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DOĞUŞTAN SAĞ AYAĞI OLMAYAN, 5 KEZ BIÇAK ALTINA YATAN,
6 YAŞINDA BACAĞI KESİLEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU 
ATLET NURİ KART, KARBON FİBER PROTEZ BACAĞIYLA 
ARTIK RÜZGARA MEYDAN OKUYOR.
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POTADAN PİSTLERE

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu paralimpik atlet Nuri Kart, 
karbon fiber yapay protez bacak yardımıyla 100, 200 ve 400 
metrede Dünya rekorlarının sahibi Güney Afrikalı Oscar 
Pistorius’un izinden gidiyor. Konjenital anomali denilen 
doğuştan sağ bacağının ayak bileğinden sonrası bulunmayan 
33 yaşındaki atlet, çocuk yaşlardan itibaren 5 kez ameliyat 
oldu. Bu operasyonlara rağmen sorunu çözümlenemeyen Nuri 
Kart, henüz 6 yaşındayken 6. defa bıçak altına yatarak sağ 
bacağını diz altından kestirmek zorunda kaldı.

11 yıl boyunca bu şekilde yaşamını sürdüren İzmirli atlet, 
17’sinde Büyükşehir Belediyespor’un Tekerlekli Sandalye 
Basketbol Takımı’nda forma giymeye başladı. Ancak; atlet 
olup pistlerde rüzgar gibi esme fikri ona hep daha cazip geldi. 
Hayalinin peşinden sürüklenen Nuri Kart, karbon fiber bacak 
üzerinde araştırmalar yapmaya başlarken bir yandan da 
Güney Afrikalı atlet Oscar Pistorius’un azminden etkilendi. 

Karbon fiber bacaklarıyla dünyaya meydan okuyan 
Pistorius’un yükselişi, onu da pistlere doğru çekti.

Uzun araştırmalar sonucunda ABD’li protez şirketi John 
Burger ile temasa geçmeyi başaran Büyükşehir 
Belediyesporlu atlet, sonunda firmayı ikna ederek 22 bin 
Euro’luk karbon fiber bacağın kendisine ücretsiz olarak 
verilmesi konusunda söz aldı. Firma sahibi Burger,  İzmir’e 
gelerek Nuri Kart ile tanıştı ve ardından da karbon fiber protez 
bacakla ilgili testler başladı. İkinci aşamada ise alanında 
deneyimli bir uzman yönetiminde çalışma gerekiyordu ki, 
burada da Bayer Leverkusen’in dünyaca ünlü ortopedisti 
Thomas Kipping devreye girdi. Nuri Kart’ı Almanya’ya davet 
eden Kipping, 6 bin Euro’yu bulan tedavi masraflarını kendisi 
üstlendi ve gerçekten çok yorucu olan ikinci aşama da 
tamamlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Nuri Kart, karbon fiber protez bacak yardımıyla çıktığı pistlerde
başarılarına her gün bir yenisini daha ekleyip Rio’ya doğru koşuyor.
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Sıra, pistlere çıkmaya geldiğinde bir ustadan ders alınması 
gerekliliği ortaya çıktı. Nuri’nin imdadına burada da 
Leverkusenli atlet Henrich Popov yetişti. T42 kategorisinde 
dünyanın önemli sporcuları arasında yer alan paralimpik atlet, 
Nuri Kart’a karbon fiber protez bir bacakla koşmanın tüm 
detaylarını en ince ayrıntılarına kadar uygulamalı olarak 
gösterdi. Tüm çalışmaları aksatmadan tamamlayan İzmir 
Büyükşehir Belediyesporlu atlet, aylar süren antrenmanlar 
sonunda pistlere çıkabilecek noktaya ulaştı. 

Daha önce normal protezle 100 ve 200 metrelerde Türkiye 
dereceleri elde eden Nuri’nin önünde şimdi yeni karbon fiber 
bacağıyla koşacağı uluslararası şampiyonalar yer alıyor. “İlk 
hedefim önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa ve Dünya 
şampiyonaları” diyen genç atlet, “Asıl amacım ise 2016 yılında 
Brezilya’da düzenlenecek olan Rio Olimpiyatları. Ayağımın 
kesildiği günden bu yana tam 27 yıldır bir hayalin peşindeyim. 
Her kademeyi adım adım geçtim. Bundan sonrası benim 
çalışma azmime kaldı. Rio’ya gidip İzmir’e bir madalya ile 
döneceğim. Bu söz, hayatını bir amaç uğruna değiştiren bir 
sporcunun sözüdür” dedi.

Popov, karbon fiber protez bacakla koşmanın tüm detaylarını
en ince ayrıntısına kadar Nuri Kart’a uygulamalı olarak gösterdi.

Bayer Leverkusen’in dünyaca ünlü doktoru Thomas Kipping,
Nuri’nin hayallerini gerçekleştirmede önemli rol oynadı.

HEDEF 2016 RİO
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Cimnastik literatürüne kendi ismiyle anılan 
iki hareket yerleştiren İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu Ferhat Arıcan, 
paralelde denediği seriyi de kabul ettirirse, 
3 hareketi olan ilk sporcu unvanını alacak.

1, 2, 3
OLSUN

FERHAT

ARICAN
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Dünya cimnastik literatüründe “Arıcan” adıyla iki hareketi 
bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Ferhat Arıcan, şimdi 
de gözünü bir büyük hedefe çevirdi. Paralel ve atlama 
masasında kendi ismiyle anılan serilere sahip olan Ferhat, 
üzerinde çalıştığı bir hareketi daha kabul ettirdiği takdirde 
Dünya’da 3 harekete sahip ilk cimnastikçi unvanını alacak. 
Paralelde bugüne kadar ilk kez yapılacak hareket, 
Uluslararası Cimnastik Federasyonu’na (FIG) İstanbul Boğaziçi 
Turnuvası, Budapeşte Grand Prix'i ve Çin'deki Dünya 
Şampiyonası’nda sunulacak.

Son 9 yılın Türkiye şampiyonu olan 21 yaşındaki cimnastikçi, 
ilk hareketi 2008 yılında paralelde gerçekleştirdiğini 
belirterek, “2013’te atlama masasında bu başarıyı bir kez 
daha yakaladım. Şimdiki hedefim ise yine paralelde zorluk 
derecesi çok yüksek bir seriyi yaparak Dünya cimnastik 
literatürüne adımı yazdırmak. Dünyada kendi adıyla anılan 
3 hareketi bulunan ilk sporcu unvanını almak, bana, 
kulübüme ve kentime çok yakışacak bir başarı olacaktır” dedi.

HEDEFİ OLİMPİYAT MADALYASI

Daha önce 2010 Singapur Gençlik Olimpiyatları’nda gümüş 
madalya kazanan Ferhat Arıcan, 2011’deki Boğaziçi 
Turnuvası’nda 5 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde ederek 
bir turnuvada en çok madalya kazanan sporcu unvanını aldı. 
Akdeniz Oyunları’nda paralelde gümüş madalyayı boynuna takan, 
son 9 yılın Türkiye Şampiyonu Ferhat, Hırvatistan’daki Dünya 
Kupası’nda ise 3. oldu.

Dünya cimnastiğinde hızla üst sıralara doğru tırmandığını 
vurgulayan Büyükşehir Belediyesporlu Ferhat, “2012 Londra 
Olimpiyatları öncesindeki Kota Yarışmaları’nda büyük talihsizlikler 
yaşadım ve Londra’yı kılpayı kaçırdım Şimdi çok daha tecrübeli ve 
hazırım. 2014 yılındaki üç şampiyonadan sonra hedefime 2016 
Rio’yu alacağım. Ülkeme olimpiyat tarihimizdeki ilk cimnatik 
madalyasını getirmeyi her şeyden çok istiyorum” diye konuştu.
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Engellilere havuzda terapi eğitimi veren İzmir Büyükşehir Belediyespor, onların kendilerine güvenlerini 
sağlayıp daha huzurlu bir yaşam sürmelerini hedefliyor. Fuar Celal Atik Spor Salonu yanında yer alan 
havuzdaki eğitimler, 20'şer kişiden oluşan 6 gruba birer saatlik seanslar halinde veriliyor. Okulların tatile 
girmesiyle birlikte başlayan kurslar, şu anda Cuma günleri 10:00 ile 15:00 saatleri arasında düzenleniyor.

Eğitimi yüzme dersi gibi düşünmemek gerektiğini söyleyen Başantrenör Taner Özer, “Temel hedefimiz, 
suyun terapi gücünden yararlanmak. Eğlenceli çalışmalarla bunu en üst seviyede tutabiliyoruz. Diğer 
yandan engelli vatandaşlarımızın denge ve koordinasyon yeteneklerini artırıcı çalışmalar da yaparak 
onların daha sağlıklı olmalarına yardım ediyoruz” dedi. Yüzme bilerek gelen bir çok katılımcıya her 
seansta bireysel antrenör verilmesine özen gösteriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un engelliler için düzenlediği su terapisi 
eğitimleri, her cuma saat 10:00’da Fuar’daki havuzda yapılıyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki havuzda açtığı 
yüzme kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, iki 
dönemde 5 binin üzerinde kayıt yaptırıldı. Celal Atik Spor 
Salonu yanındaki havuzda, pazartesi-çarşamba ve 
salı-perşembe günleri çocuklar, cumartesi ise yetişkinler 
yüzme eğitimi alıyorlar. Kurslara katılan çocuklar aylık sadece 
40 TL öderken, yetişkinler de 60 TL karşılığında bir ay boyunca 
havuzdan yararlanıyorlar. 2010 yılında yenilenen ve kurulan 
modern sistem sayesinde sürekli temiz kalan havuz herkesin 

ilgi odağı oluyor. 12 eğitmen eşliğindeki kursların her geçen yıl 
daha büyük ilgi gördüğünü söyleyen Spor Okulları Şefi Deha 
Erduran, "Havuzun 2010 yılındaki tadilatından sonra 
kayıtlarda önemli artışlar sağladık. Geçen yıl tüm yaz 
döneminde 3 bin 858 çocuğumuza yüzme eğitimi vermiştik. 
Bu yıl ise daha iki dönemde 5 binin üzerine çıktık. Okullar 
açılmasına kadar geçecek sürede bu rakam daha da 
artacaktır. Gelecek yıl 9 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

5
Bin çocuk
katılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Fuar Celal Atik Spor Salonu yanındaki havuzda açtığı yüzme kurslarında 
5 binin üzerinde çocuk yüzme öğrenirken, yetişkinler ve engelliler de havuzdan faydalanıyorlar.

HAVUZDA
ŞENLİK VAR
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Açtığı spor okullarıyla binlerce çocuk ve gence spor yapma 
olanağı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki 
branşlara bir yenisini daha ekledi. Gençleri kano sporuyla 
buluşturmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı’nda açtığı 
kursla İzmir’de bir ilke de imza attı. Kentin bu ilk ve tek kano 
kursuna farklı yaş gruplarından kursiyerler ilgi gösteriyor. 
Antrenman saatlerinde rengarenk kanoların suya 
indirilmesiyle birlikte İnciraltı sahili adeta çiçek bahçesine 
dönüyor.
Kano Federasyonu 1. Kademe Antrenörü Oral Çağlar 
eğitmenliğinde körfezin sularında kürek çeken kursiyerler, 
kano sporunun inceliklerini öğreniyor. Pazartesi, çarşamba, 
cumartesi ve pazar olmak üzere haftada 4 gün eğitim 
verdiklerini belirten Çağlar, “İzmir Büyükşehir Belediyesi 
sayesinde kentimizde kano sporu başladı.  İzmir’de resmi 
olarak bir spor kulübü bünyesinde ilk sporcularımızı 

yetiştiriyoruz.  İnciraltı’nda teorik ve pratik eğitimleri bir arada 
veriyoruz. Bütün bir seneyi değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu 
yıl ilk senemiz olduğu için hazırlık yaparak geçireceğiz, 2015 
yılından itibaren de yarışmalara katılıp kentimizi başarılı bir 
şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Fatih Gürel, kano kursunu 
ilanlarda görüp başladığını söylerken 26 yaşındaki 
fizyoterapist Hilal Doğan, bu sporun genel vücut kondisyonu 
açısından çok faydalı olduğunu söyledi. Kursun en genç 
sporcusu 14 yaşındaki Ulaş Bora Çavuşoğlu ile en kıdemli 
kursiyer 40 yaşındaki Ayşe Karaiyen ise, eğitimlere aralıksız 
devam ederek ileride yarışmalara katılmayı hedeflediklerini 
belirtti. 19 yaşındaki Fatih Görgü de, kano kursu açarak 
çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

ŞİMDİ
KANO ZAMANI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı sahillerinde düzenlediği kano kursu, körfeze ayrı bir renk 
katıyor. Kentin bu ilk ve tek kano kursunda haftada 4 gün eğitim gören kursiyerler, İzmir’i 
yarışmalarda temsil edebilmek için kürek çekiyor.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Spor Okulları Birimi, kentin en 
eski yerleşim bölgelerinden biri olan ve halk arasında 
“Murtake” olarak bilinen Ege Mahallesi'nde ücretsiz futbol 
kursları düzenledi. “Spor okullarını İzmir’in her bölgesine ve 
her yaşa yayma” hedefiyle yola çıkan birim, ilk etapta 6-8, 
9-11 ve 12-15 yaş arası kategorilerde futbol okulları 
düzenledi. 20’şer kişiden oluşan gruplara eğitimler pazartesi 
ve çarşamba günleri 17:00 ile 20:00 saatleri arasında 
veriliyor. Tüm katılımcılara ise şort, tişört ve çanta ücretsiz 
olarak dağıtılıyor.

Bu sezon U19 kategorisinde Türkiye şampiyonu olduklarını 
hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik Spor Kulübü 
Genel Sekreteri Bekir Kerem Önal, "Futbolda altyapılarda son 
iki sezondur geniş çaplı çalışmalarımız var. Bu yıl tüm spor 
okullarımızdaki gençleri tarayarak altyapı takımlarımıza 
takviyeler yapıyoruz. Bu doğrultuda İzmir'in her köşesindeki 
futbol okullarımıza ayrı önem veriyoruz. Gelir düzeyi düşük 
olan Ege Mahallesi'nde de bir çalışma başlattık. İnanıyoruz ki 
buradaki gençlere spor yapma imkanı sağlarken, yetenekli 
sporcuları da keşfedeceğiz " dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Mahallesi’nde açtığı 
ücretsiz spor okulları, her gün yüzlerce çocuğu 
futbolla buluşturuyor.M
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4
dalda ödül

İzmir Büyükşehir Belediyespor ailesine  2008 yılında katılan 
Halk Oyunları Topluluğu, gösterilerini başarılı bir şekilde 
devam ettiriyor. Branş Sorumlusu Seyhan Akçayüzlü ve 
Antrenör Fatih Akçayüzlü’nün yönetimindeki ekip, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm organizasyonlarında sahne 
alırken, Balkanlılar Halk Dansları Festivali’ne de aralıksız 
olarak katılıyor.

Zeybek, Kafkas, Artvin, Üsküp, Fethiye, Burdur ve Potpori 
oyunlarıyla izleyenlere görsel şov yapmayı sevdiklerini belirten 
Branş Sorumlusu Seyhan Akçayüzlü, "Tüm katıldığımız 
organizasyonlarda alkış toplamak bizler için en büyük 

mutluluk. Bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Balkanlılar Halk 
Dansları Festivali'nde de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u en 
iyi şekilde temsil ediyoruz. 2008-2009 ve 2010 yıllarında 
Başkanlık Kupası Halk Dansları Günleri'nde müzik ve juri özel 
ödüllerine layık görüldük. 2011’de Romanya'da düzenlenen 
Hora Mare Uluslararası Festivali’nde ise müzik, kostüm, 
sahneleme ve jüri özel ödülü olmak üzere 4 dalda ödül 
kazandık. Amacımız; yeni dönemde İzmir Büyükşehir 
Belediyespor Halk Oyunları Topluluğu olarak tüm uluslararası 
organizasyonlarda yer alıp yöresel oyunlarımızı diğer 
kültürlere tanıtmak" dedi.

HER YERDE
VARIZ

İzmir Büyükşehir Belediyespor Halk Oyunları Topluluğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 
tüm organizasyonlarında yer alırken, Balkanlılar Halk Dansları Festivali'ne de aralıksız katıldı.
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İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 
BAYAN BASKETBOL TAKIMI’NDA 

ANTRENÖR KOLTUĞUNA OTURAN 
EVRİM AKTAN, TKB2L’NİN
TEK KADIN ÇALIŞTIRICISI 

OLARAK GÖREV YAPACAK.

KAPAKkonusu
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ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUM

İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Basketbol Takımı’nda yıllarca görev yapan 
Cenk Gürle’nin yerine göreve gelen Evrim 
Aktan, Türkiye Kadınlar Basketbol 2. Ligi’nde 
(TKB2L) bu sezon tek bayan antrenör olacak. 
TKB2L’de daha önce bayan antrenörlerin 
çalıştığını ancak 2014-2015 sezonunda 
kendisinin bu bayrağı devralacağını söyleyen 
genç Evrim Aktan, “Öncü olmak ve bana 
güvenen kulübüm için başarılı bir sezon 
geçirmek istiyorum” dedi.

“Yeni sezonda hedefimiz ilk 6” diyen çiçeği 
burnunda antrenör, “Tam 16 yıldır bu çatının 
altındayım. Yıldız takımda başladığım 
kariyerimi genç ve A Takım’a kadar taşıdım. 
Şimdi de antrenör olarak çalışıyorum. 
Mevcut kadromuzu koruyup, yerinde 
transferlerle ilk 6 amacımıza ulaşacağımıza 
inanıyorum. Sporcu olarak Bölgesel’den 2. 
Lig’e yükselme sevinci yaşadığım 
kulübümde, şimdi antrenör olarak 2.Lig 
şampiyonluğu kupası kaldırmak istiyorum” 
diye konuştu.

İlkokuldan bu yana basketboldan hiç 
kopmadığını da sözlerine ekleyen genç 
antrenör, “Bugüne kadar Balçova İnci ve 
Uşak Gülgeroğlu takımlarında forma giydim. 
Antrenörlük kariyerime Pınar Karşıyaka'nın 
spor okullarında başladım. İzmir Basketbol 
Kulübü'nde 5 sezon altyapı antrenörlüğü ve 
yardımcı antrenörlük yaptım. 2011 yılında 
Slovenya’da düzenlenen Avrupa Basketbol 
Gelişim Kampı’na Türkiye’den gönderilen 
4 kişiden biri olma gururunu yaşadım” dedi.
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BÜYÜK SORUMLULUK ALDIM

Üç yıl Cenk Gürle’nin yanında önemli tecrübe kazandığını 
da ifade eden Evrim Aktan, “Gerçekten çok büyük bir 
sorumluluk aldım. Zorlu bir dönem beni bekliyor. 
Yardımcı antrenörlük ile şimdiki görevim arasında çok 
fark var. Oyuncularımla iyi diyalog kurup zorlukları 
birlikte aşacağız. Uzun zamandır bir arada olan bir ekip 
olduğumuz için bu süreci çabuk geçebiliriz. İyi 
basketbol oynayan ve takımdaşlık duygusu üst 
seviyede bir takım olacağımıza inanıyorum” yorumu 
yaptı.

Türkiye’de kadın basketbolunun henüz istenilen 
seviyeye gelmediğini de vurgulayan genç antrenör, 
“Takım ve grup sayısı, yeterli değil. Rekabetten 
oldukça uzak bir ortamda oynuyoruz. Kaliteli 1-2 
yabancı alan ekipler geçici başarılar elde ediyor. 
Bizim misyonumuz, kendi yıldızını yaratan sistemin 
devamını sağlayarak Türk basketboluna yeni 
yetenekler kazandırmak. Şampiyonluklar gelip 
geçici ancak oyuncu yetiştirmek ve sistemin 
parçası olmak ise kalıcı” dedi.
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BAY
ŞAMPİYON
ADI KUPALARLA ANILAN, TÜRK HENTBOLUNUN SİMGE İSMİ 
SÜREYYA IŞILDAK, İKİ SEZONLUK ARADAN SONRA 
YENİDEN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 
ERKEK HENTBOL TAKIMI’NDAKİ GÖREVİNE DÖNDÜ.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı’yla A 
takım düzeyinde iki 3. Lig, iki 2. Lig, bir 1.Lig ve bir Süper Lig 
Kupası sevinci yaşayan, İzmir’e bugüne kadar gençlerde 4, 
okullarda 11 kupa getiren Antrenör Süreyya Işıldak, iki 
sezonluk aradan sonra görevine döndü. 2011-2012 sezonu 
bitiminde İzmir Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı 
Baş Antrenörü görevini yardımcısı Metin Parlak’a devrettikten 
sonra İşitme Engelliler Milli Takımı’nın başına geçen tecrübeli 
antrenör, başarılarına kaldığı yerden devam etmek için 
yeniden kolları sıvadı. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor’da 30 yıla yakın görev yapan ve 
her düzeyde çalışan Işıldak, yeni dönemdeki hedefini 
“Tamamı İzmirli oyunculardan kurulu bir ekip yaratmak” 
olarak belirledi. “Çok değil, bundan 3-4 yıl önce A Milli 
Takım’ın en az 7 oyuncusu İzmirliydi” vurgusu yapan Işıldak, 
“Burada hentbolu yıllarca bir çocuk gibi büyüttük ve karşılığını 
şampiyonluklar, kupalar ve Milli Takım’a gönderdiğimiz 
oyuncularla aldık. Şimdi yeniden yola çıkıyoruz. Bu kez 
hedefimiz daha büyük. Çünkü; İzmir’de hentbol ateşini 
yeniden yakacağız” dedi.

“Büyükşehir’in adının geçtiği her yerde iddia vardır” vurgusu 
yapan usta antrenör, “Okul-kulüp işbirliği başarının olmazsa 
olmazı. Yıllar içinde bunu çok iyi organize ettik. Şimdi artık 
daha fazla okulu kucaklayacak bir sistemi hayata geçireceğiz. 
Pilot bölgeler kurup herkese ulaşacağız ve bir ekol 
yaratacağız. İzmir, hentbol açısından önemli değerlere sahip. 
Bu nedenle; işimiz uzun süreli ancak elimizde önemli 
avantajlar da var” diye konuştu.

Yeniden yapılanma sürecinin A takımın başarılarıyla 
hızlanacağını da sözlerine ekleyen Işıldak, “Bizim takımımız 
yarışta hiç bir zaman geride kalmayacak. Kadromuzdaki 
oyuncuların büyük bölümü, yaştan dolayı sporu bıraktı. Genç 
ve iyi bir ekip kuracağız. Yeniden, Milli Takım’ın iskelet 
kadrosunu oluşturacağız. Bunun için İzmir'de bitmek bilmeyen 
yeterli bir kaynak, altyapılarda devamlılık var. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor, kısa sürede çok iyi bir konuma gelecek” dedi.

HER ZAMAN İDDİALIYIZ



İzmir Büyükşehir Belediyesporlu eskrimci Can Çakarız, 
1,5 sene önce başladığı epede, 32. sıradan 
ikinciliğe kadar yükseldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Can Çakarız, 1,5 yıl önce başladığı 
epede başarı basamaklarını hızla tırmanarak 32. sıradan Türkiye 
ikinciliğine kadar yükseldi. 2013’te önce Türkiye 32.’si, hemen ardından 
16.’sı olan genç sporcu, Çanakkale’deki Türkiye Şampiyonası’nda ise 
ikincilik kürsüsüne çıktı. Çakarız, bu derecesiyle İzmir Büyükşehir 
Belediyespor Eskrim Takımı’nın da Türkiye ikincisi olmasında önemli rol 
oynadı. Eskrimin kendisine güç ve hızlı düşünme kabiliyeti kazandırdığını 
söyleyen, 2012'den bu yana bambaşka bir dünyaya “merhaba” dediğini 
söyleyen Büyükşehir Belediyesporlu epeci “Hedefim; Milli Takım’a kadar 
yükselmek. Önümde uzun yıllar var. Öncelikle Bulgaristan Eskrim 
Federasyonu'nun davetlisi olarak 10 günlük özel bir kampa dahil olacağım. 
Geleceğime yön vermek istiyorum" dedi. Kendisine Ukraynalı eskrimci Valery 
Shturbabin'i örnek aldığıını belirten Can Çakarız,  "Onun gibi bir sporcu 
olmayı hayal ediyorum. Kulübüm, antrenörüm ve ailemin desteğiyle ülkemi 
en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” diye konuştu.
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EPENİN PRENSİ



İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Kübra Bayram, son 5 yılda ulusal ve 
uluslararası düzeyde kazandığı madalyalarla adeta koleksiyonere döndü. İlk maçına 
2009 yılında çıkan 20 yaşındaki judocu, ilk altın madalyasını 2010’da Urfa’da 
düzenlenen Türkiye Gençler Şampiyonası’nda boynuna taktı. Hemen ardından 
Aydın’daki Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda bu kez bronzun sahibi oldu. 2011 yılını 
Liselerarası Türkiye Şampiyonu ve Boğaziçi Turnuvası Şampiyonu olarak geçiren genç 
judocu, aynı yıl Antalya’daki Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile Bolu’daki Gençler 
Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.

Geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle 2012 yılını maç yapmadan geçiren İzmir Büyükşehir 
Belediyesporlu judocu, başarılarına yeni yılda devam etti. Önce 2013 Gençler Avrupa 
3.’sü olan Kübra, ardından 2014 Gençler Türkiye Şampiyonu (Samsun), 2014 Avrupa 
5.’si (İspanya) ve Gençler Balkan 2.’si (Edirne) unvanlarını kazandı. Sakatlığı 
nedeniyle verdiği bir yıllık aranın kariyerini etkilediğini ancak çok çalışarak yeniden 
hedeflediği düzeye ulaştığını söyleyen Kübra, “Artık büyükler kategorisinde mücadele 
edeceğim. Bir dönem aynı takımda olduğum Gülşah Kocatürk ile yarışacağım.  
En büyük hayalim; 2020 Olimpiyatları'na katılmak ve orada ülkemizin bayrağını 
dalgalandırmak” dedi.
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 20 yaşındaki sporcusu, 5 yılda kazandığı madalyalarla 
Türk judosunun parlayan yıldızı oldu.

O BİR
KOLEKSİYONER



İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı 
Antrenörü Can Çolak, Küçük Kızlar Milli Takım Gelişim 
Kampı’na antrenör olarak katıldı. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un milli takıma üç sporcu verdiğinin altını çizen 
genç teknik adam, “Bu jenerasyon çok yakında Filenin 
Sultanları olacak. Böyle bir organizasyonda benim de 
emeğimin olması gurur verici” dedi. İzmir Büyükşehir 
Belediyespor’un da altyapıya önem verdiğini belirten Çolak, 

“İzmir’in en iyi altyapı kulüplerinden biriyiz” yorumu yaptı. A 
takımın hedefinin 2. Lig olduğunu da sözlerine ekleyen Çolak, 
“Yıllardır verdiğimiz şampiyonluk mücadelesini bu kez mutlu 
sonla bitireceğiz. Kadromuzun önemli bölümünü altyapı 
oyuncularımız oluşturuyor. Bu kadronun bizi bir üst lige 
taşıyacağına inanıyoruz. Genç, dinamik, heyecan verici bir 
takım yarattık” diye konuştu.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 
BAYAN VOLEYBOL TAKIMI ANTRENÖRÜ 
CAN ÇOLAK, KÜÇÜK KIZLAR MİLLİ TAKIM 
GELİŞİM KAMPI’NA ANTRENÖR OLARAK KATILDI.
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FİLENİN
CAN’I
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 ayrı bölgedeki açık alanlara atadığı 
eğitmenler sayesinde kent halkının bilinçli spor yapmasını sağlıyor.

Eğitimler, her pazartesi-çarşamba ve cuma günleri 07:00-09:00 saatleri arasında 
BESYO mezunları ve öğrencileri tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

MERHABA
SPORücretsiz

Eğitimler



İzmir’de “7’den 77’ye herkese spor yaptırma” misyonunu 
benimseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir 
yanına kurduğu açık alanlarda kent halkını sporla 
buluşturuyor.  “Sağlıklı yaşam için spor” sloganı çerçevesinde 
9 ayrı yere üniversitelerin beden eğitimi ve spor 
bölümlerinden mezun eğitmenler veya yine aynı bölüm 
öğrencilerini atayan Büyükşehir Belediyesi, dev projenin 
startını 4 Ağustos’ta verdi. 

İnciraltı Engellier Merkezi, Mithatpaşa Parkı, Karataş Parkı, 
Buca Hasanağa Parkı, Basın Sitesi Ahmet Piriştina Parkı, 
Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bayraklı Turgut Özal Parkı, Çamdibi 

Atatürk Parkı ve Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda 
işbaşı yapan eğitmenler, halkın doğru ve sağlıklı bir şekilde 
spor yapmasını sağlıyor. 

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 07:00-09:00 saatleri 
arasındaki eğitimler, ısınma hareketleriyle başlıyor, grup 
çalışmaları, streching, step ve aerobikle devam ediyor. Açık 
alanlardaki spor aletlerinin doğru bir şekilde kullanılması ve 
bu sayede sakatlanmaların önüne geçilerek, doğru spor 
yapılmasını hedefleyen projeye “Her Alanda, Her Yaşta Yaşam 
Boyu Spor” adı veriliyor.
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YAŞAM BOYU SPOR



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İnciraltı Engellier Merkezi, 
Mithatpaşa Parkı, Karataş Parkı, Buca Hasanağa Parkı, Basın 
Sitesi Ahmet Piriştina Parkı, Bostanlı Rekreasyon Alanı, 
Bayraklı Turgut Özal Parkı, Çamdibi Atatürk Parkı ve Bornova 
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenlediği spor eğitimleri 
ücretsiz olarak veriliyor. Katılmak için belirlenen saatlerde, 
spor malzemeleriniz ile açık spor alanlarında bulunmanız 
yeterli oluyor. İzmir'in en geniş kapsamlı spor projelerinden 

birini gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübü Spor Okulları Sorumlusu Deha Erduran, "İzmir'de 
tüm halkımıza şu an 9 açık alanda ücretsiz spor eğitimleri 
veriyoruz. Kent halkının doğru spor yapmasını sağlamak için 
çaba sarfediyoruz. Herkesi, bu projenin paydaşlarından biri 
olmaya davet ediyoruz. Daha fazla kişiye ulaşmak için 
eğitmen ve yer sayısını artıracağız. Bu proje, İzmir’in farkını 
ortaya koyacak” dedi.
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9
Merkez

İnciraltı Engellier Merkezi
Mithatpaşa Parkı
Karataş Parkı
Buca Hasanağa Parkı
Basın Sitesi Ahmet Piriştina Parkı
Bostanlı Rekreasyon Alanı
Bayraklı Turgut Özal Parkı
Çamdibi Atatürk Parkı 
Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

EN GENİŞ KAPSAMLI PROJE



22

DERYA

TINKAOĞLU

İzmir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı’nın usta file bekçisi Derya Tınkaoğlu, 
üç sezonluk bir aradan sonra yuvaya döndü.

HOŞ GELDİN
DERYA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan Hentbol Takımı’nın 
2011’de kazandığı Türkiye Kupası’nda büyük rolü olan kaleci 
Derya Tınkaoğlu, üç sezonluk bir aradan sonra yeniden 
mavi-beyazlı formaya geri döndü. Büyükşehir Belediyespor’da 
2008-2011 yılları arasında görev yapan Derya Tınkaoğlu, 
kazandığı kupanın ardından Maliye Milli Piyango, Çankaya 

Belediyespor ve Muratpaşa Belediyespor takımlarında 
oynamıştı. Çeşitli yaş kategorilerinde “En iyi kaleci” ödülleri 
kazanan tecrübeli hentbolcu, 2009 Akdeniz Oyunları’nda milli 
takımımızın kalesini de korumuş, geçen yıl ise Muratpaşa 
Belediyespor’da lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları 
yaşamıştı. 

İZMİR EVİM GİBİ

Milli formayı ilk kez 2007 yılında İzmir’de 
İspanya’ya karşı giydiğini belirten tecrübeli file 
bekçisi, “İzmir hayatımda çok önemli bir yere 
sahip. İlk Türkiye Kupası’nı burada, İzmir 
Büyükşehir Belediyespor formasıyla kazandım. 
Üç sezon boyunca en özel günlerimi burada ve 
takım arkadaşlarımla yaşadım. Hentbola veda 
etmeyi düşünürken kulübümden aldığım teklifi 
hemen kabul ettim. Bu sezon lig, Türkiye ve 
Avrupa Kupası’nda İzmir’i en iyi şekilde temsil 
edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediyespor’dayken 2011’de 
kaçan lig şampiyonluğunu unutamadığını da 
sözlerine ekleyen Derya Tınkaoğlu, “Türkiye 
Kupası’nı kazandıktan hemen sonra lig finaline 
çıktık. Rakibimiz Üsküdar Belediyespor’du. 
O gün, 5 as oyuncumuz sakatlıkları nedeniyle 
maça çıkamadılar. Buna rağmen çok iyi 
mücadele ettik. Lig şampiyonluğunu kılpayı 
kaçırdık. Şimdi yarım kalan bu işi başarmak için 
döndüm” diye konuştu.



SPOR OKULUNDAN
DÜNYA KÜRSÜSÜNE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kurslar sayesinde tekvandoya başlayan 
İrem Bekdaş, 6 yılda Dünya üçüncülüğüne kadar uzanan bir kariyer yaptı.
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İREM
BEKDAŞ
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İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekvando Takımı sporcusu 
İrem Bekdaş, Azerbaycan-Bakü’deki Dünya Yıldızlar 
Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Bu 
şampiyonaya İzmir’den katılan tek sporcu olan İrem, 63 
ülkeden 578 tekvandocunun mücadele ettiği dev 
organizasyonda 37 kiloda mücadele etti. İlk turda Ürdünlü 
rakibini 15-3, ikinci turda İngiliz rakibini 19-6, çeyrek finalde 
ise ABD'li rakibini 11-9 yenerek yarı finale yükselen İrem, 
İranlı sporcuya mağlup olarak bronz madalyayı boynuna taktı.

2008 yılında spor okulunda başlayan kariyerini Dünya 
üçüncülüğü ile taçlandıran genç tekvandocu, geçen yıl 
yıldızlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmuş, bu yıl ise aynı 
şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmıştı. Okullararası 
Türkiye Şampiyonu unvanı da bulunan İrem,  babasının 
isteğiyle başladığı tekvandonun kısa sürede vazgeçilmez bir 
tutku haline geldiğini söyleyerek, “Yaz tatilimi 
değerlendirmek için gittiğim spor okulu, beni Dünya 
üçüncülüğüne kadar taşıdı” dedi.

Sadece spor yapmak için ailesi tarafından tekvandoya başlatıldığını 
belirten genç sporcu İrem Bekdaş, “Özellikle babam spor yapmamı 
istiyordu. Yaz tatilinde İzmir Büyükşehir Belediyespor’un tekvando 
kursuna kayıt oldum. Yetenekli bir sporcu olduğumu babama 
anlatan  atrenörümüz Çetin Tül, o günden bu yana bana büyük 
destek verdi. Her anımda yanımda oldu. Onun emeğini asla 
unutmayacağım. Şimdi daha büyük başarılar elde etmek için 
eskisinden çok daha fazla çalışacağım. Gelecek sene gençler 
kategorisinde mücadele edeceğim. Kulübümüzü her zaman en iyi 
şekilde temsil etmek için mindere çıkacağım” dedi.

İrem'in çok yetenekli, hırslı, mücadeleci bir sporcu olduğunu ve 
gelecekte adından çok söz ettirecek kapasitede yarışacağını 
belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Tekvandodan Sorumlu Kol 
Başkanı Kıvanç Dinçsalman, "Kendisinden böyle bir derece 
bekliyorduk. Yüzümüzü kara çıkarmadı. Onun bu başarısıyla haklı bir 
gurur yaşıyoruz. Çalışmalarımızın emeklerini bu tip derecelerle 
taçlandırmak bizi onurlandırıyor. Bu başarının gelmesinde büyük 
payı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu, yönetim 
kurulumuz ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

BABAMIN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK



Antrenörün tanımlanmasında kullanılan; lider vasıflı, yaratıcı, 
örnek kişilikli ve benzeri tespitler; bu mesleğin çok farklı ve 
özellikli bir uğraş alanı olduğunu, açıkça göstermektedir!..
Ayrıca bunların yanında; dürüst, sabırlı, çalışkan, iyi niyetli, 
güven verici, tutarlı, yapıcı, yaratıcı, yenilikçi ve hoşgörü 
sahibi olması Antrenörlüğün olmazsa olmazlarındandır.
Yine bu alanda, başarılı ve kalıcı olmak için; aşağıda belirtilen 
ilkelerin dışında olmamak ve bu temel ilkeleri, çalışma 
hayatının yol haritası olarak benimsemeleri ve uygulamaları 
gerekmektedir. Bunlar:
• Bilimsel değerlere ve kriterlere özen göstermek ve 
uygulamak,
• Çalışma ortamlarında, sevgi ve saygı dolu temel 
davranışlarda bulunmak,
• Yaptığı işten zevk almak ve mutluluk duymak,
• Güler yüzlü ve tatlı-sert bir disiplin sağlamak,
• Doğru hususları öne 
çıkarıp uygulanmasını 
sağlamak,
• Yaratıcı olmak,
• Ekip olma anlayışını 
kurmak,
• Gelişmeleri takip etmek, 
araştırmacı olmak,
• Fair-Play davranışlarını 
önemsemek.

Burada belirtilen “İLKELERİN 
VE PRENSİPLERİN” yanında; 
TÜFAD İSTANBUL 
ŞUBEMİZİN bu konudaki 
tespit ve görüşlerini dikkate 
alarak;
“ANTRENÖR ETİK DEĞERLERİNİ” şu şekilde sıralayıp ifade 
etmemiz mümkündür:
• Antrenör yaratıcı niteliklere sahip, sabırlı, başkalarının 
fikrine önem veren, sporcularının davranışlarını yapıcı olarak 
eleştiren özelliklere sahip olmalıdır.
• Antrenör, bütün ilgi ve alakasını oyuncularının sağlıklı ve 
güven içerisinde olmasına vermelidir.
• Antrenör, dürüst oyun (fair-play), oyunun standartlarını, 
kurallarını ve ahlaklı spor anlayışını yerleştirmek için büyük 
gayret göstermelidir.

• Antrenör katıldığı tüm organizasyonlarda, yetkililere karşı 
sevgi, saygı ve işbirliği içersinde olmalı, bu gibi davranışları ile 
oyuncularına örnek olmalıdır.
• Antrenör, rakiplerine karşı daima saygılı, sevecen olmalı ve 
bu konuda oyuncularından da aynı davranışları beklemelidir.
• Antrenör; yengi ve yenilgide soğukkanlı, nazik ve saygın bir 
duruş içersinde olmak sureti ile oyuncularına ve topluma 
örnek olmalıdır.
• Antrenör; dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet ve etnik ayrım 
gözetmeden tüm oyuncularına ve insanlara eşit davranmalı 
ve bu konuda örnek bir kişilik olmalıdır. 
• Antrenör, kendisi ve sporcularının hayatında her türlü kötü 
alışkanlığın (uyuşturucunun, alkol, sigara ve doping 
maddelerinin kullanılmasının) zararlı olduğu konusunda 
eğitici olarak aktif görev yapmalıdır.
•Antrenör, oyuncularının arasında oluşabilecek sözlü, 

fiziksel, duygusal 
ve cinsel tacizlere 
izin vermemeli ve 
bu konularda 
eğitici olmalıdır.
•Antrenör, laf 
taşımamalı, 
dedikodu 
yapmamalı ve 
yapanlara da izin 
vermemelidir. Bu 
konularda 
oyuncularına karşı 
eğitimci 
sorumluluğu 
içersinde 

olmalıdır. 
• Antrenör, futbol oyunundaki şiddet, kötü tezahürat ve 
kargaşa ortamlarının yaratılmasında hiçbir zaman etkin 
olmamalı, sadece futbolun yüksek standartlarda oynanması 
için çaba göstermelidir. Futbolun içersine sızabilecek kötü 
niyetli insanlara prim vermemeli, bu konuda oyuncularına ve 
topluma örnek olmalıdır. Belirtilen etik kurallardan da  
anlaşılacağı gibi, spor dünyasında; arzulanan yeterlilikte ve 
nitelikte başarılı konumlara gelebilmek için, oldukça 
meşakkatli ve özveri dolu kademelerden geçmek 
gerekmektedir!..
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Dr. Şaban ACARBAY
Spor Hekimi / TÜFAD İzmir Şube Başkanı

ANTRENÖR ve
ETİK DEĞERLER
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Dr. Mesut NALÇAKAN
Spor Hekimi

FİZİKSEL AKTİVİTE
YAZ AYLARINDA

İzmir gibi yaz aylarında sıcaklık değerlerinin ve havadaki nem 
oranının çok yükseldiği kentlerde açık havada yapılacak 
fiziksel aktivitelerde daha fazla dikkatli olmak zorundayız.
Bazıları için dinlenme ayı olan yaz dönemi, bazıları için de 
özellikle yüzme, sörf, su kayağı gibi aktivitelerin yapılması için 
fırsattır. Tabi bu da uzun süredir fiziksel aktivite yapmayanlar 
için kas iskelet sistemine ait yaralanmalar için artacak risk 
demektir. Bu tür yaralanmalardan korunmada; alışık 
olmadığınız düzeyde uzun süreli ve yoğun egzersizlerden ve  
yüklenmelerden kaçınmak gereklidir.
Yüksek hava sıcaklığı ve beraberinde artmış sıvı kaybı yaz 
aylarında oluşabilecek sağlık sorunlarında önemli rol oynar. 
Bu nedenle fizik aktiviteye katılım daha dikkatli 
planlanmalıdır. Yüksek sıcaklığa bağlı olarak sıcak ödemi, 
sıcak krampları, sıcaklığa bağlı bayılmalar, sıcak tükenmesi 
gibi hafif durumlardan, acil tedavi gerektiren, ölüme kadar 
gidebilen sıcak çarpması gibi 
çok ciddi durumlarla 
karşılaşılabilmektedir. Aşırı 
terleme sonucu oluşan sıvı 
ve beraberine tuz gibi 
birtakım minerallerin kaybı 
ciddi riskler 
oluşturabilmektedir. 
Halsizlik, baş dönmesi, 
kramplar görülebilir, kalp 
ritim bozuklukları, tansiyon 
problemleri, bazı kalp damar 
hastalıkları gibi daha ciddi 
hastalıklar tetiklenebilir. 
Mevcut kronik hastalığı 
olanlar, yaşlılar, hamileler ve 
küçük çocuklar artmış riskleri nedeni ile daha fazla dikkatli 
olmak zorundadır. 
Açık havada yapılacak fiziksel aktiviteler için uygun zaman; 
sabahın erken saatleri, akşam üzeri veya gecedir. Özellikle 
10:00 ile 17:00 saatlerinde yapılacak açık hava 
aktivitelerinde çok dikkatli olmak gereklidir. Süresi çok uzun 
tutulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki denizdeyken bile sıvı 
kaybı riski vardır.

Açık havada ince, pamuklu kumaşlar gibi hava geçirme 
özelliği olan, terlemeyi engellemeyen açık renkli giysiler tercih 
edilmeli, ıslanan giysiler kuruları ile değiştirilmelidir. Şapka ve 
gözleri zararlı güneş ışınlarından korumak için üretilmiş 
gözlük gibi koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.
Fiziksel aktiviteden önce ağır yemeklerden kaçınılmalı, 
aktiviteden en az 2 saat önce yemek yenmelidir. Sıvı alımı 
sürekli olmalı, egzersiz esnasında da olmak üzere gün boyu 
sık sık tüketilmelidir. Suyun yanı sıra ayran, maden suyu gibi 
gazsız, mineral açısından zengin sıvılar tercih edilebilir. 
Fiziksel aktivite sonrası idrar rengi açık olana kadar sıvı 
alımına devam etmek gereklidir.
Açık havada özellikle su sporları yaparken vücudu güneşin 
etkilerinden korumak için yüksek koruma faktörlü güneş 
kremleri kullanılmalı, mümkünse uygun giysiler tercih 
edilmelidir. Yüksek rakımlarda bu zararlı ışınların etkisinin 

% 20 daha fazla 
olabileceği 
unutulmamalıdır. 
Güneş yanıkları 
oluştuğunda, o 
bölgeye soğuk 
uygulamak, 
nemlendirici 
kremler 
kullanmak ve 
yeterli sıvı alımını 
sağlamak 
gereklidir. 
Boğulmalar yaz 
aylarında sık 
karşılaşılan 

sorunlardandır. Bu nedenle iyi yüzme bilmeyenler güvenlik 
önlemlerinin alındığı yerlerde yüzmeyi tercih etmelidir.
Böcek sokmaları (akrep, kene vs.) ve alerjik reaksiyonlar gibi 
bahar ve yaz mevsimlerinde açık havada karşılaşılabilecek 
sorunlar için kişisel önlemlerin alınması önemlidir.



İŞTE BÜYÜKŞEHİR AİLESİ
İzmir Büyükşehir Belediyespor’da yönetim, teknik 
heyet ve sporcular, bayram için bir araya geldiler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yöneticileri, antrenör, sporcu 
ve personel ile bir araya gelerek bayramlaştı. Celal Atik Spor 
Salonu’ndaki bayramlaşmaya Kulüp Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Pervin Şenel Genç, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynel Canol, 
Kulüp Genel Sekreteri Kerem Ünal da katıldılar. Yaklaşık 150 kişilik 
antrenör, sporcu ve personelle bayramlaşan Genç, “Yetiştirici kulüp 
misyonumuzla Türk sporuna yıllardır birçok sporcu kazandırdık. 
Herkese aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı bir bayram diliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor’un altyapı 
erkek ve bayan basketbol takımlarına yönelik 
düzenlediği seçmelere 250 sporcu başvurdu. 
1997-2004 doğumlular arasında 4 yaş 
grubunda iki kategoride düzenlenen seçmeler 
sonunda erkeklerde 1997 - 98 
doğumlulardan 13, 1999-2000'lerden 9, 
2001-2002'lerden 5, 2003-2004'lerden 4 
kişi seçildi. Bayanlarda 1997-98'lerden 4, 
1999 - 2000 - 2001'lerden 3, 2002 - 2003 - 
2004'lerden 7 sporcu tercih edildi.

BUZUN ALTYAPISI BURADA
İzmir Büyükşehir Belediyespor Gençler Hokey Takımı, 
sezonu Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı. 

Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi’ni şampiyonlukla bitiren İzmir 
Büyükşehir Belediyespor’un genç takımı da sezonu Türkiye üçüncüsü 
olarak noktaladı. Kaleci Burak Gümüşlü ve Erkan Kahraman’ı U16 Milli 
Takımı’na kazandırdıklarını söyleyen Buz Hokeyi Kol Başkanı Mete 
Tataroğlu, “A takımımızın başarılı çizgisini altyapıda da devam 
ettiriyoruz. Genç takımımız tamamen kursiyerlerimizden oluştu. 
Almanya’da 25 takımın katıldığı turnuvada kazandığımız birincilik de 
çok önemli” dedi.
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Potaya ilgi büyük
Kastamonu’da 12-13 Temmuz tarihlerinde 
yapılan Atletizm Yıldızlar Ligi finallerinde İzmir 
Büyükşehir Belediyespor takımından sırıkla 
atlamada Çağlar Odabaş birinci, gülle atmada 
Melis Kestekoğlu ikinci oldu. Erkek takımımız, 
finalleri 51 puanla 12., bayanlarımız ise 95 
puanla 9. sırada bitirdi. Bayanlarda 
şampiyonluğu 219 puanla Fenerbahçe, 
erkeklerde ise 207 puanla ENKA elde etti. 

Pistte yıldızlar parladı
Ülkemizi Avrupa Challenge Kupası'nda temsil 
edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor Bayan 
Hentbol takımının rakibi, Belarus'tan 
Gorodnichanka ekibi oldu. Avrupa Hentbol 
Federasyonu’nun Viyana’daki merkezinde 
çekilen kura sonucuna göre Belarus'tan 
Gorodnichanka ile eşleşen ekibimiz, rakibiyle 
15 ve 22 Kasım tarihlerinde karşılaşacak. İlk 
maç 15 Kasım’da Belarus’ta, rövanş ise 
22 Kasım’da İzmir’de yapılacak.

Rakip Belarus’tan

KISA KISA...



KISA KISA...
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İzmir Büyükşehir Belediyespor’un minik 
judocuları, Eskişehir’de düzenlenen Minikler 
Türkiye Judo Şampiyonası'ndan iki madalya 
ile döndü. Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda 
65 ilden 414 erkek, 254 bayan toplam 668 
sporcunun katılımıyla yapılan Minikler Türkiye 
Judo Şampiyonası'nda sporcularımızdan 42 
kiloda Musa Şimşek ve 44 kiloda İlknur Araz 
Türkiye üçüncüsü olurken, 44 kiloda Kübra 
Çakır Türkiye beşinciliği elde etti.

Judoda 2 madalya
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele 
eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, yeni 
sezon hazırlıklarına start verdi. Kros 
çalışmalarına başlayan ekibimizin ortaya 
koyduğu performans teknik heyeti sevindirdi.  
Antrenör Süreyya Işıldak, “Çok koşan ve 
mücadele eden, pes etmeyen bir ekip kurma 
arzusuyla yola çıktık. Sezonun ilk maçına 
kadar eskikliklerimizi tamamlamış ve güzel 
oyun oynayan bir ekip olacağız" dedi.

Hentbolda start verildi
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Erzurum’daki 
Artistik Buz Pateni Milli Takımı kampına 
çıkarma yaptı. 5-20 Temmuz tarihleri 
arasında Erzurum Hokey Arena'da yapılan 
kampa antrenör olarak Neşe Olcay ve Gamze 
Güner katılırken, Yıldız Milli Takım’ın başına 
Buse Bayramoğlu, Genç Milli Takım’ın başına 
ise Zeynep Dilruba Sanoğlu getirildi. Büyükler 
milli takımına sporcumuz Engin Ali Artan 
seçildi.

Milli takım çıkarması

BU KUPA ÇOK YAKIŞTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
Altınordu’nun Türkiye Şampiyonu U13 takımını ağırladı.

Türkiye Şampiyonası finalinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek zirveye 
çıkan Altınordu U13 takımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan’ı Aziz 
Kocaoğlu’nu ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin üstü açık 
otobüsüyle şehir turu yapan genç sporcuları, Tarihi Havagazı 
Fabrikası’nda karşılayan Kocaoğlu, hatıra fotoğrafı çektirdi ve 
şampiyonluklarını kutlayıp “Bu kupa İzmir’e çok yakıştı” dedi. Başkan 
Kocaoğlu İzmir’de küçük yaş gruplarına hitap edecek uluslararası bir 
futbol turnuvasına birlikte evsahipliği yapılması konusunda görüş 
alışverişinde bulundu. 

OKÇULARDAN TAM İSABET
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu okçular, Antalya’daki 
Türkiye Şampiyonası’ndan 6 madalyayla döndü.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Antalya’da düzenlenen Türkiye 
Büyükler Okçuluk Şampiyonası'nda 6 madalya kazandı.100. Yıl Spor 
Tesisleri'ndeki şampiyonaya 46 ilden 387 sporcu katıldı. Sporculardan 
230'u olimpik, 157'si ise makaralı yay kategorisinde mücadele etti. 
Klasik yay bayan ve erkek takımlarımız şampiyonada ikincilik elde 
ederken, bireysellerde makaralı yay erkeklerde Demir Elmaağaçlı ve 
klasik yayda Sermet Çınar birinci oldu. Klasik yay bayanlarda Begül 
Löklüoğlu ikinci, Aybüke Aktuna üçüncülüğü elde etti




