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2011 Yılı içerisinde üç lise ve bir ilköğretim okulu ile devam eden çalışmalarımız 

Atletizmde 130, Hentbolda 40, Kanoda 17 lisanslı sporcu ile devam etmektedir. 2011 Yılı 

Temmuz ayında Yelken Branşımız açılmıştır.  

 

Atletizm branşında; Şubat ayında yapılan Kapalı Salon Türkiye Şampiyonası’nda 

atletlerimizden Mustafa DEMİREL 60 Metrede kürsüye çıkma başarısı göstermiş, 60 Metre 

Engelli yarışında ise sporcumuz Ramazan GÜNEŞ final koşmuştur. İlimizde yapılan ve 

Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği Olimpik Gün Koşusu’na 200 Atlet ile katılarak 

destek verilmiştir. Ankara’da yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Koşusu’na katılınmış ve 

Anıtkabir ziyaret edilmiştir. 

Atletizm Takımımız Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde çeşitli illerde 

yapılan kulüplerarası yarışmalarda ilimizi temsil etmiş, Büyükler 1. Liginde de ilimizi ve 

belediyemizi temsil etmeye devam etmektedir.  

 

Hentbol branşında; Yıldızlar dalında ilimiz şampiyonu olan takımımız Mart ayı 

içerisinde gurup müsabakalarına katılmıştır. Akın CERA ve Emre ÇEVİREN isimli 

sporcularımız Milli Takımlarda görev almaktadır. Sporcularımızdan Ali KARADUT ve Fahri 

ALTINTAŞ bu yıl yeni Milli Takım kamp kadrosuna eklenmişlerdir. 

 

Kano branşında; 17 lisanslı sporcumuz mücadele etmektedir. Kanocularımız bu yıl 

katıldıkları yarışmalarda final yarışma şansı bulmuşlardır. Takım olarak iki defa kürsü şansı 

bulan kanocularımız Ferdi Derecelerde 3 adet ikincilik, 1 adet birincilik almıştır. 

 

Dragonda branşında; Mayıs ayı içerisinde Büyükşehir Belediyemiz İşbirliğinde 42 

takımın katılımı ile festival düzenlenmiş, şehrimizin çeşitli Dernek Odaları başta olmak üzere 

yaklaşık olarak 700 kişi katılmıştır. Resmi Bayramlar ve Özel Günlerde organizasyonlar 

yapılmış, farklı şehir ve üniversitelerden gelen talepler üzerine bu şehirlere gidilip 

organizasyonlarına destek verilmiştir. 

 

Yelken branşında; Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde Optimist kursları 

düzenlenmiş ve çok büyük bir ilgi ile karşılaşılmıştır. Eylül ayına kadar devam eden kurslarda 

şehrimiz gençleri yelken sporu ile tanışmışlardır. Bu kurslara olan yoğun ilgi sonrasında 

Optimistin bir üst sınıfı olan Laser dalında da eğitime başlanmıştır. 

Laser ekipmanlarımız ve Optimist yarış ekipmanlarımız Büyükşehir Belediyemiz 

tarafından alınmış ve Kulübümüz kullanımına verilmiştir. Bu yıl yelken branşında hedefimiz 

yapılacak olan yarışmalara müsabık sporcu göndermektir. 



 

Devam eden çalışmalar çerçevesinde çalıştığımız okullardaki öğrencilerin antrenman 

sahalarına ulaşımı Büyükşehir Belediyemiz araçları ile sağlanmaktadır. Faaliyet gösterdiğimiz 

branşlarda 2 Antrenör ve 1 Cankurtaran görev almaktadır. 

 

2012 yılında hedeflerimiz faal olduğumuz dallarda sporcu sayımızı ve toplamda 187 

olan lisanslı sporcularımızın sayısını daha da arttırmak, şehrimiz halkına ve özellikle alt gelir 

guruplarına spor yaptırmaktır. 

 

Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye 

Başkanımız Sayın Yılmaz BÜYÜKERŞEN olmak üzere, E.S.K.İ. Genel Müdürümüz Sayın 

Garip YILDIRIM, Büyükşehir Belediyesi ve E.S.K.İ. Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarımız 

ve personelimize, Yönetim ve Denetim Kurullarımıza teşekkür ederiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


