dedi.

Ağır bedensel engellilerin spor yapmasını sağlamak için kurulan 
boccia branşında çalışmalar, bir yıldan fazla süredir devam ediyor.
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Swim does not
prevent

YÜZMEYE ENGEL YOK

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. 

Izmir Metropolitan Municipality Sport Club summer school were done sport 
20 thousand children of 18 branches. In this way, club allot pool for 
disability athletes every Friday. Our swimming course are cheap and healty 
so 80 athletes participated our courses. Head Coach Ömer Akgül says we 
are happy to teach swimming for disabled people, disabled person with 
trainer connection are important, therefore we use a different and special 
methods. For example, in our courses students learning with same teacher 
in all courses because then students can trust  their trainers.

Izmir Metropolitan Municipality Sport Club has started 
private swimming course for disability people, 
as a result 80 citizen learned. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
engelliler için özel olarak açtığı 
kursta 80 vatandaşımız yüzme 
öğrendi.
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A lot of the record-breaking team

Izmir Metropolitan Municipality Sport Club Wheelchair Basketball Team were introduced sport since 2000. Izmir's athletes 
were undefeated Super League Champion in 1999-2000 then following three years they didn't lose any match. Because 
of team received the title ''most of the times the team that won the match (103 match) and the winning team of the 
different scores (Antakya  Disabled, 174-4). Izmir Metropolitan Municipality Sport Club is the first Turkish team 
participating in wheelchair Basketball European Championship, at the same time, first Turkish team can play semi-finals. 
Izmir Metropolitan Municipality Sports Club has joined the European Cups without a break in the last 14 season.

Izmir Metropolitan Municipality Sport Club is the leader of wheelchair basketball in Turkey,  
they are a lot of record-breaking.

REKORLAR TAKIMI

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2000 yılından bu yana yaptıklarıyla bu sporun herkes tarafından tanınmasını 
sağladı. 1999-2000’de namağlup Süper Lig şampiyonu olan, sonraki üç yılda da maç kaybetmeden  aynı başarıyı tekrarlayan İzmirli sporcular, üst 
üste en fazla maç kazanan takım (103 maç) ve en farklı skorla galip gelen takım (Antakya Engelliler, 174-4) unvanlarını da aldı. Tekerlekli sandalye 
basketbolunda Avrupa Kupası heyecanı yaşayan ilk ekip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, aynı zamanda yarı finale çıkan ilk Türk takımı da oldu. 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 14 sezonda hiç arada vermeden Avrupa Kupaları’na da katılarak başka bir başarının altına imza attı.

Türkiye’de tekerlekli sandalye basketbolunun lider kulübü olan 
İzmir Büyükşehir Belediyespor, bir çok rekor kırıp başarı kazandı.



Amatör spor branşlarının her kategorisinde olduğu gibi 
tekvandoda da önemli bir çıkış yakalayan İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, yeni teknik ekibiyle büyük hedeflere koşmak 
istiyor. Suat Hastürk'ten sonra göreve gelen teknik adamlar 
Mert Tuncer ve Fuat Özçelik, İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 
çıtasını daha da yükseğe taşımak istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un elde ettiği başarılarla kısa 
sürede Türkiye'nin en güçlü altyapı kulüpleri arasına girdiğini 
belirten Tuncer-Özçelik ikilisi, “Öncelikli hedefimiz; İzmirli 
gençlerle yola çıkarak tekvandoda İzmir Büyükşehir 
Belediyespor'u çok daha iyi bir noktaya taşımak” diyerek 

“Kulübümüzün omuzlarında Avrupa Şampiyonu unvanı gibi bir 
apolet var. Bunu daha ileriye taşımayı kendimize hedef olarak 
belirledik. Diğer yandan takım sporlarındaki kupalara 
ambargo koyup, ay-yıldızlı ekibimize daha fazla sayıda sporcu 
göndermek istiyoruz” dediler.

İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekvando Branş Sorumlusu 
Kıvanç Dinçsalman ise Mert Tuncer ve Fuat Özçelik'in 
tekvandoya yeni bir heyecan katacaklarını belirterek, "Milli 
takım düzeyinde kendilerini ıspatlamış hocalarımızı 
bünyemize kattık. Yeni sezonda kendilerine başarılar 
diliyoruz" diye konuştu.

ÇITA, DAHA
YÜKSEK

Geçen yılın Avrupa Kulüpler Şampiyonu 
unvanlı ekibi İzmir Büyükşehir Belediyespor 
Tekvando Takımı, yeni döneme yepyeni 
umutlarla giriyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un U12’den U19’a kadar olan 
futbol takımları, yeni sezona patlamaya hazır bomba gibi 
girmeye hazırlanıyor. Çehresini önemli ölçüde değiştiren 6 
ekip, artık gözünü İzmir ve Türkiye finallerine çevirdi. Altyapı 
Sorumlusu Ertunç Özmusullu, geçen sezon son dakika 
yenilgileriyle yaşadıkları üzüntülerden ders aldıklarını 
söyleyerek, “Yeni dönemde hem sportif başarı peşinde 
olurken, hem de yetiştiricilik misyonumuza uygun olarak İzmir 
futboluna yıldızlar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi. Bu 
sezon Süper Amatör Küme’deki İzmir Büyükşehir 

Belediyespor A Takımı’na 10 oyuncu verdiklerini, Halil İbrahim 
Ercan ve Ersan Benal’in Bölge Karması’na seçildiğini belirten 
Özmusullu, “U17 ve U19 kategorisinde İzmir şampiyonu olduk 
ve Türkiye finallerinde mücadele etti. U15’lerimiz grubunu 
üçüncü sırada tamamladı ancak bir gol farkla Türkiye 
Şampiyonası biletini kaçırdı. U14’lerimiz üçüncü, U13’lerimiz 
ikinci oldular. U12’lerimiz, resmi lig olmadığı için özel 
şampiyonalara katıldı ve sürekli ilk üçün içerisinde yer aldı” 
diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un altyapılardaki 6 futbol takımı, 
yeni sezona büyük hedeflerle giriyor.

ALTIPATLAR
BÜYÜKŞEHİR

Futbol
takımları

zirveye
çıkıyor
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A Takım Antrenörü Osman Şen'in raporu doğrultusunda 
altyapıdan Mustafa Yanmaz, Kemal Kanca, Fettulah Subaşı, 
Okan Yıldızlar, Emre Dinarlı, Sergen Tunçel, Tugay Araz, Emre 
Demirtaş ve Emrah Talay’ın üst yapıya alındığını da sözlerine 
ekleyen Özmusullu, “Ali Osman Bağcı’yı Bucaspor’a, Berk 
Serbest ve Mehmet Çiçek’i Menemen Belediyespor'a,Tugay 
Kaya’yı Manisa Belediyespor’a ve Barış Demir’i Kulaspor’a 
verdik. Altyapılarda yaptığımız bu atağın karşılığını en kısa 
sürede alacağımıza inanıyorum” yorumu yaptı.

U12-U13

HER
KARŞILAŞMA
ANALİZ
EDİLİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un oynadığı tüm karşılaşmaların video 
görüntüleri çekiliyor ve ayrıntılı analizler yapılıyor. Oyunculara maç 
içerisinde yaptıkları hatalar görüntülü olarak tek tek gösteriliyor. 
Tüm teknik adamlar, bu analizler eşliğinde maç sonlarında detaylı 
raporlar hazırlayarak, oyuncuların son durumlarını kayıt altına alıyor.  
Sistemli çalışma da başarıyı getiriyor.

U14

U16

U17

U19

U15
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İzmir Büyükşehir Belediyespor masa tenisinde çifte 
şampiyonluk kazanarak haklı bir gurur yaşadı. Cihan Bektaş, 
Mustafa Abdullah Arslan, İsmail Kuşoğlu, Hakan Karadağ ve 
Mert Yılmaz'dan oluşan erkek takımı, Çukurova Üniversitesi’ni 
iki maçta da mağlup ederek şampiyonluk kupasını kaldırdı ve 
1. Lig’e yükseldi. Suna Ekin Şahin, Ayşin Arslan, Gaye Yılmaz, 
İpek Yayık ve Kezban Piliç'ten kurulu bayan takımı ise 2. Lig’e 
namağlup unvanıyla çıkmayı başardı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un masa tenisinde rakipsiz bir 
kulüp olduğunu belirten Antrenör Cemal Bektaş, "Kulübümüz, 
son 10 yıldır katıldığı her organizasyonda ilk üçün içerisinde 
yer aldı. Türkiye’de bu dereceleri alan bir başka ekip yok. 
Özellikle minikler ve yıldızlar kategorilerinde elde ettiğimiz 
başarılar, altyapıda ne kadar iyi olduğumuzun en iyi örneğidir. 
Gelecek adına attığımız bu adımları milli takımlara sporcular 
vererek taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESPOR’UN 
ERKEK VE BAYAN 
MASA TENİSİ 
TAKIMLARI, SEZONU 
ŞAMPİYONLUK 
KUPALARIYLA 
NOKTALADI.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ferhat Arıcan, henüz 
20 yaşında olmasına rağmen, dünya spor otoritelerinin 
yakından tanıdığı bir isim. Olimpiyat madalyası almadan spor 
dünyasında tanınmasının nedeni ise geliştirdiği yüksek zorluk 
derecesindeki hareketlerin cimnastik literatürüne “Arıcan” 
adıyla girmesi. Cimnastik literatürüne 2 hareket sokarak 
büyük başarıya imza atan Arıcan’ın hedefi olimpiyatlarda 
altın madalya kazanmak. 

Yabancı sporcuların “Muhteşem Süleyman” lakabı taktığı 
Ferhat’ın uluslararası şampiyonalarda çok sayıda madalyası 
bulunuyor. Olimpiyatlarda ülkemizi cimnastikte ilk kez temsil 
etme gururunu yaşayan Ferhat, 2010 Singapur Gençler 
Olimpiyatı’nda atlamada gümüş madalya kazandı. 2011 
yılında Boğaziçi Turnuvası’nda 5 altın, 1 
gümüş ve 1 bronz madalya alarak bir 
turnuvada en çok madalya kazanan 
sporcu oldu. Akdeniz 
Oyunları’nda paralelde gümüş 
madalya kazandı. Son 8 yılın 
Türkiye Şampiyonu olan 
Ferhat, son olarak 
Hırvatistan’da 
gerçekleşen Dünya 
Kupası’nda yarıştığı 
paralel aletinde 
3. oldu.

Yaptığı hareketlerin 
cimnastik literatürüne 
girmesinin gurur verici 

olduğunu ifade eden Ferhat, “2008 yılında paralel aletinde, 
ardından bu yıl atlama masasında yaptığım hareketler 
literatüre girdi. Hareketin yanında ismim ve Türkiye yazması, 
hem beni hem ailemi gururlandırıyor. Başka sporcuların 
uluslararası turnuvalarda benim hareketimi yapması ayrı bir 
mutluluk kaynağı oluyor. Başarıya disiplinli çalışarak 
ulaşabileceğimi bildiğim için sürekli antrenman yapıyorum. 
Her sporcu gibi ben de olimpiyat madalyası almak istiyorum. 
Eskiden olimpiyatlara katılmanın hayalini kuruyordum. Şimdi 
ise olimpiyatlarda madalya almayı hedefliyorum” dedi.

10 yaşından itibaren Ferhat’ın antrenörlüğünü yapan Reyhan 
Karanlık ise, “Ferhat gibi sporcular nadiren çıkıyor. Elit 

sporcular disiplinlidir. Ferhat da çalışmalarda çok 
disiplinli. Şampiyonlar her zaman çıkar ancak 

sporu bıraktıktan sonra kaybolup giderler. 
Literatüre girdiğinizde, sporu 

bıraksanız da o kitabın içinde 
kalıyorsunuz. Yeni bir hareket 

üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel 
bir ekip kurduk. Başarılara 

adım adım ulaşıyoruz. 
Öncelikle Dünya 
Kupası’nda altın madalya 
ardından olimpiyatlarda 
altın madalya 
kazanmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu.
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Yabancıların “Muhteşem Süleyman” adını taktığı İzmir Büyükşehir Belediyespor’un yıldız cimnastikçisi 
Ferhat Arıcan, zirvedeki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

FERHAT

ARICAN

SUPERMAN
BİZİM
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İ İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde dev yaşam alanına 
dönüştürdüğü 90 bin metrekarelik Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nda açtığı spor 
okulları, çocuklar kadar ev hanımlarının da ilgisini çekiyor. Yaşam Parkı’nda çocuklar için açılan 
futbol, basketbol, voleybol, tenis, judo ile tekvando kurslarının yanı sıra kadınlara yönelik de 
aerobik kursları düzenleniyor. Pazartesi ve çarşamba günleri 1 saatlik 3 seans halinde 
düzenlenen aerobik kurslarını katılan kadınlar, uzman antrenör eşliğinde spor yaparak form 
tutuyor. Kurslara gencinden yaşlısına çok sayıda kadın ilgi gösteriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’daki Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal 
Yaşam Parkı içinde açtığı aerobik kursu, spor yapmak isteyen kadınların yeni 
adresi haline geldi.
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BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYESİ, 
İZMİR’İN DÜŞMAN 
İŞGALİNDEN 
KURTULUŞUNUN 
91. YILDÖNÜMÜ 
KUTLAMALARI 
KAPSAMINDA 
İLK KEZ BU YIL 
“9 EYLÜL 
YARI MARATONU” 
DÜZENLEDİ. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önceki yıllarda düzenlediği 
9 Eylül Koşusu’nun kapsamını genişleterek “yarı maratona” 
çevirdi. İzmir’in işgalden kurtuluşu yıldönümü kutlamaları 
kapsamında düzenlenen 21.1 kilometrelik “9 Eylül Yarı 
Maratonu” İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı 
Aydoğan ile Genel Sekreter Pervin Şenel Genç’in birlikte 
verdikleri start ile Bornova Belkahve Atatürk Heykeli önünden 
başladı.  21 yaş ve üstü, kulüp ve ferdi lisanslı sporcular ile 
çeşitli ülkelerden katılan sporcular ile uluslararası düzeyde 
gerçekleşen maraton, Konak Hükümet Konağı önünde son 
buldu. Erkeklerde Etiyopyalı Sporcu Moses Too  21.1 
kilometrelik parkuru 1 saat 1 dakikada 2 salisede  
tamamlayarak birinci oldu. Erkeklerde Etiyopyalı Yohannas 
Bekele Jade 1 saat 1 dakika 41 salise ile ikinciliği kazandı. 
Üçüncülüğü ise Kenyalı Kefyalew Deja 1 saat 2 dakika 17 
saniye ile aldı.

Bayanlarda birinciliği Senem Çağlan 1 saat 14 dakika ile elde 
etti. İkinciliği Mehtap Sızmaz 1 saat 15 dakika, üçüncülüğü 
Etiyopyalı Netsanet Tesfaye 1 saat 18 dakika ile kazandı. 
Yarışlar, 18 kategoride gerçekleşti ve 330 sporcu katıldı.

9 EYLÜL İÇİN
KOŞTULAR



Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de “DOPİNG OLAYLARI” 
güncelliğini sürdürüyor. Bu alanda yapılan doping karşıtı 
çalışmalara, alınan önlemlere ve her türlü cezalandırmalara 
rağmen, doping yapılmasının devam etmesini anlamak 
mümkün değildir. “Anti-Dopingçilerin” sporcuların sağlığını 
korumaya yönelik çalışmalarına ve tüm önlemlerine karşın, 
adeta inatla, yeni yeni doping yöntem ve metotları 
yaratılmaktadır. İnsanlar, eskiden beri yaşamlarının bir çok 
kesitinde ve de özellikle spor yarışmalarında kazanmanın, 
ama ne pahasına olursa olsun kazanmanın yollarını 
aramışlardır. Bu arayış, ilaç suistimaline veya dopinge kadar 
giderek, kullanıcıları göz göre göre ölümüne depar 
attırmaktadır!

Sporcuyu ilaç suistimaline götüren öncelikli ve temel 
nedenlerden bazıları; aile ortamı, çocukluk ve ergenlik 
dönemi şartları, genetik yatkınlık, psikolojik etkenler, kültürel 
olgular, ekonomik durum, bilgi yetersizliğinin yanı sıra 
kullanılan ilaç türünün kendisidir. Özellikle, sportif hedeflerde 
ve kader birliği yapılan ortamlarda yer alan elemanların bu 
konuda; çok dürüst, mert, net ve samimi olmaları gerekir. 
Çok ayrı bir tartışma konusu 
olan bu durum, yani, hem 
yasal, hem de yasal olmayan 
ilaç kullanımı (doping gibi), 
toplumun en önemli sağlık ve 
ahlaki sorunlarından biridir.

Yapılan araştırmalar ve 
tespitler, dopingçilerin 
öncelikli tercihinin; 
“ANABOLİK STEROİDLER” 
olduğunu açıkça ortaya 
koyar. Yaptıkları doping 
sonrasında, yaşamlarını 
yitiren insanlar dahi varken, 
ısrarla doping peşinde koşmak, 
ölümüne depar atmak değil de nedir? Anabolik steroidlerin 
ve anabolik maddelerin sporda ilk kullanımı 1950’lerde olup; 
1960-1980’lerde yaygınlaşmış, 1980-2013’lerde de her 
tarafı sarmıştır. Özellikle atletizm, halter, vücut geliştirme, 
güreş ve yüzme branşlarında yapılan doping testlerinde daha 
çok “ANABOLİK STEROİD” kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anabolik steroidlerin ve dopingin, ölümün yanı sıra yine çok 
tehlikeli olumsuz yan etkileri vardır: Bağımlılık, psikolojik 
bozukluklar (saldırganlık, intihar eğilimi), kanserler, cücelik, 
cinsel sapmalar, kalp ve damar hastalıkları, kan basıncında 
artış, karaciğer ve böbreklerde ciddi sorunlar, sarılık, teknik 
kapasite kayıpları, kısırlık, saç dökülmesi, kolesterol artışı, 
iktidarsızlık, memelerde büyüme (erkeklerde), memelerde 
küçülme (bayanlarda), erkek tipi kıllanma (bayanlarda), ciddi 
spor sakatlıkları...

Acaba rekorların ve galibiyetlerin, dayanılmaz cazibesi veya 
çekiciliği mi, yoksa sporun giderek ticaretleşmesi ve doping 
ile profesyonellik arasında git gide artan sıkı bir ilişki mi söz 
konusudur? Ya da modern doping yöntemleri sporun her 
geçen gün artan ve hiçbir şeyle kıyaslanmayan, sosyal ve 
ekonomik ödüllerinden mi kaynaklanmaktadır? Takım 
sevgisinden mi? Bilgisizlikten mi? Antrenman tembelliği veya 
müsabakaya hazırlanma eksikliğinden mi? Sporcuların ve 
antrenörlerin kendi tercihlerden mi? Yoksa insanoğlunun, her 
türlü ihtirasın boyutlarını aşan, zapt edilemez üstün olma 
tutkusundan mı? Daha hızlı, daha yüksek ve daha güçlü 
olabilmek için mi? Evet acaba hangisinden?

Hangisi olursa olsun asla 
haklı bir gerekçe olarak 
gösterilemez. Bunun 
içindir ki, tüm ülkeler 
doping konusunda, 
ivedilikle ortak noktalarda 
buluşarak gerekenler 
yapılmalıdır. Kaldı ki, 
dopingin yaratacağı küçük 
ya da daha ciddi sağlık 
sorunlarının ötesinde, 
ahlaki değerleri yıkan ve 
spor etiğine sığmayan yönü 
de akıldan çıkarılmamalıdır.

Sporcular, sağlıkçıların görüş ve önerilerini almadan, 
kesinlikle ilaç kullanmamalıdır. Ayrıca, doping sorununun 
aciliyet ve öneminin vurgulanması için, sporcuların çok ciddi 
sağlık sorunlarını yaşamaları beklenmemelidir.
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Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi / TÜFAD İzmir Şube Başkanı

DOPİNGÇİLERİN
TERCİHİ
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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada 500 
milyon civarında engelli mevcut. WHO, engelli olma hali için 
“yeti yitimi” terimini kullanır. Engelli; doğuştan ya da 
sonradan olabilen fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlık nedeni 
ile duyuları veya işlevleri kısıtlanan kişi olarak tanımlanabilir. 
Görme, işitme, fiziksel, zihinsel ve ruhsal engelli olarak basit 
bir sınıflama yapılabilir.

İleri denilen ülkelerde bile engellilerin topluma katılımları 
yeterli düzeyde değildir. Ülkemizde son dönemlerde bu 
konudaki olumlu gelişmelere rağmen henüz yolun başında 
olduğumuzu söylemek mümkün.

Spor, herkesin hayatında önemlidir; fakat engelliler için 
çok daha fazla önem taşımaktadır. Sporun etkisi sadece 
fiziksel değil, engellilerin toplum içerisindeki 
rehabilitasyonları açısından da çok önemlidir. Spor 
öncelikle 
bağımsızlığı öğretir. 
Ruhsal durumun 
iyileşmesi, kaygı ve 
depresyonun 
azalması, kendine 
güvenin artması, 
kendine yetebilirlik 
duygusunun 
yaratılması ve 
artması, psikolojik 
kazançlar olarak 
sayılabilir. Sosyal 
olarak yeni 
deneyimler, yeni 
arkadaşlıklar 
kazanılması, 
dışlanmış olma 
duygusuna karşı 
mücadele, işteki 
motivasyon ve başarının artmasın yanı sıra birçok 
kronik hastalık riskinin azalması gibi sağlık ile ilgili 
kazanımlar söz konusudur. Fiziksel aktivitelere katılan, spor 
yapan engellilerin dayanıklılık, kas kuvveti, esneklik, denge, 
koordinasyon, motor beceri gibi birçok özelliklerinde spora 
katılmayan engellilere göre çok fazla gelişme olduğu 
saptanmış. Ampute bireylerde sporla derin duyu algısında 
iyileşmesi sonucunda da protezi kullanma becerisinin daha 

etkin olduğu görülmüş. Spora katılan engellilerin diğer 
engellilere göre kardiyak hastalık risk faktörleri ve sigara 
içme oranları aktif olmayanlara göre daha düşük olarak 
bulunmuş. Paraplejili sporcuların enfeksiyonlara yatkınlığı, 
hastaneye yatarak tedavi olma ihtiyaçları ve bası yaraları 
daha az olmaktadır. 

Son dönemlerde hem rekreasyonel hem de  yüksek 
performans gerektiren sporlara katılan engelli sayısı gittikçe 
artmaktadır. Bunda, engellilere yönelik düzenlenen çeşitli 
sportif organizasyonların rolü büyüktür. 

Yerel yönetimlerin tüm şehir planlamalarında olduğu gibi 
fiziksel aktiviteler konusunda da engellilere yönelik 
düzenlemeleri çok önem taşımaktadır. İzmir bu açıdan 
Türkiye’deki birçok ilki görmek adına şanslı bir kenttir. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde engellilerin 
birçok branşta yer alması, bünyesinde olimpiyatlarda yarışan 

engelli sporcuları barındırması, bir çok kulübe 
sporcularının transfer 
olması, tekerlekli 
sandalye basketbol 
takımının Türkiye’deki 
ilkleri başarmış, hem 
Türkiye’de hem de 
Avrupa’da önemli 
başarılara imza atmış 
olması, son dönemde 
kurulan boccia takımına 
yapılan yüksek düzeyde 
talep ve yeni kurulan 
ampute futbol takımı bu 
alanda yapılanlara ilişkin 
çok önemli göstergelerdir.
 
Her yıl yaz aylarında her 
yaştan zihinsel, bedensel 

ve spastik engelliler için 
yapılan yüzme kurslarına yüksek başvuru bu alandaki 
ihtiyacın fazlalığı ve engellilerin topluma katılmaları önündeki 
engellerin kaldırılmasının sonuçlarıdır. Engelsizmir 2013 
Kongresi’nin ne kadar önemli olduğunu söylemeye gerek yok.

Engelleri kaldırmaya engel mi var?

Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

ENGEL Mİ
VAR?



İPEK VE BUSE’YE ÖDÜL
Bilek güreşi sporcumuz İpek Özgün Deper ve güreşçimiz Buse Tosun, 
TSYD tarafından İzmir’de yılın sporcuları seçildiler.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 
düzenlenen '2. Ege'de Yılın Spor Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fuar 
Evlendirme Dairesi bahçesinde gerçekleştirilen törende, Dünya 
Şampiyonu bilek güreşçimiz İpek Özgün Deper ile Avrupa Şampiyonu 
güreşçimiz  Buse Tosun, Ege’de Yılın Sporcusu ödüllerini aldılar. 
Törene, Kulübümüz Genel Sekreteri Bekir Kerem Ünal da katıldı. 
İki sporcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz. 

Hentbol Magazin Dergisi Yılın Hentbol 
Ödülleri, Kartal Titanic Otel'de törenle verildi. 
2012-2013 sezonunun en başarılı, sporcu, 
antrenör, yönetici ve hakemlerinin ödül aldığı 
gecede 36 ödül dağıtıldı. Prof.Dr. Yaşar Sevim 
adına bu yıl ilk kez verilen Yaşar Sevim Ömür 
Boyu Başarı Ödülü Federasyon Başkanı Bilal 
Eyuboğlu'na verildi. Kulübümüzden Muhsin 
Devrim Hentbol Magazin Başarı Ödülü'ne, 
sporcumuz Aslı İskit ise 2012-2013 Gol 
Kraliçesi Ödülü’ne layık görüldü.

RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU
Hentbol Türkiye Kupası’nda bayan takımımız Ardeşen Gençlik, 
erkeklerimiz ise Anadolu Üniversitesi ile kozlarını paylaşacak.

Hentbol Türkiye Kupası’nda bayan ve erkek takımlarımızın rakipleri 
belli oldu. İlk turda Amasya Lisesi’ni 41-20 yenen bayanlarımız, 
Ardeşen Gençlik’le, yine ilk turda Yeditepe’yi 31-29 mağlup eden 
erkeklerimiz Anadolu Ünv. ile eşleşti. Bayanlarda ilk maçlar 19-20-21 
ve 27-28-29 Kasım, rövanşları ise 2-3-4 ve 10-11-12 Aralık 
tarihlerinde oynanacak. Erkeklerde ilk müsabakalar 12-13-14 ve 
27-28-29 Kasım, rövanş mücadeleleri ise 2-3-4 ve 17-18-19 Aralık 
tarihlerinde yapılacak. Tur atlayan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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Kraliçemiz Aslı
Mersin’de 7-8 Eylül’de düzenlenen Süper Lig 
Final Yarışmaları'nda kulübümüz sporcuları 
4'ü bronz 2'si gümüş olmak üzere 6 madalya 
kazandı. Derya Yıldırım, 400 ve 400 engelde 
iki gümüş madalya alırken, Aksel Gürcan 100 
ve 200 metrede üçüncü oldu. Sırıkla 
atlamada Merve Karaca bronz madalyayı 
boynuna takarken, disk atmada Gülçin Aysal 
da üçüncülük kürsüsüne çıktı. Erkek 
takımımız 129 puanla 5’inci, bayan takımımız 
154 puanla 6’ıncı olarak turnuvayı noktaladı.

Pistte 6 madalya
Bursa’da 24-29 Ağustos tarihleri arasında 
yapılan Kulüpler Takım Şampiyonası'nda briç 
ekibimiz şampiyonluğa ulaştı. 64 takımın 
katıldığı şampiyonada Nafiz Zorlu, Mehmet 
Kemal Narin, Mert Bilgen, Bülent Aslan, 
İbrahim Mumcuoğlu, Nezih Kubaç ve Hakan 
Yıkgeç'ten oluşan takımımız, 5 karşılaşmayı 
da kazandı. Datça Briç'i 120-15, Altay'ı 
162-54, Konak Bld’yi 148-70, Tarsus’u 
107-79 yenen takımımız finalde Fatih 
Karagümrük’ü 128-69 mağlup etti.

Briçte şampiyonuz

KISA KISA...



KISA KISA...

BALIKLAR HUZUREVİNE
9 Eylül Sualtı Zıpkınla Balık Avı Yarışması’nda avlanan tüm balıklar, 
İzmir’deki huzurevlerine bağışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Urla’da düzenlediği 9 Eylül Sualtı 
Zıpkın Balık Avı Yarışması’na 10 takımdan 52 sporcu katıldı. Tire 
Belediyesi birinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi ikinci, Didim Belediyesi 
üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 
Başkanı A. İnkılap Obruk, Urla Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet 
Bilgin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç, İBB  
Spor Kulübü Kültür ve Spor Daire Başkanı   Hilmiye Çarıkçı verdi. 
Şampiyonada avlanan balıklar, İzmir’deki huzurevlerine bağışlandı.

SERDAR’IN HEDEFİ BÜYÜK
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi 
Takımı, Denizli’de 28-29 Eylül'deki Minikler İl 
Birinciliği’nde 3 kupa, 6 madalya aldı. 
Mehmet Can Koçer-Utku Dinçer ikilisi çift 
erkeklerde, Aşkın Sude Tokgöz-Gaye Yılmaz 
ikilisi çift bayanlarda birinci oldu. Tek 
erkelerde Süleyman Sevgi altın, Mehmet Can 
Koçer gümüş, Emir Kaan Kara bronz madalya 
kazandı. Tek bayanlarda ise Gaye Yılmaz 
turnuvayı birincilikle tamamlarken, Ceren 
Torpan ikinci, Ayçanur Gürle üçüncü oldu.

Minikler fırtına gibi
Bayanlar Basketbol 2. Ligi ve Erkekler 
Bölgesel Basketbol Ligi’nde fikstür çekildi. 
TK2BL'deki bayanlarımız, Anadolu Ünv, 
Harran Ünv, Yalova Vip, As Osmaniye, 55 
Gençlik, Alanya Bld ve Çankaya Ünv ile A 
Grubu’nda yer aldı. Bayanlarımız lige evinde 
Anadolu Ünv’yi konuk ederek başlayacak. 
Erkeklerimiz, Tire Bld, Altay, Bornova Bld, Özel 
Bilgi İÖ, Yarımada Gençlik ve Bostanlıspor ile 
1. Grup’ta yer aldı. Erkeklerimiz de lige 
evindeki Altay maçıyla start verecek.

Potada heyecan başlıyor
Güreş Takımımız, Greko-Romen 1.Lig ikinci 
etabını yenilgisiz geçip play-off biletini aldı. İlk 
etapta Ankara MTA, Konya BŞB ve Elazığ 
Yolspor'u 5-2 yenerek 3’te 3 yapan 
güreşçilerimiz, Ankara’da da yenilgi yüzü 
görmedi. Garip Bayram, Harun Bozoğlu, Çağrı 
Türkoğlu, Hakan Cengiz, Şaban Karataş, 
Musa Akça ve Emin Öztürk’ten oluşan 
ekibimiz, Kocaeli’deki finalde Bursa Yıldırım’ı 
da yenerse, Kasımpaşa-Konya BŞB galibiyle 
birincilik için mücadele edecek.

Play-Off zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu sürat patencisi Serdar İltir, Olimpiyat 
Seçmesi ve Dünya Kupası’na hazırlanıyor. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un başarılı kısa mesafe sürat patencisi 
(Short Track) Serdar İltir, hedefini Olimpiyat Seçmeleri ve Dünya 
Kupası olarak belirledi. “Bu çatı altında 400, 1000 ve 1500 
metrelerde Türkiye’nin en iyi sporcusu oldum” diyen İltir, “Kasım ayı 
bizim için çok zorlu geçecek. Bu iki önemli yarışma, kariyerimizi 
belirleyecek. Hedefim; zorluk derecesi böylesine yüksek yarışmalarda 
derece yaparak bu sorun gelişimine katkıda bulunmak. Yurt dışında 
1’incilik ve 3’üncülük elde eden biri olarak, başarılı olacağıma 
inanıyorum” diye konuştu. Serdar, çalışmalarını Erzurum’da sürdürüyor.




