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            Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol 

(Kız – Erkek), Dragon, Kano ve Yelken branşlarında faaliyet göstermekteyiz.                                                                                                                                   

 

 Atletizm branşında; 121 Lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 2012 yılı 

Ocak ayında başlayan çalışmalar sonrasında Türkiye Salon Şampiyonasına 

katıldık ve 60 m’de kürsüye çıkma başarısını gösterdik.  Kros Ligi ve Atmalar 

Türkiye Şampiyonasına katılan atletlerimiz yaz sezonunda Yıldızlar Ligi ve 

Gençler Liglerine katıldılar.  

 2013 Ocak ayında Adana ilinde yapılan Kulüplerarası Türkiye 

Şampiyonasına katılan atletizm takımız Gençler Liginde 7.  oldu ve 16 yaş altı 

kategorilerinde final yarışma hakkı elde etti. Halen iki lise, üç ilköğretim okulu 

ile işbirliği içersinde yürütülen çalışmalarda sporcularımız Ulaşım Daire 

Başkanlığımızın sağladığı imkanlar ile okullarından alınıp antrenman sahasına 

getirilmektedir. Yaklaşık olarak 250 öğrenci ile çalışılmakta olup artan talep 

doğrultusunda 2013 yılında çalışma yapılan okul sayısı arttırılacaktır.  

 

  Kano branşında; 28 Lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Kış çalışmaları 

Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisinde bulunan yapay gölette devam 

etmiştir. Yarışma sezonunun başlamasıyla çalışmalar Sarı Sungur Göleti’ndeki 

tesisimize kaydırılmıştır. Sporcularımız Adapazarı ilinde düzenlenen 

kulüplerarası Türkiye Şampiyonasında K2 ve K4 dalında 2. lik ve 3. lük 

madalyası almışlardır.  

 Mayıs ayı içersinde İlimizde gerçekleştirilen KOÇ FEST Üniversite Spor 

Oyunları kapsamında kano parkurumuz Büyükşehir Belediyemiz ve Kulübümüz 

imkânları ile yenilenmiş ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapılmıştır. 

Milli Bayramlarımızda ve özel günlerde Büyükşehir Belediyemiz tarafından 

düzenlenen yarışmalara iştirak edilmiştir.  



  

  

 Kano branşının bir dalı olan dragonda; Belediyemiz Spor İşleri Şube 

Müdürlüğü ile birlikte Mahaller Yarışıyor etkinliği düzenlenmiş, ilimiz 

mahallerinde oluşturulan takımlar Sarı Sungur Göleti ve Porsuk’ta yarışma 

imlanı bulmuşlardır. Dragonda Türkcell sponsor- luğunda ayrıca bir etkinlik 

düzenlenmiştir ve bu etkinlik ulusal basında geniş yer almıştır.  

 

  Hentbol branşında; 115 Lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 2012 yılında 

Eskişehir İl Birincisi olan erkek hentbolcularımız kulübümüzü ve ilimizi 

Türkiye Şampiyonasında temsil etmişlerdir. Bu yıl içersinde bünyemize katılan 

kız hentbol takımımız Büyük Kızlar İl Birincisi olmuştur ve yapılacak olan 

Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edeceklerdir. Kız hentbol takımız 

bayanlar 1. Ligini 2. olarak tamamlamış ve Süper Lige çıkmak için Play Off 

maçlarını oynamaya hak kazanmıştır.  

 

  Yelken branşında; 3 Lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. Bu yıl akredite 

olan kulübümüz, doğal gölü ve denizi olmayan bir ilde yelken yapmanın da 

imkan dahilinde olduğunu ispatlamıştır. Gerek Yelken Federasyonu gerek görsel 

ve yazılı basın bu konuda oldukça ilgi odağı olan kulübümüzü sık sık gündeme 

taşımıştır. İlk ve Orta Öğretim öğrencilerine optimist kursları düzenlenmiş,  

yaklaşık olarak 300 öğrenciye temel optimist eğitimi verilmiştir. Kurslarımıza 

katılan istekli örgencilerden oluşan bir gurup,  bir ilk olarak yelken dalında, 

şehrimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmişlerdir. 

 

 Çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir 

Belediye Başkanımız Prof.Dr.YILMAZ BÜYÜKŞERŞEN olmak üzere,  daire 

başkanlarımız ve belediye çalışanları ile Eskişehir Sucular Odası’na kulübümüz 

yönetim kurulu olarak teşekkürü bir borç biliriz. 

 

 

           Oğuzhan ÖZEN 

                Yönetim Kurulu Başkanı 

 

 

 
 

 


