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  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği 
(ESYSKD) olarak onuncu yılımızı doldurmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız on yıl içerisinde, 
yüzlerce kız çocuğumuza ulaşarak onların eğitimlerine 
devam etmeleri için seferber olduk. Çocuklarımızın 
eğitim alanında gösterdikleri başarılar ise bizim en 
büyük ödülümüz oldu. 

   Derneğimiz, sporu bir araç olarak kullanarak bugüne 
kadar hem eğitim alanında hem de sportif alanda 
önemli başarılar kazandı. Yaptığımız sosyal projelerle, 
bir toplumun gelişmesinde en etkili birimlerden biri 
olan sivil toplum örgütleri arasında örnek bir dernek 
olmayı başardık. İlimizde yapılan SODES (Sosyal Destek 
Programı) projelerinde ilk uçaklı geziyi derneğimiz 
gerçekleştirdi ve 44 kız çocuğumuzun hayatlarında 
ilk defa uçağa binmesine ve ülkemizdeki tarihi yerleri 
görmesine imkân sağladık. 

   Sportif çalışmalarda ise Türk Spor Tarihinde bir ilke 
imza atarak, bir proje olarak başlayan ve tamamı kendi 
alt yapımızdan yetişen kızlarımızla Türkiye Kadınlar 
Süper Ligi’ne yükseldik. Bunun yanında birçok kızımız 
milli takım kamplarına giderken yedi kızımız da Milli 
Formayı giyme şerefine ulaştı. 

     Bu on yıl süresince, bir spor kulübünden daha fazlası 
olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sportif faaliyetlerin 
yanı sıra dezavantajlı aileler için yapmış olduğumuz 
saha çalışmalarıyla ülke genelinde tanınan bir derneğiz. 
Özellikle deprem ve pandemi sürecinde, gönüllü 
üyelerimizin destekleriyle kapı kapı dolaşarak ihtiyaç 
sahiplerine ulaştık. Derneğimizin yapmış olduğu spor 
salonunda üç yüzün üzerinde depremzedeyi misafir 
ettik. Devletimizin destekleriyle iaşe ve barınmalarına 
destek olduk. 

     Elinizde bulunan bu yayında, kuruşumuzdan bu yana 
yaptığımız çalışmalar hakkında kısa bilgiler aktarıyoruz. 
Dileğimiz, bu çalışmaların birilerine ilham kaynağı 
olması ve ülke geneline yayılmasıdır. 

     Derneğimize destek olan tüm gönüllülerimize şükran 
borcumuz var. Çözüm üretmemize sağladıkları katkılar 
ile her geçen gün büyüyen bir aile olarak yolumuza 
devam ediyoruz. Geleceğimizin anneleri olacak bu kızları 
her zaman önemsemeye ve toplumda aktif rol almaları 
için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 
   Bize destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimi 
sunarım.    
 
   Gelin “Siz bizim adımızı biliyorsunuz, hikâyemizi 
değil.” diyen bu kızlarımıza hep beraber sahip çıkalım. 
 
İsmail BAYRAKTAR
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan’dan
“Siz Bizim 
Adımızı 
Biliyorsunuz 
Hikâyemizi 
Değil” 
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 Bizler, görev yaptığımız yerlerde devletimizin 
verdiği yetki ve imkânlar dahilinde, kamu yararına 
faaliyet yürüten kurum ve kuruluşları mütemadiyen 
desteklemişizdir. Bunu, Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın.” düsturuna uygun minvalde en temel 
anlayış olarak kabul etmiş ve tüm mesaimizi bu yönde 
kullanmışızdır. 

   Elazığ ilimizde vali yardımcısı olarak görev yaptığım 
yıllarda, birkaç öğretmen arkadaşımızın sporu araç 
olarak kullanarak dezavantajlı ailelerin kız çocuklarını 
topluma kazandırmaya yönelik faaliyetlerine şahit 
olunca, devletimizin “kız çocuklarının eğitimini sağlamak 
ve topluma kazandırmak” anlayışına uygun olarak, 
hiç tereddüt etmeden destek olmaya karar verdim. 
Bu çerçevede 2010 yılında bu arkadaşlarımızla birlikte 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’nin 
kurulmasını sağlamış olduk. O gün diktiğimiz küçücük 
fidan, bugün koca bir çınar haline geldi. Nitekim bir 
iş hanının küçük odasında kurulan dernek, bugün 
müstakil binası, spor salonu, eğitim veren antrenörleri 
ve yüzlerce sporcusuyla koca bir camia haline geldi. 
    Çok sınırlı imkânlar dahilinde alt yapıdan yetiştirdikleri 
kız çocuklarıyla kadın hentbolu alanında Bölgesel 
Amatör Lig, İkinci Lig ve Birinci Lig aşamalarından sonra 
nihayet Kadınlar Hentbol Süper Ligi’ne yükselmeyi 
başaran başta kulüp başkanı ve baş antrenörü İsmail 
Bayraktar olmak üzere tüm hocalarımızı ve sporcu 
kızlarımızı tebrik ediyorum. 

  Spordaki bu başarının yanında eğitim süreçlerini de 
devam ettiren birçok çocuğumuz üniversite mezunu 
olmuş ve göreve başlayarak devletimize hizmet etme 
onur ve şerefine ulaşmışlardır. 

    Elazığ’dan ayrıldıktan sonra da bu spor derneğimizin 
faaliyetlerini yakinen takip etmekteyim. Özellikle 
deprem ve pandemi sürecinde bu arkadaşlarımızın 
mesai mefhumu gözetmeksizin, gece-gündüz demeden 
kamu yararına yaptıkları faaliyetleri müşahede edince 
ne kadar güzel ve doğru bir çalışmaya imza attığımızı 
görmenin onur ve mutluluğunu yaşamaktayım. 

   Hülasa; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle insan 
odaklı çalışan ve topluma yararlı fertler yetiştiren, 
geleceğin anneleri olacak kızlarımıza her türlü maddi-
manevi imkânı sunan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor 
Kulübü Derneği’mizin faaliyet alanını daha da genişletip 
ülkemiz genelinde hizmet eden kuruluşlar arasına 
katılacağı kanaatindeyim. 

   Binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip, milli ve manevi 
yapısıyla ünlenmiş, kadim dostluklar şehri Elazığ’ın; 
bu ulvi değerlere sahip çıkacağı ve özveriyle çalışan 
kendi öz evlatlarına elindeki her türlü imkânı sunacağı 
noktasında zerre kadar şüphem yoktur. Nitekim bu 
çocuklarımıza bizler sahip çıkmazsak, onları yanlış 
yollara sevk edecek vatan haini şer odakları ellerine 
geçen fırsatı değerlendirme sinsiliğini yapmaktan geri 
durmayacaklardır. Walter Scott’un dediği gibi “İnsanlar 
birbirlerine yardımdan el çektikleri gün insanlık yok olur. 
Karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz. ” 

  Daha güzel günlerde ve daha büyük başarılarda 
buluşmak temennisiyle tüm dostlara hasseten selam ve 
muhabbetlerimle… 

Altuğ ÇAĞLAR
Kocaeli-Kartepe Kaymakamı

Dayanışma Olmazsa Toplumlar Olmaz

ONURSAL KÖŞEMİZ
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   Bizler doğduğumuz an itibariyle başkalarının deste 
ğini arayan, birbirine gösterdiği sevgi ve yardımla 
ayakta kalabilen varlıklarız. İnsanoğlu ayakta kalabilme 
arayışının sonucu olarak toplum halinde yaşamaya 
başlayıp devletler kurmuştur. İslamiyet ile birlikte ayrı bir 
güzellik kazanmış olan birbirine destek olma güdüsü, 
maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak dini-ahlaki bir 
görev mahiyetine bürünmüştür. 

     Aziz şehir Elazığ’da görev yaptığım yıllarda, yukarıda 
kısaca ifade etmeye çalıştığım gibi insanoğlunun 
birlikte yaşama güdüsünün sonucu olarak çıkan 
yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinden 
birini, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği 
ve bu derneğin çalışkan yöneticilerinin faaliyetleriyle 
yaşama fırsatı buldum. 

       Birkaç öğretmen arkadaşımız mesleklerini ifa etmenin 
yanında, dezavantajlı ailelerin kız çocuklarını spor 
vasıtasıyla topluma kazandırmak ve bu ailelerin maddi-
manevi ihtiyaçlarını gidermek için yoğun bir gayret 
içerisindeydiler. Bu durumda mülki idare amirleri olarak 
bizlere düşen görev, Devletimizin yükünü hafifletmeye 
çalışan bu azimli insanlara destek olmaktı ki, ben de 
elimden geldiğince bunu yapmaya gayret gösterdim. 

       Hiç unutmam, dernek binası ve spor salonunun  ilk 
harcını  kürekle  birlikte atmıştık. O gün bu arkadaşları 
mızın gözlerindeki mutluluğu ve heyecanı görünce, çok 
işler başaracaklarını kolayca tahmin etmiştim. Daha 
sonra inşaatın tamamlanma aşamalarını yakinen takip 
edip her türlü desteği vermenin mutluluğunu yaşadım.

Örnek Projeleriyle Güzide Derneğimiz

      Kısa sürede büyüyen Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor 
Kulübü Derneği, sportif faaliyetlerindeki başarılarının 
yanında; eğitim, sağlık, kültür ve sosyal dayanışma 
alanlarında toplum yararına yürüttüğü örnek projeler ve 
çalışmalarla yerel ve ulusal basında adından sık sık söz 
ettiren bir kuruluş haline geldi. 

   Elazığ’dan ayrıldıktan sonraki süreçte de derneğin 
faaliyetlerini yakinen takip edip, bu arkadaşlarla olan 
bağımı hep devam ettirdim. Başarılarıyla onur ve 
mutluluk duyup, sıkıntılarını onlarla birlikte paylaşarak 
hafifletmeye çalıştım. 

   Bugün kuruluşunun üzerinden on bir yıl geçmiş 
bulunan bu güzide derneğimizin daha güzel günlere 
ulaşması ve faaliyet alanlarını genişletmesi dileğiyle, 
nice on bir yıllara ve başarılara diyorum. Allah’a emanet 
olunuz…

Tarık BAHADIR
İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı

ONURSAL KÖŞEMİZ
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“Bir Spor Kulübünden 
Daha Fazlası”

Sporu araç edinerek dezavantajlı ailelerin kız çocuklarına katkıda bulunmayı hedefleyen 
Antrenör İsmail Bayraktar, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’ni bir iyilik ağı haline 
getirmesiyle hepimizin gönlünü kazandı. Kadınlar hentbol liglerinin en deneyimli takımlarından, 

Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı’nın başarılı Antrenörü İsmail 
Bayraktar ile hem kendi öyküsünü hem de kulübün kuruluş sürecini konuştuk.

Hentbol ile nasıl tanıştınız?
      Beni herkes beden eğitimi öğretimini olarak bilir. Aslında 
ben meslek lisesi inşaat teknolojisi alanı öğretmeniyim 
ve uzun yıllardır sporun içindeyim. İzmir’de basketbol ve 
amatör ligde futbol oynuyordum. 1991 yılında üniversite 
okurken spor hocam Alemdar Sungar sayesinde hentbolla 
tanıştım. Kendisi fiziğim, boyum ve yeteneklerimden 
dolayı iyi bir hentbolcu olacağımı düşünerek beni bu 
alana yönlendirdi. İyi ki onunla karşılaşmışım. Hentbol 
sayesinde birçok kişiyle tanışmam ve bugün başardığımız 
işlerden dolayı kendisine müteşekkirim. 1995 yılında 
mezun olduktan sonra İzmir’e gittim ancak beni hentbol 
için tekrar çağırdıklarında hiç düşünmeden geri geldim. 
1998 yılında atamam gerçekleştikten sonra da hentbol 
içerisinde aktif antrenörlük hayatım başlamış oldu ve 
bugünlere kadar hentbol için çalıştım.
 
Spor yapmak sizde nasıl bir değişikliğe neden 
oldu?

    Ben de gariban bir ailenin çocuğuydum. Spor yapmanın 
kendi hayatıma çok olumlu etkileri olmuştu. Ayağımı daha 
sağlam basmamın yanında, öğrencilik yıllarımda maddi 
kazancıma da destek olmuştu. 

   Spor yapan diğer arkadaşlarımın hayatlarındaki pozitif 
gelişmelerine de şahit olmuştum. Özellikle görev yaptığım 
doğu bölgesinde kız çocuklarımızın okuma oranının az 
olduğunu gördüğümde kendime “Acaba sporu araç 
edinerek okumalarına yardımcı olabilir miyim, onların 
hayata daha çok katkı sağlamalarına yardımcı olabilir 
miyim?” sorularını sormaya başladım. Çünkü ben bir 
antrenördüm ve hedefim spor yapmak ve yaptırmaktı.   

Ama artık bir hedefim daha vardı; o da sporu araç edinerek 
kız çocuklarımıza katkıda bulunmak… 

   Antrenörlüğümün ilk yıllarında Elazığ’ın Palu ilçesinde 
öğretmen olarak görev yapıyordum. Okulda kız takımı 
kuracağım dediğimde, burada kız çocuklarını okula zor 
gönderiyorlar, spor yapmaları için izin vermezler diyenler 
oldu. Seçmelere yedi öğrencim geldi. Biz yedi öğrencimizle 
antrenman yaparken etrafta otuz-kırk kişi  “Bunlar ne 
yapıyor?” edasında bizi seyrediyordu. O öğrencilerimden 
hentbol milli takım kampına gidenler oldu, çoğu 
yüksekokul okudu; kimi öğretmen, kimi polis oldu… Şimdi 
siz sorunca hatırladım. Bursa’ya deplasmana gittiğimizde 
o kızlarımdan biriyle karşılaştım, salona geldi beraber 
maç izledik. Bursa’da kaçakçılık şubesinde komiser olarak 
görev yapıyormuş. Açıkçası onu polis kıyafetiyle karşımda 
görünce çok gururlandım.

RÖPORTAJ
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 Peki bu fikirler ne zaman kulüp kurma fikrine 
dönüştü?

   Spor kulübünü kurmadan önce ağırlıklı olarak kamu 
kurumlarına ait spor kulüplerinde antrenör olarak 
çalışıyordum. Kulübün geleceğinin yöneticiye bağlı  olduğu, 
yönetici eğer sporu sevmiyor ya da ilgili dalı sevmiyorsa 
spor kulübünü kapatması  ya da küçültmesi gibi kötü 
tecrübeler yaşadım. Ama kendi spor kulübümüzde tüm 
faaliyetlerimizi istediğimiz gibi yönetme hakkına sahip 
olabilirdik. Bu düşüncelerle 2010 yılında Elazığ Sosyal 
Yardımlaşma Spor Kulübü’nü kurduk. 

Bir spor kulübü nasıl yardımlaşma kulübü 
haline geldi?

     Görev yaptığım bölge halkı garibandı, sosyo-ekonomik 
durumları kötüydü. Kulübümüzde dezavantajlı ailelerimi 
zin çocukları oynuyordu. Kız çocuğu olunca tabi 
sorumluluk duygusu da biraz daha fazlaydı. Ailelerimize 
güven vermek amacıyla onlarla daha sık görüşmeye, 
evlerine ziyaretlere gitmeye başladım. Hatta Ramazan 
Ayı’nda hiç evde iftar yapmaz, her gün bir kızımızın evine 
konuk olurdum. Böylelikle ailelerimizin durumlarını daha 
yakından gördüm ve destek olma çalışmalarına başladım. 
Ben valilikte görev yapıyordum. Vali ve yardımcılarının 
da bana güvenmeleriyle devletin onlara yardım eli 

uzatmasına vesile oldum. Yardım başvurusu yapmaları 
için evrak doldurmalarına yardım ettim. Aileler de kızlarını 
hentbola göndermeye başladı ve kelebek etkisiyle 
büyümeye başladık. Kısaca bir, iki, üç kişi derken kartopu 
gibi büyüdük. Yaptığımız projelerle çocuklara eğitim, 
maddi ve manevi destek verdiğimizde ortaya bu tablo 
çıktı. Böylelikle Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 
Derneği büyümeye devam etti.

Sizce hayal ve hedef arasındaki fark nedir? 

  İlk bakışta çok farklı görünmese de aslında farklıdır. 
Hayallerin mutlaka gerçekleşmesi beklenmezken, 
hedeflerin uygulanabilir ve sonuç odaklı olması 
gerektiğini düşünüyorum. Ben ise genelde olabilecek 
şeyleri hayal etmeye çalışırım. Sonra bu hayale kalbimin 
de inanması için özen gösteririm. Kalben de inandığım 
bu hayalimi hedeflerimin arasına koyar ve eyleme 
geçiririm. Anlayacağınız, benim hayallerimle hedeflerim 
arasında kuvvetli bir bağ vardır. Eğer hayallerimizi eyleme 
dönüştüremezsek, hayal olarak kalmaya ve bir süre sonra 
da yalnızca hayal olarak anılmaya başlarlar. 

Şu an hayal ettiğiniz yerde misiniz?

    Derneğimizin temellerini atarken hayalimiz; tüzüğümüz 
de de yazdığımız gibi ilimizde maddi durumu iyi olmayan 
kız çocuklarımızın eğitimlerine devam etmelerini, 
bir meslek sahibi olmalarını, aynı zamanda iyi birer 
sporcu olarak il ve ülke sporuna hizmet etmelerini 
sağlamaktı. Evet, bu bizim hayalimizdi ve bunu fazlasıyla 
gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Ancak bu bizim için 
yeterli değil. Çünkü bugünlere gelirken edindiğimiz 
tecrübeler, bizi yeni hedef ve hayallere yönlendirdi. Şimdi 
büyüyen ailemizle o hedeflerin gerçekleşmesi için var 
gücümüzle çalışacağız.

Sizce çocukların geleceği çizilirken anneler 
mi daha önemli, yoksa babalar mı? 

    Anne ve babamızın hayatımızda çok önemli farklı rolleri 
vardır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki, küçükken 
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bize en çok emek veren ve büyütmek için neredeyse tüm 
vaktini bize harcayan annelerimizdi. En azından benim 
öyleydi… Zaten ben bu işe gönül verdiğim ilk günden 
beri her platformda şunu söylemişimdir; bugünün 
küçük kızları yarının anneleri olacaktır. Onun içindir ki 
kız çocuklarımızın eğitimi çok önemlidir. Kızlarımızın 
toplumda aktif rol almalarını sağlamak için onların 
eğitimlerine katkı sağlamak zorundayız. Zaten spor 
yapan çocuklarımızın özgüvenlerinin ne kadar yüksek 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Spor yapan ve iyi bir eğitim 
alan kızlarımızın, ileride annelik dönemlerinde kendi 
çocuklarının geleceğine de doğru yön verdikleri bilinen 
bir gerçektir.

Bir kız takımı antrenörü olmak, hem de o 
dönemlerde, eminim çok zordu. Bu güveni 
nasıl sağladınız?
    Siz güven deyince aklıma bir anı geldi. Antrenörlüğümün 
ilk yıllarında Palu’da çalışıyordum. Deplasmana Tunceli’ 
ye gittik. Kalacak yer olmadığı için bir kız yurdunu 
ayarlamışlardı. Yanımda da benimle birlikte gelen iki veli 
vardı. Birlikte kızlarımızı yurda yerleştirdik. Güvenlikçi 
arkadaş, “Siz gidebilirsiniz.” dedi. Güvenlikçiye “Ben gitmi 
yorum. Sen nerede kalıyorsun.” dedim. Bana kaldığı odayı 
gösterdi; “Tamam, senin karşındaki çekyatta yatacağım. 
Bu çocuklar bana emanet, birinin burnu kanasa ben nasıl 

hesap veririm.” dedim. Veliler de bu konuşmayı duymuşlar. 
O gün güvenlikçiyle aynı odada yattık, ondan sonra o veliler 
benimle hiçbir deplasmana gelmeye ihtiyaç duymadılar. 
Az önce de bahsettiğim gibi sporcularım ve aileleriyle 
aileden biri gibi ilgilendim; hastalandıklarında hastaneye 
götürdüm, yardıma ihtiyaçları olduğunda orada oldum, 
babaları, ağabeyleri gibi hareket ettim. Zaman içerisinde 
“İsmail Hoca halleder.’’ sözü aileler arasında yerleşti ve 
aramızda artarak büyüyen büyük bir güven duygusu 
oluştu. 
Kendinize örnek aldığınız biri var mı? 

   Örnek aldığım kişi olarak Yaşar Sevim’i söyleyebilirim. 
Kendisini çok seviyordum. Vefatının üzerinden 12 yıl geçti, 
rahmetle anıyorum. Ben hentbola yeni başladığımda Yaşar 
Hoca ile tanışmıştık. O zamanlar Köyceğiz’de Plaj Hentbol 
Turnuvası oynanıyordu. Yaşar Hocam müsabakalarda 
beni seyrettikten sonra  “Gazi Üniversitesi’nde okumak 
istemez misin?” diye sormuştu. Ben de “Hocam ben 
spor akademisinde okumuyorum, teknik öğretmenlik 
okuyorum.’’ demiştim. “İyi sporcusun, Beden Eğitimi 
Bölümünü okursan daha iyi olur.” demişti. Çok güzel bir 
teklifti gerçekten ama ne yazık ki kabul edemedim. Yaşar 
Sevim’in hentbol başta olmak üzere, tüm sportif alanlarda 
yaptığı her türlü çalışmaya hayranım. Ben de onu idol 
alarak, hentbol sporu ile insanlara faydalı olma kararı 
aldım. 

   Ancak şunu da söylemek isterim ki, yapmış olduğum 
tüm işlerdeki enerji, tamamen fıtratımdan kaynaklı olarak 
içimden geliyor. Bir günün diğer güne eşit olmaması 
gerektiğine inanırım. Geceleri kalkar ertesi günü veya 
gelecekte neler yapacağımı düşünürüm. Hayattaki 
amacımı hep insanlara fayda sağlamak üzerine kurdum 
ve en büyük amacım da Allah’ın rızasını kazanmak...
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Hentbolun İyileştirici 
ve Birleştirici Gücü

Gülay Çelik
Veteran Hentbolcu 
/ ESYSKD Gönüllüsü

  Bugün oynanan spor oyunlarının tümü çok eski 
yıllara ve çağlara dayanmaktadır. Araştırmacılar, 
insanların ellerini ayaklarına göre her zaman daha 
büyük bir yetenekle kullandıklarına dayanarak, 
hentbolun tarihinin çok eski çağlara dayandığını iddia 
etmektedirler. 
  Kurucu ve gönüllülerinin Türkiye’ye örnek olacak 
bir projeyi bu spor vasıtasıyla nasıl hayata geçirdiğini 
görmek, veteranlar olarak bizlere gurur vermektedir.
Araştırmacılara göre, orta çağlarda halk şarkılarının 
ve eski Roma’da bulunan resimlerin içinde hentbola 
benzer bir oyunun oynandığından söz edilmektedir. 
Kimi araştırmacılara göre ise eski çağlarda Yunanistan’ 
da hentbola benzer bir oyunun açık alanda, domuz 
sidik torbasını şişirerek ve boyayarak oynandığı söylen 

mektedir. Antik Yunan ozanla 
rından Homeros’un ünlü kitabı 
“Odyssey”de topla oynanan 
bu spordan bahsedilmektedir. 
İÖ 600 yıllarına ait rölyeflerde 
hentbolun Atina’da oynandığı 
na dair işaretler bulunmaktadır. 

Yine Antik Çağ’ın ünlü düşünürlerinden Platon, 
“Phaedon” adlı yapıtında 12 değişik renge boyanmış 
parçalı toplardan söz etmiştir. Hentbolun önceleri 
eğitsel bir jimnastik oyunu olarak oynandığı 
bilinmektedir. 1917- 1920 yılları arasında eğitsel bir 
jimnastik oyunu olmaktan çıkmış, hentbol oyunu olarak 
tanımlanmış ve o zamanki kurallara göre oynanmaya 
başlamıştır. Hentbolun kökeni Danimarka’da 
oynanan “Haandboll” denen  
bir oyundan  gelmektedir. 
Ukrayna’da 1917 yılında hent 
bol oyununa benzeyen bir 
oyun oynandığı bilinmektedir. 
Almanya hentbolu benimseyen 
ilk ülke olmuştur. Bu sporun 
gelişimini ve yayılmasını sağla 
yan Almanya’dır. 
      Türkiye’de ise “Spor Oyunları Federasyonu” tarafından 
tertiplenen Türkiye El Topu Birinciliği ilk olarak 1945 
yılında yapılmıştır. Bu şampiyonalar 1964 yılına kadar 
sürdürülmüştür. Ancak hentbolun Türkiye’de gelişmesi 
ve yaygınlaşması yıllar sonra salon hentboluna 
geçilmesi ile sağlanmıştır.

 
   
 
   

            

  

 
 
 
  Hentbol Türkiye’de 1972 yılına kadar pek fazla 
gelişmemiştir. Bu tarihte Ankara Gazi Eğitim Fakültesi 
Beden Eğitimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin 
gayretleriyle yurdun pek çok yerinde, özellikle okullarda 
hentbol oynanmaya başlanmıştır. Ülkemizde salon 
hentbolu ile ilgili ilk ciddi 
çalışmalar 1974-1975 yıllarına 
dayanır. 1975 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsü Ankara Spor 
Akademisi Öğretim Görevlisi 
Yaşar Sevim ülkemizde ilk kez 
salon hentbolu oyun kurallarını 
yayımlamıştır. Bir süre sonra 
4 Şubat 1976 tarihinde 
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Yaşar Sevim’in 
başkanlığında 22. Federasyon olarak kurulmuştur. 
Bugün Türkiye, hentbol sporunda gayretli çalışmalar 
sonucunda başarılı olan ülkelerin düzeyine ulaşmıştır. 
Hentbolun yayılmasında en büyük etken, Beden Eğitimi 
ve Spor Bölümlerinde hentbolun ana branşlardan biri 
olarak ele alınmasıdır. 

   Sporda yüksek performans ve başarı; sadece fizik, 
teknik ve taktik bir hazırlıkla değil, aynı zamanda 
psikolojik hazırlık ve sosyal yaşamın düzenlenmesiyle 
gelmektedir. Sporda performansın bir bütün olduğunu 
ve bu bütünlük içerisinde uyumu yakalamanın gerekli 
olduğunu çok iyi bilen ESYSK Derneği yönetici ve 
oyuncuları, 10 yıldır sadece sahada değil hayatlarına 
uygulamış ve başarılarına başarı katmıştır. 

   Tarihin derinliklerinden gelen hentbolun, Elazığ’da, 
ESYSK Derneği’nin çalışmaları ile nasıl birleştirici ve 
iyileştirici bir güce dönüştüğünü, dernek kurucu ve 
gönüllülerinin Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi 
bu spor vasıtasıyla nasıl hayata geçirdiğini görmek, 
veteranlar olarak bizlere gurur vermektedir.

TARİH
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ESYSK’nin Gençleri, 
Geleceğin İyilik Neferleri
Kurulduğu 2010 yılından bu yana, bölge halkına ve kız çocuklarına katkı sağlayan, birçok projeye imza atan 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, şehre 826 metrekarelik bir kapalı spor salonu kazandırdı. 

Bunun ötesinde Derneğin belki de en büyük faydası, gençlere iyilik ve yardımlaşma kültürü açısından örnek 
olması. ESYSK’nin yetiştirdiği gençlerin, kendi ayakları üzerinde durdukça kendileri gibi başka çocuklara 

yardım eli uzatacaklarına hiç kuşku yok.

    Kurulduğu 2010 yılından bu yana, bölge halkına ve 
kız çocuklarına katkı sağlayan, birçok projeye imza atan 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, şehre 
826 metrekarelik bir kapalı spor salonu kazandırdı. Bunun 
ötesinde Derneğin belki de en büyük faydası, gençlere 
iyilik ve yardımlaşma kültürü açısından örnek olması. 
ESYSK’nın yetiştirdiği gençlerin, kendi ayakları üzerinde 
durdukça kendileri gibi başka çocuklara yardım eli 
uzatacaklarına hiç kuşku yok. 

     Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, Devlet 
Planlama Teşkilatı Sosyal Destek Programı (SODES) ve 
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
ile koordinasyon halinde hizmet veriyor. Projelerin 
çoğunda öğretmen ve gönüllü aile bireylerinin yanı sıra 
gençlerin de rol alması, kulübün toplum tarafından 
sahiplenildiğinin bir kanıtı. 
“Sosyal sorumluluk projeleri, isminden de anlaşıldığı gibi 
sorumluluk gerektiren ve özenle yürütülmesi gereken 
projeler. Bu projeler kapsamlı organizasyonlar gerektirir. 

  “Herkesin bir ucundan tutması gerektiğini, günlük 
hayatımızda karşılaşmayacağımız sorumlulukların 
karşımıza çıkabileceğinin bilincinde olarak bu projelerde 
görev aldık.” diyen Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 
Derneği (ESYSK) Yönetimi; en önemli amaçlarının Elazığ’da 
yaşayan dezavantajlı ailelerin, özellikle kız çocuklarının 
topluma kazandırılması olduğunun altını önemle çiziyor. 

   Projeleriyle bölgemizdeki kız çocuklarının okumalarına 
destek olup, eğitimlerini götürebildikleri en son noktaya 
kadar devam edebilmeleri için her türlü faaliyeti 
gerçekleştiren ESYSK, bunun yanında sporda da iddialı 
işler başardı. ESYSK il dışı turnuvalarını aynı zamanda bir 
gezi olarak planlayarak çocukların ülkemizi daha yakından 
tanımalarına, ufuklarının açılmasına imkân sağladı. Elazığ 
Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’nin projeleri 
bölge esnafına da çeşitli katkılar sağladı. 

  ESYSK’nin en büyük kalıcı eseriyse projelerin ve 
hayırseverlerin desteğiyle 826 metrekarelik kapalı bir 
spor salonu ve 308 metrekarelik iki katlı bir kulüp binasını 
Elazığ’ın ve bölge insanının hizmetine sunması oldu. 
Bu spor salonu ayrıca, 24 Ocak 2020’de yaşanan talihsiz 
Elazığ depreminden sonra 300’ün üzerinde depremzedeye 
yuva oldu. 

  ESYSK’nın sosyal sorumluluk projeleriyle gençlere 
sağladığı en önemli faydalardan biri, kuşkusuz duyarlılık. 
Sosyal ve ekonomik eşitsizliği ortadan kaldırmayı 
sağlamanın en güzel yollarından biri sosyal sorumluluk 
projeleridir. İçinde yaşadığımız toplumu olumlu yönde 
dönüştürebilecek işlerin yapıldığını hisseden gençlerimiz, 
toplum koşullarını ve eşitsizlikleri değiştirmek için daha 
fazla çaba göstereceklerdir. Nitekim ESYSK yetkilileri bu 
yönde ektikleri tohumların karşılığını deprem sonrası 
canla başla çalışan gençlerimizde gözlemlemişler. 

      Kuşkusuz gençler, yerine ulaşan bu tip projeler sayesinde 
etraflarında olan bitenlere karşı farkındalık ve duyarlılık 
kazanıyorlar. Özellikle de bu gençlerin maddi durumu iyi 
olmayan ailelerden gelmesi, işin yaratacağı etkiyi daha da 
büyütüyor. 

      Dernek, başkan İsmail Bayraktar öncülüğünde bugüne 
dek sayısız iyiliğin yanında, örnek gösterilebilecek yedi 
önemli projeye imza attı. 

• Sokaktan Milli Takıma (SODES Projesi) 
• Anneler ve Kızlar (SODES Projesi) 
• Çocuklarımız Okusun Geleceğimiz Kurtulsun Projesi 
(İçişleri Bakanlığı Dernekler Genel Müdürlüğü) 
• Dezavantajlı Çocuklarımız da Spor Yapsın (SODES Projesi) 
• Eğitim Spor Elele (SODES Projesi) 
• Annelerin Gururu Memleketin Huzuru Kızlarımız Projesi 
(SODES Projesi) 
• Küçük Yüreklerden Bilinçli Annelere Projesi (İç İşleri 
Bakanlığı Toplumla İlişkiler Müdürlüğü)
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  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, 
dezavantajlı ailelerin anne ve kızlarına yönelik bir dizi 
seminer düzenledi. Projede uzman kişiler tarafından 
anne ve kızlara kuşak çatışması, kadına şiddet, sınav 
kaygısı konularında bilgiler aktarıldı. Hem anneler ve hem 
de kız çocuklarını aydınlatarak daha bilinçli bir toplum 
oluşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Anneler ve 
Kızlar Projesi kapsamında ayrıca 40 dezavantajlı ailenin kız
çocuğuna SBS sınavına yönelik Matematik, Fen Bilimleri, 
Türkçe ve İngilizce kursları verildi.
   Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, proje 
kapsamında 40 dezavantajlı kız öğrenciyi hayatlarında 
ilk defa uçağa bindirerek İzmir, Çanakkale, Efes ve 

Pamukkale’yi kapsayan geniş kapsamlı tarihi ve 
kültürel bir gezi düzenledi. Proje süresince açılan spor 
kurslarıyla hentbol takımı oluşturuldu; il içi ve il dışı spor 
turnuvalarında birçok kupa ve madalya kazanıldı.

Anneler ve Kızlar 
(2011-2012)

PROJELERİMİZ



15

Çocuklarımız Okusun 
Geleceğimiz Kurtulsun 
(2012-2013)

   Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, Proje 
kapsamında pilot okul olarak belirlenen Mehmet Zeki 
İlkokulu’nda Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi ve İngilizce 
derslerinde kurslar açarak SBS sınavına girecek dezavantajlı
kız çocuklarına destek oldu.
   Proje kapsamında açılan hentbol kursuna devam eden 
kızlardan oluşturulan hentbol takımı, il içi müsabakalarda 
1.oldu ve Alanya’da yapılan uluslararası hentbol turnuvasına
katıldı. Dernek yetkilileri, çocukların yarışmalara katılmaları
yanında gönüllerince eğlenmelerine de imkân sağladı.

PROJELERİMİZ
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Dezavantajlı Bölge 
Çocukları da Spor Yapsın 
(2012-2013)   

  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği, bu 
proje kapsamında dezavantajlı ailelerin çocuklarının 
yoğun olarak eğitim aldığı 100. Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde, öğrencilerin beden eğitimi derslerini 
gerçekleştireceği, standartların üstünde bir açık saha 
yaptı. Bu açık sahanın ileride 826 metrekare kapalı bir spor 
salonuna dönüştürüleceğini kimse hayal bile edemezdi.

   Yine dernek yetkilileri okulları ziyaret ederek yetenek 
testleri yaptı. Tespit edilen dezavantajlı ailelerin kız 
çocukları, proje kapsamında açılan hentbol kursuna 
yönlendirildi. Bu öğrencilere lisans çıkartılıp il içi ve il dışı 
müsabakalara katılmaları sağlandı.

PROJELERİMİZ
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Eğitim Spor El Ele 
(2013-2014)

 Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği 
(ESYSKD), 2013-2014 yıllarında 100. Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi için bir autocad sınıfı oluşturarak, İnşaat 
Teknolojisi Bölümü’nde mimarlık teknik ressamlığı dalının 
oluşmasını sağladı.
   Bu daldan mezun olan öğrenciler, mimarların yanında 
staj yaparak hem aile ekonomisine katkıda bulundu ve 
hem de kendilerini geliştirdi. ESYSKD böylece dezavantajlı 
çocuklara kalifiye elaman olma yolunu açmış oldu.Dernek, 
yine aynı dönemde okulun bahçesinde oluşturulan açık 
sahayı kapalı spor salonuna dönüştürdü.           

  Proje kapsamında açılan spor kursları ile 
dezavantajlı ailelerin kız çocukları da spor 
salonunda çalışmalara başladı. Kursa devam 
eden kızlardan oluşan hentbol takımı, 
Alanya’da yapılan Uluslararası Ramazan 
Demirci Turnuvası’na katılarak yeteneklerini
sergilerken, aynı zamanda gönüllerince 
eğlendi.
    Bütün bunların yanında yine kız çocukla 
rına yönelik olarak bir özel eğitim kurumu 
bünyesinde Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe 
ve İngilizce kursları açılarak  çocukların 
SBS’ye hazırlanmalarına destek olundu. 
ESYSKD’nin bu çalışmaları, eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlama yönünde önemli bir adım 
oldu.
   Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 
Derneği, 2019 yılında 100. Yıl Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde inşa 
edilen spor salonunun ısınma sistemi 
koruması, camlarının korkulukları ve 
soyunma odalarının tesisat işlerini birlikte 

tamamladı. Bu işlerin ardından çevre okullarla işbirliği 
yaparak eğitime devam eden dezavantajlı kız çocuklarına 
yönelik yetenek testleri gerçekleştirildi. Seçilen çocuklar, 
hentbol ve atletizm kurslarına yönlendirildi. ESYSKD ayrıca 
lig takımı ve altyapı sporcularına spor malzemeleri satın 
alarak eksiklerini giderdi

PROJELERİMİZ
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Annelerin Gururu 
Memleketin Huzuru 
Kızlarımız (2014-2015)  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği ve 

Medical Park Elazığ Hastanesi’nin ortaklaşa uyguladığı 
“Annelerin Gururu Memleketin Huzuru Kızlarımız Projesi”
kapsamında kızlar ve annelerine sağlık semineri verildi.
Medical Park Elazığ Hastanesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen sağlık seminerine kulüp yetkilileri, anneler ile
kızları ve hastane personeli katıldı. Program kapsamında 
anne ve kızlarına, anne ve çocukları arasında yaşanan 
kuşak çatışmaları, sağlıklı beslenme, çocuk psikolojisi ve 
meme kanseri hakkında seminer verildi.

   ESYSKD ayrıca, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
bahçesine daha önce yaptırdığı spor salonu içerisinde 
bir fitness odası kurdu. Alınan aletler bölge halkı ve okul 
öğrencilerinin hizmetine sunuldu. Yine spor salonunun 
içerisinde kurulan gençlik merkezi bünyesinde etüt 
odaları, soyunma odaları ve oyun alanları oluşturuldu. Proje 
kapsamında kurulan ve tamamı dezavantajlı kızlardan 
oluşan bayan hentbol takımı, küçükler kategorisinde 
Türkiye 3’üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

PROJELERİMİZ
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Annelerin Gururu 
Memleketin Huzuru 
Kızlarımız (2014-2015)

Küçük Yüreklerden Bilinçli 
Annelere (2018-2019)

  
  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği 
tarafından başlatılan ve Medical Park Elazığ Hastanesi 
tarafından desteklenen “Küçük Yüreklerden Bilinçli 
Annelere” Projesi kapsamında, 100. Yıl Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve İsmet Paşa İlkokulu kız öğrencilerine 
yönelik bir dizi seminer düzenlendi.
      
     Proje ortağı Özel Elazığ Medicalpark Hastanesi uzman
hekimleri, ESYSKD pilot okulu İsmet Paşa İlkokulu kız 
öğrencileri ve velilerine yönelik çocuk istismarı ve kuşak 
çatışması ile ilgili seminer gerçekleştirdi.

        Seminere ESYSK’nın milli sporcuları da katılarak dernek
çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hastanenin uzman 
hekimleri ayrıca, 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencilerine internet bağımlılığı eğitimi verdi.

      Kulüp Başkanı İsmail Bayraktar, “Çok faydalı seminerler
gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.Bu tip seminerlerin 
gençler üzerinde etkisi olumlu olacaktır. Kız çocukları 
bizim için çok önemli. Geleceğin annelerini ne kadar bilinçli 
yetiştirebilirsek, toplumun gelişimine de o derecede katkı 
sağlamış oluruz.” dedi.

   Proje kapsamında Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Ankara, 
Bursa, Çanakkale, İzmir, Çorum ve Sivas’ı kapsayan 
kapsamlı bir gezi de gerçekleştirildi.

PROJELERİMİZ
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Deprem DayanışmasıRÖPORTAJ
24  Ocak  2020  tarihinde  merkezi  Elazığ’ın Sivrice İlçesi olan 6,8 büyüklüğündeki şiddetli deprem, 
41 canımızı bizden aldığı gibi birçok ailenin evsiz kalmasına da yol açtı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma 
Spor Kulübü Derneği elbette burada da etkin rol aldı. Dernek, bünyesinde bulunan spor salonunu 
depremzedelere açarak çeşitli yardım faaliyetlerinde bulundu. Depremde canla başla çalışan bir 
başka isim ESYSKD Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Işık, sorularımız ışığında büyük felaketi ve sonrasında 
yaşananları anlattı:

Deprem gününü anlatır mısınız?

  Ben, eşim ve iki kızımla beraber bu afete evimizde 
yakalandık. İnanın o kısa gibi görünen deprem anı, biz 
depremi yaşayanlar için o kadar zor geçti ki, o dakikaları 
anlatacak kelimeler bulamıyorum.

Depremzedelerin spor salonuna alınması 
nasıl oldu?

  Depremden hemen sonra biz de herkes gibi kendimizi 
sokağa attık. Malum; ocak ayındaydık ve hava fazlasıyla 
soğuk olduğu için dışarıda olan herkes çok üşüyordu. 
Aracı olanlar aracına binmiş, olmayanlar ise sokaklarda 
ateş yakıp  ısınıyordu.Kulüp başkanımız İsmail Bayraktar, 
salona yakın oturmam nedeniyle hemen salonu açmamı 
ve dışardaki tüm vatandaşlarımızı davet etmemi istedi. 
Spor salonumuzda radyan ısınma sistemi  olduğundan 
içerisi kısa sürede ısıtılma imkânına sahipti. Çevrede 
bulunan tüm depremzedeleri içeri aldık ve on beş gün 
boyunca üç yüze yakın depremzedeyi devletimizin de 
desteğiyle misafir ederek en iyi şekilde ağırladık.

Depremzedelere yönelik faaliyetlerden de 
bahsedebilir misiniz?

      Depremde devletimiz tarafından tüm depremzedelerin
yatak, battaniye ve iaşeleri karşılandı. Biz özellikle çadırlarda 
yaşayan depremzedelere giyim ve gıda konusunda destek 
olmaya çalıştık. Bu konuda sporcularımız, antrenörlerimiz 
ve yöneticilerimiz büyük fedakârlıklarla bizzat sahada 
gönülden çalıştılar. 

  Ülkemizin birçok yerinden hayırseverler tarafından 
gönderilen yardımlar, derneğimiz bünyesinde titizlikle 
ayrılarak ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçları ölçüsünde sahada 
çalışan ekip arkadaşlarımız tarafından ulaştırıldı. Özellikle 
bu zor zamanlarda evleri yıkılan veya ağır hasarlı olup da 
çadırda yaşayan tüm sporcularımızın her türlü ihtiyacı 
derneğimiz tarafından karşılandı.

ESYSK Yönetim Kurulu Üyesi 
Veysel IŞIK
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ESYSK olarak çocuklar için özel çalışmalar 
yaptınız mı?
 
    Belki de depremde en çok etkilenenler çocuklarımız
oldu. Dernek başkanımızın girişimleriyle İstanbul’dan bir
hayırsever dernekle iletişime geçildi. Bu derneğimizin
üç gönüllü çalışanı ilimize gelerek, spor salonunda 
yüz elliye yakın çocuğumuza, iki yüze yakın çadırda 
yaşayan çocuğumuza oyuncak dağıttı. Şunu içtenlikle 
söyleyebilirim ki, çocuklarımızın yüzünde gördüğümüz 
o mutluluk, tüm yorgunluğumuzu aldığı gibi çalışma 
azmimizi de iki kat artırdı.
   Yine gönüllü rehber öğretmenimiz salonumuza gelerek
çocuklara yönelik eğitsel oyunlar oynattı ve onların 
depremin yıkıcı psikolojisinden uzaklaşmalarını 
sağladı. Deprem korkusuyla evine gitmek istemeyen 
çocuklarımızla da birebir ilgilendi.
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“Sporu desteklemek biz 
sanayicilerin görevi”

BYMED Medikal ve Havacılık, neredeyse kurulduğu 2004 yılından bu yana kadınların toplumda iyi yerlere 
gelmesi konusunda çalışmalar yürütüyor. Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü (ESYSK)’nün önde gelen 

destekçilerinden biri olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bayraktar, Türkiye’de kadın hentbolunun 
gelişmesi konusundaki görüşlerini paylaştı.

  İleri teknoloji alanında ürün ve sistemler üretmek 
üzere 2004 yılında kurulan BYMED Medikal ve Havacılık, 
bugün tüm dünyaya hizmet veren bir şirket olarak sosyal 
sorumluluğa büyük önem veriyor. 

  Bu kapsamda, kadınların toplumda daha iyi yerlere 
gelmesi konusundaki projelere ve özellikle hentbola 
destek verdiklerini belirten şirketin Yönetim Kurulu 
Başkanı Bayram Bayraktar, şunları söyledi: “Şirketimizin 
başarısı için motivasyon, göreve hazır olma, ekip 
çalışması ve verimlilik en önemli faktörler. Bu bağlamda 
kendimizi takım sporlarıyla bağdaştırıyoruz. Mühendislik 
yeteneklerimizden gelen deneyimle  biliyoruz ki, ister 
fabrika içinde ister sahada, yüksek performans için 
tutkuyla çalışan kişiler, her zaman rakiplerinden öndedir.”

“Demir Kızlar”ın daimi destekçisi
Ülkemizde kız çocuklarının yaşadığı özgüven sorununa 
dikkat çeken “Demir Kızlar”ın daimi destekçisi Bayraktar, 
“Bugün hâlâ  ülkemizde on kızdan yedisi sporun 
‘kendilerine göre olmadığını’ düşünüyor ve ergenlik 
döneminde özgüvenlerinin azalmasıyla sporu bırakıyor.” 
diyerek, kızların özgüvenini artıracak şeyin, yine spor olduğu 
inancıyla hentbola destek verdiklerini belirtti. 2010 yılında 
kurulan Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nün ilk 
gününden bugüne kadar her daim yanlarında olduklarını 
söyleyen Bayraktar, “Namıdiğer ‘Demir Kızlarımız’ başarı 

DESTEKÇİLERİMİZ
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basamaklarını teker teker çıkarken, onların tutkulu 
mücadelelerine ve heyecanlarına BYMED ekibi olarak 
ortak olduk” dedi. 
  Bayraktar sözlerine şöyle devam etti: “Verdiğimiz bu 
desteği, ülkemizde elindeki imkânları en iyi şekilde 
kullanarak başarıdan başarıya koşan ESYSK ile bir adım 
daha öteye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. 
Özellikle maddi durumu iyi olmayan kız çocuklarına 
yönelik projeleriyle fark yaratan kulübümüzle gurur 
duyuyoruz. 
Biz bugüne kadar nasıl yanlarında olduysak, bundan 
sonra da katkımızı büyüterek devam ettireceğiz. 
BYMED ailesi olarak takımımızı daha iyi yerlerde görmeyi 
hedefliyoruz.”

“Hep birlikte geleceğin güçlü 
kadınlarını yetiştirmeye 
devam etmeliyiz”
   Kulübün, çocukların özel hayatlarında da iyileştirici bir 
fonksiyonu olduğuna değinen Bayraktar şunları aktardı: 
“Bu değerli kulübümüzde sporun yanı sıra çocukların, 
özellikle de kız çocuklarının hayat koşullarını iyileştirmek 
için önemli çalışmalar yürütülüyor. 

   Ekonomik imkânsızlıklar içindeki sporcularımız maddi 
olarak desteklendiği gibi, sosyal, kültürel, sanatsal ve 
akademik projelerle her yönden gelişimleri hedefleniyor. 
Çalışmalar, çocukların eğitim ve sağlığına yönelik 
yardımlara öncelik verilerek sürdürülüyor. 

 
 
 

   Öte yandan, sosyal yardım program 
ları, kız çocuklarının eğitim süreçlerine 
ve gelişimlerine katkı sağlayacak 
şekilde tasarlanıyor. Toplumu en 
yüksek seviyeye sevgili kız çocuklarımız 
taşıyacak. 

 Hep birlikte geleceğin güçlü 
kadınlarını yetiştirmeye, bu yönde 
çalışmaya devam etmeliyiz. Hayata 
geçirdiği ve geçireceği projelerle 
toplumda fark yaratmayı başaran 
bu değerli kulübümüzle gurur 
duymaktayız.”

BYMED Medikal ve Havacılık Yön. Krl. Bşk. 
Bayram BAYRAKTAR
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“ESYSK kız çocuklarını 
spora kazandırarak 
fark yaratıyor”

Bünyesinde Medical Park ve Liv Hospital 
markalarını barındıran MLP Care Grubu’nun 
Sponsorluk Müdürü Özgül Toprak, 2008 
yılında Medical Park Elazığ Hastanesi’nin 
açıldığı günden bu yana Elazığ Sosyal 
Yardımlaşma Spor Kulübü’nün sağlık 
sponsoru olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili 
düşüncelerini paylaştı.

  Türkiye çapında on beş ilde otuz hastaneyle faaliyet 
gösteren Medical Park ve Liv Hastaneleri olarak toplumun 
her kesimini spora özendirmek, daha fazla insanın spor 
yapabilmesini sağlamak amacıyla spor kulüplerini, 
sporcuları ve spor organizasyonlarını uzun yıllardır 
sponsorluklar ile destek verdiklerini ifade eden MLP Care 
Grubu’nun Sponsorluk Müdürü Özgül Toprak, özellikle de 
sağlık sponsorlukları ile sporun ve sporcunun gelişimine 
katkı sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını 
kaydetti.

“Sporculara multidisipliner bir sağlık 
hizmeti sunuyoruz”
     MLP Care Grubu’nun Sponsorluk Müdürü Özgül Toprak, 
“Sporculara kulüpleriyle imza sürecinin en kritik aşaması 
olan sağlık kontrollerinden başlayarak, kontratı boyunca 
yaşayabileceği tüm sakatlıkların tedavisi, geçireceği 
operasyonlar, kendi ve ailesindeki kişilerin yaşayabileceği 
hastalıkları da kapsayacak şekilde bütüncül ve 
multidisipliner bir sağlık hizmeti sunuyoruz” dedi.

DESTEKÇİLERİMİZ
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     Sporcu sağlığının oldukça kompleks bir konu olduğuna 
değinen Toprak, “Bugün bir spor kulübü için sadece 
uzman ortopedist ekibi yeterli olmuyor. Ortopedistin spor 
hekimliği ve koruyucu hekimlik konusunda uzmanlaşmış 
olması önem kazanıyor. 

  İşte bu noktada bizim uzmanlığımız devreye giriyor. 
Hastanelerimizde ayak konusunda, omuz konusunda, 
diz konusunda, yani ortopedi içinde de kendi alanlarında 
uzmanlaşmış hekim ordumuzla hizmet veriyoruz. 
Bununla birlikte her türlü sağlık ihtiyaçlarında uzman 
hekim kadromuz ile sporcularımızın yanında olmaya 
devam ediyoruz. Sporcularımızın herhangi bir şikayeti 
veya problemi olduğunda tüm imkanlarımız ile seferber 
olarak sağlıklarına kavuşmaları için destek veriyoruz.

 Bunu hastane ağlarımızın fazla olması nedeniyle 
Türkiye’nin birçok ilinde gerçekleştirebiliyoruz,” şeklinde 
konuştu.

“Sağlıklı bir toplumun temelini spor 
oluşturur”

      Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü ile kuruluşu olan 
2010 yılından bugüne kadar devam eden bir beraberlikleri 
olduklarını kaydeden Toprak, şöyle devam etti:

    “Elazığ’a her gittiğimde mutlaka ziyaret ettiğim Elazığ 
Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübümüzün yaptığı çalışmaları 
yakından takip etmeye çalışıyorum. Sportif çalışmaların 
yanı sıra bölge halkı için yaptığı sosyal çalışmaların da 
gerçekten takdire şayan olduğunu düşünüyorum. 
Özelikle yaptıkları tüm sosyal projelerde proje ortağı 
olmaya özen gösterdik. Hepimiz biliyoruz ki, sağlıklı bir 
toplumun temelini spor oluşturur. İşte bu nedenle, sağlıklı 
ve sporcu bir nesil yetişmesi için sporla ilgili her türlü 
girişimin yanında yer almaya çalışıyoruz. 
Elazığımız’da hizmet veren ve sağlık sponsoru olduğumuz 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü çok 
önemsiyoruz. Yapmış oldukları tüm çalışmalarda da 
yanlarında olmaya kararlıyız. 

Özelikle kız çocuklarına yönelik yaptıkları sosyal projeler 
ile fark yaratarak bir spor kulübünden daha fazlası 
olmayı başardılar. Bu kıvılcımı ateşleyen ve her geçen 
gün daha da büyüyen kulübümüzün başkanı İsmail 
Bayraktar Bey başta olmak üzere, emeği geçen tüm ekibi  

tebrik ediyorum.”

MLP Care Grubu’nun Sponsorluk Müdürü 
Özgül TOPRAK



26

Fark Yaratan Kulüp; ESYSK

  Bakın, Sabancı Vakfı’nın desteklediği Fark Yaratanlar 
Platformu, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 
Derneği’ni neden bu ödüle layık gördüğünü nasıl 
anlatıyor…

  “İsmail Bayraktar bir öğretmen, aynı zamanda 1991 
yılından bu yana hentbol sporuna hayatını adamış bir isim. 
Hentbol, Türkiye’de özellikle futbol kadar popüler değil. 
Futbol kadar büyük ve gösterişli imkanlara da sahip değil. 

  Hentbol tutkusuyla yola çıkan Bayraktar, dezavantajlı 
ailelerin kız çocuklarına destek olmak için 2010 yılında 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’ni kurdu. 
Bayraktar, kurduğu kulüpte hem başkan hem antrenör 
hem de deplasman maçlarına gittikleri minibüsün 
şoförlüğünü de kendisi yapıyor. 

2010 yılından bugüne yaptığı çalışmalarla yalnızca bölgenin değil, Türkiye’nin de gururu haline gelen 
Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü (ESYSK), Sabancı Vakfı’nın desteklediği Fark Yaratanlar 

Platformu’na seçilerek 2018 yılında CNN Türk ekranlarından yayınlanan “Fark Yaratanlar” 
programında yer aldı. Cüneyt Özdemir’in sunduğu 5N1K programına konuk olan ESYSK, 

dernek olarak yaptığı çalışmalardan dolayı Fark Yaratanlar ödülü aldı.

ÖDÜL
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   Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği’nde, 
özellikle eğitim hayatına devam etmekte sıkıntılar 
yaşayan dar gelirli ailelerin çocuklarının sosyal gelişimi için 
çalışmalar yapılıyor. Ayrıca, ihtiyacı olan ailelere periyodik 
olarak gıda yardımı ve nakdi yardım da yapılıyor. 

  Eğitim hayatlarını farklı sebeplerden dolayı bırakmak 
zorunda kalan kız çocukları kulüp bünyesine katıldıktan 
sonra hem eğitimlerine devam ettiler hem de Milli Takım 
düzeyine yükseldiler. 

  Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği bugüne 
kadar 30’un üstünde sporcuyu Milli Takım kamplarına 

gönderdi ve 10 sporcu milli takım formasını giyme başarısı 
gösterdi. Ayrıca Elazığ’a İsmail Bayraktar’ın çabalarıyla 
bir de spor salonu kazandırıldı. İsmail Bayraktar 
öncülüğündeki Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü 
Derneği dar gelirli ailelerin kızlarına umut oldu. 

   Onların hem eğitim hayatına devam etmesine hem de 
hentbol sporunda profesyonelleşmesine yardımcı oldu. 
Sosyal sorumluluk, eğitim ve sporu bir araya getirirken 
Elazığ’da yaşayan kız çocuklarının hayatlarında kocaman 
bir fark yarattı.”
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“Siz Bizim Adımızı 
Biliyorsunuz,

Hikayemizi Değil”BEYZA NUR ÖZTÜRK

 Babasını erken yaşta 
kaybeden Beyza, hentbol 
ile hayata tutunmuş, 
yaşadığı sıkıntıları hent 
bolla geride bırakmış. 
Şimdi Beyza’nın yanı 
sıra kardeşi Feyza da 
Milli Takım sporcusu ve 
Fırat Üniversitesi Beden 
Eğitimi Öğretmenliği 
öğrencisi.Beyza, kendileri 
gibi Elazığ Sosyal Yardım 
laşma Spor Kulübü 
(ESYSK) sporcusu olan 
en küçük kardeşleri 
Hiranur’un ablalarından 
daha da başarılı olacağına 
inanıyor. 
Hentbolla nasıl 
tanıştın?
 Kardeşimi hentbol 
seçmeleri için okula 
götürdüm. Tabi o güne 
kadar ne ben ne de 
kardeşlerim hentbolun 

ne olduğunu biliyorduk. Aslında kardeşimi seçmeleri 
bırakıp hemen eve dönecektim ancak beni gören İsmail 
Hocamız; “Pehlivan sen nereye gidiyorsun hele bir gel 
bakalım.” dedi ve o günden sonra ben de kardeşimle 
beraber hentbolcu oldum.

Hentbol hayatını nasıl değiştirdi?
  Biz üç kız kardeşiz ve üçümüz de İsmail Hoca’nın 
öğrencileri olarak hentbola devam ediyoruz. Babamızı 
çok küçük yaşlarda kaybetmenin acısını kardeşlerim ve 
ben uzun süre üzerimizden atamadık. Ancak benim, 
yapım gereği biraz da agresif olmam dolasıyla bu süreci 
daha da kötü geçirdiğimi söyleyebilirim. Bırakın okumayı, 
okula gitmeyi istemeyen, evde her gün kavga çıkaran bir 
yapım vardı. O zamanlar herkes benden illallah etmiş ve 
usanmıştı. O zamanki halimi bilen tanıdıklarımız bendeki 
bu inanılmaz değişime şaşırıyorlar.

    İsmail Hocam ve hentbol bizim ailemize girdikten sonra 
tüm hayatım değişti. Hentbol takımımız ve İsmail Hocam 
benim ikinci ailem oldu. Hocam bazen kızdı, bazen sevdi; 
bir baba şefkatiyle beni tekrardan hayata bağladı. Okumayı 
düşünmeyen ben, şimdi Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi 
Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim.

   Yine iyi bir kaleci olarak Milli Takım forması giyme 
şerefine de ulaştım. Aynı şekilde kardeşim Feyza da hem 
Milli Sporcu oldu hem de benim okuduğum bölümü 
kazanarak evimizin ikinci üniversitelisi oldu. Şimdi de 
en küçük kardeşim Hiranur bizim izimizden geliyor. 
Oynadığı oyun ve performansıyla ileride bizden daha iyi 
bir hentbolcu olacağına inanıyorum. Hentbol sadece 
benim değil, tüm aile bireylerimizin yaşantısını olumlu 
yönde değiştirdi. 

BAŞARI ÖYKÜLERİ

“Hentbol Tüm Ailemin Hayatını         
Değiştirdi”
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Gelecek ıç̇in ne düşünüyorsun?
   Evimizin direği babamız vefat ettikten sonra evin en 
büyüğü ben olduğum için aile içinde farklı bir yapıya 
bürünmek zorunda kaldım. Bu sene nasip olursa 
üniversiteyi bitirip sınavlara gireceğim. Önceliğim 
öğretmenlik ancak olmazsa polis ya da subay olup en kısa 
sürede hayata atılmayı düşünüyorum. Ailemin maddi-
manevi yanında olacağım ve kardeşlerimin de üniversiteyi 
bitirmesini sağlayacağım. Hentbola gelince, o benim 
değil ailemizin yaşam felsefesi haline geldi. Sağlığım 
ve imkânım elverdiği sürece hentbola devam etmeyi 
planlıyorum.

Beyza’nın Annesi 
Gülhan Öztürk

Bize Beyza’nın hentbola başlamadan önceki 
ve hentbol sonrasındaki hayatını anlatır 
mısınız?
    Hentbola başlamadan önceki halinden hiç bahsetmek 
istemem, gerçekten çok kötü zamanlar yaşadık. Beyza 
babasının ölümünden sonra agresifleşmişti. Kardeşleriyle 
kavga ediyor, benim sözümü hiç dinlemiyordu. Ama 
şimdi o Beyza’nın yerinde, evimizin direği haline gelen, 
evimizin her işini yapan, benim elim ayağım olan bir 
Beyza var. Kardeşlerine sahip çıkmanın yanında evdeki 
tüm sorunları çözüyor. Yani anlayacağınız bu değişimi ne 
ben ne başkası tahmin edebilirdi. Tabi burada aslan payını 
İsmail Hocamıza vermemiz lazım. Onun emeklerini asla 
inkar edemeyiz. 

Üç kızınınız da ESYSK’da hentbol oynuyor. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?
  Şöyle söyleyeyim, ESYSK bizim için artık bir spor 
kulübünden daha fazlası oldu. Çünkü hem antrenörleri 
hem sporcuları, ailemizin birer ferdi gibi oldu. Kızlarımın 
orada emin ellerde olduğunu bildiğim için gönlümün çok 
rahat olduğunu söyleyebilirim. Yine çok şükür hentbol 
sayesinde bir meslek sahibi olacakları için Rabbime ne 
kadar şükür etsem azdır. Üç çocuğum daha olsa gönül 
rahatlığıyla onları da ESYSK’ya kayıt ederdim.
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GİZEM DİLEK
“Harput nere? Tunus nere?”

  Elazığ Sosyal Yardım 
laşma Spor Kulübü 
(ESYSK) ile hentbola 
başlayan Gizem Dilek, 
şimdi bir üniversite 
öğrencisi ve Kadınlar 
Süper Ligi’nde “Gol 
Kraliçeliği” mücadelesin 
de ikinci sırada başarılı 
bir hentbolcu.
Hentbol senin için 
ne ifade ediyor?
 Vallahi ne diyeyim 
bilemedim… Aslında işin 
özeti şu: “Harput nere? 
Tunus nere?” Biz dört 
kız kardeşiz ve babam iş 
bulursa çalışan, annem 
de İŞKUR üzerinden eğer 
iş çıkarsa işe gidebilen 
biri. Yani anlayacağınız 

maddi durumumuz çok da iç açıcı değil. Ben ilimizde 
bulunan Harput’a gitmekte zorlanırken hentbol ile bırakın 
Türkiye’deki illeri, Milli Takımımız sayesinde Karadağ ve 
Tunus gibi ülkelere gitme fırsatı bulan şanslı insanlardan 
biriyim. Hentbolun bana kazandırdığı o kadar çok şey var 
ki anlatmakla biteceğini düşünemiyorum. Hentbolun 
benim için bir aşk ve çok büyük bir tutku olduğunu 
söyleyebilirim. Hayatımı neredeyse tamamen hentbol 
üstüne kurulu olarak yaşıyorum. 

Hentbola başlama öykünü anlatır mısın?
    Okulun en uzun boylu kızlarından biri bendim. Okulun 
bahçesinde benim gibi uzun bir adamı görünce ne 
yaptığını çok merak edip oraya doğru koştum. İşte o adam 
benim boyumun uzunluğunu fark ederek tüm kalabalığı 
bırakıp tüm dikkatini bana verdi. “Kızım senin adın ne?” 
diye sorunca ben heyecandan ne diyeceğimi bilemedim 
ve tekrar sınıfıma doğru koşarak oradan uzaklaştım. O 
uzun adam, yani İsmail Hoca benim peşimden gelerek 
sınıfımda beni yanına çağırdı.

   “Merhaba kızım, ben İsmail Hoca.” deyip elini uzatınca 
ben de solak olduğum için sol elimi uzattım. Hocamın 
ilk tepkisi hiç gözümün önünden gitmiyor: “Sen bir de 
solak mısın?” demişti. O gün ben de bir hentbolcu oldum. 
Ancak aynı sene içinde fıtık ameliyatı oldum ve hentbolu 
bırakmak zorunda kaldım. Hocam çok uğraştı ancak 
sağlığımdan dolayı ailem razı olmuyordu. Amcam da 
İsmail Hocamızın öğrencisi olduğundan babamı zor da 
olsa ikna etti ve ben yeniden hentbola döndüm. O gün 
bugündür her günüm hentbol ile geçiyor.

BAŞARI ÖYKÜLERİ
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Hedeflerin neler Gizem?
  Bu sene  çok şükür  Kafkas Üniversitesi’nin dört yıllık 
Beden Eğitimi Bölümü’nü kazandım. Eğitimime en 
iyi şekilde devam etmek ve ben de hocam gibi iyi bir 
öğretmen olmak istiyorum. Şu an Kadınlar Süper Ligi’nde 
“Gol Kraliçeliği” mücadelesinde ikinci sıradayım. Bu beni 
çok mutlu ediyor. Çünkü her sene üstüne koyarak iyi bir 
sporcu olmak ve Türk hentboluna hizmet etmek istiyorum. 
Ancak daha çok çalışmam gerektiğinin de farkındayım.

Gizem’in Annesi Keziban Dilek

Bize Gizem’i anlatır mısınız?
  Kızlarımın içinde en yaramaz, hiç yerinde durmayan 
hareketli, yaşam dolu kızım Gizem’dir. Şu an onun için 
varsa yoksa hentbol, İsmail Hocası ve takım arkadaşları var. 
Allah’tan şu pandemi oldu da kızımın yüzünü görmeye 
başladık!

Gizem’in hentbol oynamasına sıcak bakıyor 
musunuz?
  Aslında ilk başlarda olumlu bakmıyordum. Gizem’in 
hentbol sevgisi, hocasının ona bir baba gibi şefkatli olması 
bizim bu düşüncemizi değiştirdi. Hatta şimdi evimize 
maddi destek verecek duruma bile geldi. İyi ki de onun 
arkasında durmuşuz ve hentbol oynamasına izin vermişiz.



32

NOUR ALJAH AHMET ALKRIZ

    Savaş nedeniyle Türkiye’ 
ye göç eden Nour Aljah 
Ahmet Alkrız, Elazığ 
Sosyal Yardımlaşma 
Spor Kulübü (ESYSK) 
sayesinde yepyeni bir 
hayata başladı.

Suriye’den buraya 
nasıl geldiniz?
 Suriye’de sizlerin de 
bildiği gibi büyük bir 
savaş çıktı. İki dayımın 
da içinde olduğu bir 
sürü akrabamızı savaşta 
kaybettik. Babam 

da hem yaşlı hem de rahatsız olduğu için Türkiye’ye 
sığındık. İlk olarak Elazığ’a geldik ancak babam burada 
iş bulamadığı için İstanbul’a gittik. Orada da istediğimiz 
ortamı bulamadığımızdan tekrardan Elazığ’a gelip buraya 
yerleştik.
Hentbola başlama öykünü anlatır mısın?
   Elazığ’a yerleştikten sonra babamlar beni okula 
yazdırdı. Okulumuzda Veysel Hocamız hentbolcuları 
her gün bir yere götürüyordu, ben de merak edip bir 
gün kendisine, “Öğretmenim siz bu arkadaşlarımızı her 
gün nereye götürüyorsunuz?” diye sordum. O da, “Kızım 
bunlar hentbolcular, antrenmana götürüyorum. İstersen 
ailenden izin alıp seni de götüreyim.” dedi ve benim 
hentbol öyküm böylece başlamış oldu.

Hentbol sana neler kazandırdı?
    Elazığ’a geleli beş yıl olmuştu. Ben hentbola başlayınca 
hayatımın en güzel günleri de başladı. Savaşın bende 
açtığı o acı hatıralar yerini sevgi, dostluk, heyecan ve 
mutluluğa bırakmaya başladı. Hele hele o Amasya’daki 
turnuva, hayatımın en güzel günleri oldu diyebilirim. Hiç 
yaşamadığım dostlukları orda yaşadım. Yabancı bir ülkede 
olmama rağmen spor sayesinde sanki kendi ülkemde 
arkadaşlarımla beraber gibiydim. Gerçekten ben takım 
arkadaşlarımı ve hocalarımı çok seviyorum. Onlar benim 
buradaki ikinci ailem oldular.

Biraz ESYSK’den bahsetmek ister misin?
   Veysel Hocamdan sonra, baş hocamız İsmail Hocamla 
da tanıştım. Onlar yalnızca takım hocaları değiller, her 
daim bana ve diğer arkadaşlarıma bir baba gibi oldular. 
Sonuçta Suriye’den geldiğimiz için maddi durumumuz 
çok kötüydü. Kulübümüz her zaman maddi manevi 
ailemin yanında oldu. Ben ilk önceleri yalnızca bana yardım 
ediyorlar sandım. Ancak özellikle depremde gördüm ki 
ihtiyaç sahibi olan herkese yardım elini uzatıyorlar. Allah 
onlardan razı olsun.

Son olarak ileride ne olmayı düşünüyorsun?
   Ben ileride nerede olacağımı bilemiyorum. Ama iyi bir 
doktor olmayı ve babama bakmayı çok istiyorum. Tabi 
hentbol oynamayı da çok seviyorum. İyi bir kaleci olmak 
için çok çalışacağım. Doktor olsam bile hentbolu bırakmak 
istemiyorum.

Nour Aljah’ın Annesi Hene Alkrız
Kızınız Nour, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor 
Kulübü’nde hentbol oynuyor. Siz aile olarak 
bu kulüp hakkında neler söylemek istersiniz?

  “Öncelikle şunu söylemek isterim: Biz savaş çıktıktan 
bugüne kadar çok zor günler geçirdik. Ülkeniz bize kucak 
açtığı için sonsuz kere minnettarız. İnanın kimse ülkesinden 
olmak istemez. Çocuğumuzu okula gönderdiğimizde 
hentbol sayesinde sınıf öğretmenimiz Veysel Hocamızla, 
sonra da kulüp hocamız İsmail Hocamızla tanıştık. 
Şunu samimiyetimle söyleyebilirim; hocalarımız bizim 
ailemizin bireyleri gibiler, Allah onlardan razı olsun. İyi ki 
kızımız hentbol oynuyor, iyi ki biz de bu kulüple tanıştık. 
Oturduğumuz ev depremde zarar gördüğü için uzun 
süre çadırda yaşamak zorunda kaldık ama hocalarımız 
bizi bu zorlu dönemde hiç yalnız bırakmadılar. Kızımın 
hentbol sayesinde arkadaş çevresi çok genişledi. Eskiden 
okula gittiğinde gözümüz hep arkada kalıyordu ama artık 
gönlümüz çok rahat. Eşim de ben de burada kaldığımız 
sürece kızımın hentbol oynamasını istiyoruz.”

“Hayatımın En Güzel Günlerini 
Bu Takımda Yaşadım”

BAŞARI ÖYKÜLERİ
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NURSEL ŞER 
    Elazığ Sosyal Yardım 
laşma Spor Kulübü 
Derneği ile hentbola 
başlayan Nursel Şer, 
bugün iyi bir meslek 
sahibi olmasını ve ayakları 
üstünde kimseye ihtiyaç 
duymadan yaşamasını 
hentbola borçlu 
olduğunu söylüyor.

Hentbola başlama 
anını anlatır mısın?  
       Evimizin şehir merkezin 
den uzak olması ve ailemin 
maddi durumunun 
zayıf olması nedeniyle 
Elazığ 75. Yıl İMKB Yatılı 
Bölge Okulu’nda yatılı 
okuyordum. Bir gün 
okulda hentbol seçmeleri 
olduğunu duyunca sınıf 
arkadaşlarımızla bera 
ber biz de seçmelere 
katıldık. Beden eğitimi 

öğretmenimizin teşvikiyle o gün seçilerek hentbola 
başladık. O günden sonra benim ve arkadaşlarımın 
hayatında inanılmaz değişiklikler olduğunu söyleyebilirim. 
Bizi İsmail Hocamızın öğrencisi Sefa Hoca ve beden eğitimi 
öğretmenimiz Kazım Irnak çalıştırıyordu. Kazım Hocamızı 
2007 yılında kaybettik. Benim ve takım arkadaşlarımın 
acısını anlatacak kelime bulamıyorum. 

Hentbolun sana kazandırdıklarını anlatır 
mısın?
  Hocamızın vefatından sonra takımı İsmail Hocamız 
devraldı ve bizlere baba şefkatiyle yaklaştı. Bizlere 
sorumluluklar vererek özgüvenimizin artmasını sağladı. 
Hentbol sayesinde il il gezerek ülkemizin güzel ve 
tarihi yerlerini yakından tanıma imkânına sahip oldum. 
Hentbol sayesinde gelecekle ilgili hayata bakış açım çok 
değişti. Şu an eğer bir devlet memuru (asker) olarak 
çalışıp ayaklarımın üstünde kimseye ihtiyaç duymadan 
durabiliyorsam, bu hentbol sayesindedir. 

Son olarak ne söylemek istersin?
     Ben hem okula hem de antrenmanlara gelip giderken 
gerçekten çok zorluk çektim. Ama şu an geldiğim konuma 
bakınca iyi ki de hentbola devam etmişim ve hayallerimin 
peşinden koşmuşum diyorum. Üzerimde emeği olan 
herkese, aileme ve hocalarıma minnettarım.

“Hentbol Hayata Bakışımı Değiştirdi”

BAŞARI ÖYKÜLERİ
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Nursel’in Annesi Sevinç Şer
Kızınız hentbola başladığını söyleyince 
tepkiniz ne oldu?
   Önce çok şaşırdım çünkü hentbolun ne olduğunu 
bile bilmiyordum. Sonra kızım bize anlatınca derslerden 
geri kalacağını düşündüğümüz için karşı çıktık. Ancak 
gün geçtikçe İsmail Hocamızın evimize ziyaretleri ve 
kızımıza kendi kızı gibi sahip çıkmasının düşüncelerimizi 
tamamen değiştirdiğini söyleyebilirim. Derslerindeki 
olumlu gelişmelerden sonra da ailece kızımızın yanında,
hep destekçisi olduk. 

Hentbolun kızınıza neler kazandırdığını 
düşünüyorsunuz?
   Benim beş çocuğum var, Nursel evimizin en büyük 
çocuğudur. Kızım spora başlamadan önce çok çekingen 
ve ürkek biriydi. Ancak sporun Nursel’i bu kadar 
değiştireceğini tahmin edemezdim. Şimdi ayakları 
üstünde dimdik durmakta. Rabbime çok şükür devlet 
memuru da oldu. Artık gözüm arkada kalmaz.
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     Özellikle ailelerinin maddi durumu iyi olmayan bu sporcular, Milli Takım formasını 
giydikten sonra milli sporcu olmanın büyük avantajlarından yararlandılar. 

  Milli sporcu olmalarından dolayı üniversitelerin beden eğitimi bölümlerine 
millilik kontenjanından giren sporcular, dört yıl boyunca karşılıksız millilik bursu 
alarak ailelerine maddi olarak da büyük katkı sağladılar.

Milli Takım, 
ESYSK 
Sporcuları 
ile başarıya  
koşuyor

ESYSK’nin Milli Takım Sporcuları

2010 yılında kurulan Elazığ Sosyal Yardımlaşma 
Spor Kulübü’nden birçok sporcu U-15, U-17, U-19 Milli 
Takım kamplarına gitmeyi başardı. Bunların içinden 
altı sporcu, farklı ülkelerde yapılan şampiyona ve 
turnuvalarda milli formayı giyme şerefine ulaştı.

Adı Soyadı Milli Sporcu Olma Sayısı

1 Burcu Küçük 14

2 Gizem DİLEK 14

3 Beyza Nur ÖZTÜRK 7

4 Feyza Nur ÖZTÜRK 7

5 Derya ERSOY 6

6 Emine AYAS 6
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Gurur Tablosu
   Kendi bölgesinde ve ilde her zaman şampiyon olmayı başaran Elazığ 
Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü Takımı, ilk faaliyete geçtiği yıllardan 
itibaren başarılı sporcular yetiştirdi, ülke genelinde ciddi başarılara imza 
attı.
   2010- 2015 sezonlarında Bölgesel ve 2. Lig’de mücadele eden ESYSK; 
2015- 2016 sezonu sonunda Türkiye Kadınlar 1. Ligi’ne, 2019- 2020 sezonu 
sonunda ise Türkiye Kadınlar Süper Ligi’ne yükseldi.
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ESYSK’nin Ulusal Başarıları
2010

Yıldız Kadınlar Balıkesir Türkiye  5.

Küçük Kadınlar Kastamonu Türkiye  3.

Plaj Hentbol Turnuvası Alanya Cup Turnuva 2.

94-95 Doğumlu Kadınlar Alanya Cup Turnuva Şampiyonu

96-97 Doğumlu Kadınlar Alanya Cup Turnuva 2.

98-99 Doğumlu Kadınlar Alanya Cup Turnuva 3.

2011
Genç Kadınlar Ankara Türkiye  3.

Yıldız Kadınlar Muğla Türkiye  4.

Liseli Genç Kadınlar Kocaeli Türkiye  5.

2012
Yıldız Kadınlar Aydın Türkiye  3.

Genç Kadınlar Marmaris Türkiye  4.

Liseli Genç Kadınlar Denizli Türkiye  3.

Genç Kadınlar KKTC Turnuva Şampiyonu

Yıldız Kadınlar KKTC Turnuva 2.

Genç Kadınlar Alanya Turnuva Şampiyonu

2013
96-97 Doğumlu Kadınlar Alanya Turnuva Şampiyonu

94-95 Doğumlu Kadınlar Alanya Turnuva Şampiyonu

2014
Büyük Kadınlar Kayseri Bölgesel Lig Şampiyonu

2015
Küçük Kadınlar Nevşehir Türkiye  3.

2016
Yıldız Kadınlar Ankara Türkiye 3.

Mini Mini Kategorisi Amasya Türkiye 2.

2017
Yıldız Ligi Ankara Türkiye 3.

Mini Mini Kategorisi Amasya Türkiye 4.

2018
Minik İl Karması Amasya Türkiye 2.

2006-2007 Kadınlar Alanya Turnuva 4.

2019
Genç Kadınlar Mudanya Türkiye  3.

Minik Kadınlar Mudanya Türkiye 2.

2006-2007 Kadınlar Alanya Turnuva Şampiyonu
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ESYSK’nin gurur duyduğu başarılar sadece sportif olanlar değil elbette; ESYSK 
yetkilileri ve destek veren kuruluşlar, sportif başarılar kadar kız çocuklarının 

akademik başarılarıyla da gururlanıyor. 

ESYSK’nin Akademik Başarıları

 Adı Soyadı Kazandığı Üniversite

1 ŞEYMA KARACİMŞİTOĞLU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

2 SÜMEYYE KARACİMŞİTOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ

3 GAMZE AKTAŞ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ

4 LEYLA ÇOBAN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAMU YÖNETİMİ

5 AYŞE KÜBRE YEŞİLKAYA GAZİ ÜNİVERSİTES TEKSTİL BÖLÜMÜ

6 KUMRU MEYDANOĞLU GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 

7 EMİNE KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

8 SEVGİ FIRAT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

9 NURSEL ŞER FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

10 GÜLŞAH ÖZTÜRK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

11 FERDA ÖZTÜRK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

12 ÇİLEM KANAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

13 SİBEL KANAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

14 TÜLAY ÇETİNKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

15 GÜLAY ÇETİNKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

16 EBRU ÖZTÜRK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

17 DUYGU BAY FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

18 GAMZE KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

19 MERVE EREN EGE ÜNİVERSİTESİ BESYO

20 SAFANUR CANSEVER ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL 

21 DERYA ERSOY FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

22 AYSUN OĞUZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

23 EMİNE AYAS FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

24 BURCU KÜÇÜK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

25 SAKİNE MERVE DAMAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO
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26 BAHAR KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

27 KARDELEN İÇEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ BESYO

28 EBRU PAMUK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

29 ELİF TUĞÇE DEMİR FIRAT ÜNİVERSİTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

30 ELİF DEMİREL FIRAT ÜNİVERSİTESİ ADLİYE

31 ŞEVVAL KAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

32 ÇİĞDEM ÇETİNKAYA FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

33 ASENA DOĞAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

34 BEYZA NUR ÖZTÜRK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

35 KEVSER YÜCEL FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

36 SEZEN ÇİLİNGİR KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ

37 FEYZA NUR ÖZTÜRK FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

38 ZELAL KARATAŞ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

39 AYŞE YILMAZ FIRAT ÜNİVERSİTESİ BESYO

40 FATMA ÖZDEMİR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO

41 ROJDA GÜLER MARDİN ARTUKLU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ

42 ÖZLEM İPEK SİİRT ÜNİVERSİTESİ BESYO

43 TUĞÇE AVCI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BESYO

44 DUYGU TUĞBA BAYSAL NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BESYO
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Ahmet SARIYER
 

  İnsanlık tarihi kadar eski olan ancak dünyada ilk federasyo-
nuna 1926 yılında kavuşan hentbol sporu, Türkiye’de yaklaşık 
40 yıl açık alan sporu olarak oynanmaya devam ettikten sonra 
1974-1975 yılları arasında salona taşındı. Modern salon hent-
bolunun temellerini oluşturan ise bir grup beden eğitimi öğ-
retmenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Federal Almanya’ya 
eğitime gönderilmesi oldu. Bu öğretmenler yurda döndükle-
rinde, görev yaptıkları beden eğitimi bölümlerinde modern 
salon hentbolu ile ilgili yaptıkları çalışmaları dünya standart-
larına taşımış oldular. 1975 yılında, salon hentbolu kurallarını 
derleyerek ilk kez kitap haline getiren Gazi Eğitim Enstitüsü ve 
Ankara Spor Akademisi Öğretim Üyesi Yaşar Sevim, salon hent-
bolu adına yaptığı değerli çalışmalar ile bu sporun Türkiye’de 
yaygınlaşması ve kökleşmesine önemli katkılar sağladı.

   Dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek ve Beden Terbi-
yesi Genel Müdürü Talat Akgül’ün de gayretleriyle 4 Şubat 1976 
yılında Hentbol Federasyonu 22. Federasyon olarak kuruldu. Fe-
derasyon başkanlığı görevine ise Almanya Köln Spor Akademi-
si’nde dört yıl süreyle hentbol, basketbol, futbol, voleybol konu-
larında ihtisas öğrenimi görmüş olan Yaşar Sevim getirildi. Yaşar 
Sevim başkanlığındaki ilk Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu 
ise şu şekilde oluşturuldu: 

Başkan: Yaşar Sevim
Genel Sekreter: İsmail Hakkı Esemen
Asbaşkan: Erol İlgin
Üye: Sedat Muratlı
Üye: Fahrettin Günvar
Üye: Atilla Bostancıoğlu
Üye: Şahin Köktürk
Üye: İlhan Özler
Üye: Murat Kılıç
Üye: Sabahattin Erman
Üye: Turgay Kayaoğlu
Eğitim Birimi Asbaşkanı: Sedat Muratlı
Eğitim Birimi Üyesi: Murat Kılıç
Eğitim Birimi Üyesi: Kayhan Beyhan
Eğitim Birimi Üyesi: Ahmet Sarıyer
Eğitim Birimi Üyesi: Erhan Bayramoğlu

    Dergimiz için bu kıymetli kuruldan, Ahmet Sarıyer ve Kayhan 
Beyhan’la görüşerek, ülkemizde hentbolun dünü ve bugünü 
hakkında yorumlarını aldık:

 “Elazığ’da yapılanların diğer Anadolu şehirle-
rine de örnek olmasını temenni ediyorum” 

 
 

              

 

 

    

Hentbol sportif oyunlar içinde daha çok mücadele, kuvvet, ça-
bukluk, teknik taktik isteyen, basketbol ve futbol karışımı, özel-
likle de gol heyecanının yaşandığı bir branştır. 

   Hentbolun daha çok seyredilir duruma gelmesi için, iyi bir fede-
rasyon yönetimi, hentbolun daha iyi oynanması için iyi yetişmiş 
ve gönül vermiş teknik ekip gerekir.

   Hentbol ilk kurulduğu yıllarda kısıtlı imkanları olmasına rağmen 
özellikle okullar ve altyapı olarak Türkiye’de büyük bir ilgi ala-
ka görerek çok başarılı oldu ve o dönemlerde hentbol haberleri 
gazetelerin sayfalarında çok geniş yer alırdı. Televizyon kanalları 
çok az sayıda olmasına rağmen uzun süre ekranda gösterilirdi ve 
sonucunda da seyircinin ilgisi daha fazlaydı. 

Hentbolun kuruluşundan bugüne kadar geçen uzun zaman di-
liminde ileriye gidileceğine daha da geriye gidildi. Yukarıda da 
belirttiğim gibi hentbolu seven, hentbolu bilen özverili bir fede-
rasyon yönetiminin işin başında olması, kulüpler ve yazılı görsel 
basın ile iyi ilişkiler içinde bulunması ve en önemlisi de hentbo-
lun Türkiye’de iyi oynanması için iyi yetişmiş teknik ekibin altyapı 
çalışmaları yapması gereklidir.

Anadolu’muzun güzide illerinden birisi olan Elazığ’da böyle bir 
kulübün kurulması, hentbol branşında faaliyet göstermesi, özel-
likle de kız çocuklarımız ile bu branşta faaliyette bulunması tak-
dire şayan bir durumdur. Öncelikle bu projeyi hayata geçiren ki-
şileri gönülden kutluyorum.

GÖRÜŞ
“İlk Federasyondan Bugüne…”
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  Sporun ve özellikle de hentbolun 
birleştiriciliğine yürekten inanıyo-
rum. Elazığ’da yapılanların diğer 
Anadolu şehirlerine de örnek olma-
sını temenni ediyorum. 

   Çalışmalarınızın ve başarılarınızın 
devamını diliyor, düşüncelerime der-
ginizde yer verdiğiniz için ayrıca te-
şekkürlerimi sunuyorum.

Kayhan BEYHAN 

“Hentbolun ilk yıllarındaki hızlı gelişimi,  
duraklama dönemi ve çöküş dönemi ile  
hepimizin hesaplaşması gerekir”
  

Hentbolu diğer spor dallarından ayıran özellikleri; futbola benzer-
liği, kale ve gol olması sebebiyle seyircide ayrı bir heyecan uyandır-
ması ve görsel zenginliğidir. Ayrıca futboldaki kale ve gol benzerli-
ği dışında el ile oynanmasının getirdiği çabuk oyun, hareketlilik ve 
sonuca gitmek için teknik becerilerin her an uygulanabilir olması 
hentbolu farklı kılar.

  Türkiye’de hentbolun daha az seyredilir olmasının bence en önemli 
sebeplerinden biri; federasyon başkanlığı ve üyeliklerinin belirli bir 
dönemden itibaren vizyonsuz, beceriksiz makamlar haline dönüş-
mesi ve bulundukları makamları hentbola hizmet için değil, kendi 
ego ve çıkarlarını tatmin etmek için kullanan kişi ve gruplara teslim 
edilmesidir.

   Bu kişi ve gruplar hentbola hiçbir olumlu katlı yapmadıkları gibi, 
daha önceki kazanımların da kaybedilmesine sebep olmuşlardır. İlk 

kayıp medya ile ilişkilerin zayıfla-
ması ve hentbol sporunun gazete 
ve TV’lerde yer almamasıdır. Do-
layısıyla hentbola ilginin toplum 
nezdinde tamamen olmasa bile 
çoğunlukla kaybolmasına neden 
olmuşlardır. Bir spor branşının 
toplumda ilgi uyandırabilmesini 
sağlamak, medyada çok fazla yer 
almasına bağlıdır. 

 İkinci önemli etken; spor kulüp-
lerinin bu spora karşı ilgisizliğidir. 
Federasyonun amacı, spor kulüp-
lerini hentbola kazandırmak ve 
dolayısıyla lisanslı sporcu sayısını 
artırmak olmalıdır.

  Hentbol liglerimizdeki takımların büyük çoğunluğu belediyeler 
tarafından desteklenmektedir. Semt ve şehir takımları ile birlikte 
futbol takımlarının hentbol şubelerinin de kurulmalarını sağlamak, 
teşvik etmek gereklidir.

  Bu sadece kulüpler ile ilgili problemdir. Esas problem minik, yıldız 
ve genç takımlarına sporcu verecek sistemin oturtulmasıdır. Bunun 
için ilkokul düzeyinden ortaokul, lise ve üniversite düzeyine kadar 
hentbolun oynanmasını sağlayacak düzen kurulmalıdır.

  Bu düzeni kuracak ve uygulayacak olanlar, federasyonun eğitim 
birimi önderliğinde beden eğitimi öğretmenleri ve üniversitelerdeki 
branş hocalarıdır. Federasyon olarak bu grupların öncelikle ilgisini 
çekmek ve eğitimini sağlamak birinci derecede önemlidir.

  Bu sağlandığı takdirde, hentbol lisanslı sporcu sayısı artırılarak 
toplumda seyirci sayısını yükseltebiliriz. Ayrıca seyirci ilgisini artıra-
bilecek en önemli etkenlerden biri; Türkiye’de Avrupa veya dünya 
şampiyonalarında yer alan takımların katıldığı organizasyonları ya-
pabilmektir. Bu organizasyonları çok iyi bir planlama ve tanıtım ile 
gerçekleştirdiğimizde seyirci ilgisi de yükselecektir.

   Diğer bir etken; milli takım çalışmalarıdır. Ülkemizde senelerdir 
yıldız, genç ve A Milli Takım maçları yapılmaktadır ancak bundan 
kimsenin haberi olmamaktadır. Gençleri bu spora çekebilmemiz için 
en önemli etkenlerden biri de millilik isteği ve ruhudur.

  Milli takımlarımızın müsabakaları için ayrıca bir tanıtım vizyonu 
geliştirilmeli ve toplumda ilgi uyandırılmalıdır.

  Diğer önemli konulardan biri de eğitim meselesidir. Antrenörleri-
mizin ve hakemlerimizin eğitimi diğer konular kadar önceliklidir. İyi 
oyuncular ancak iyi eğitimli antrenörler tarafından yetiştirilirler. Ne 
kadar kaliteli iyi oyuncu, o kadar iyi bir milli takım! Ne kadar iyi ve 
başarılı bir milli takım, o kadar bol seyirci ve ilgi!

  Esasında hentbolun ilk yıllarındaki hızlı gelişimi, duraklama döne-
mi ve çöküş dönemi ile hepimizin -kendimi de dahil ederek söylüyo-
rum- hesaplaşması gerekir.
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Medeniyetler Kenti Elazığ
Eskinin Harput’u, günümüzün Elazığ’ı olan bu güzel Doğu Anadolu şehrimiz, müzeleri, tarihi camileri, 

kiliseleri ve hanlarıyla tarihi; kaplıcaları, şelaleleri ve gölleriyle doğal; Oğuzlar’a kadar uzanan mutfağıyla 
leziz bir rota olarak sizi bekliyor. Bir kere gelin, tekrar gelmek isteyeceksiniz…

  Elazığ ili, MÖ 3000’li yıllarda kurulduğu sanılan, 
Harput kentinin ovadaki devamıdır. Bu nedenle yıllarca 
Harput denmiştir. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 
hâkimiyetinin Anadolu’ya kayması ile Harput’un Türk 
yurdu olmasında en önemli savaşın Malazgirt Meydan 
Muharebesi olduğunda şüphe yoktur. Nitekim Harput ve 
çevresi, Malazgirt Muharebesi’nden sonra Türklerin eline 
geçmiş olup, yörede Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na 
bağlı olarak Çubukoğulları Beyliği kurulmuştur (1085). 
Harput’un Türkler tarafından alınmasına kadar sadece 
müstahkem bir kale hüviyetinde kalan bu yer, Türklerle 
beraber büyüyen bir şehir haline gelmiştir. Çubukoğulları 
Beyliği’nin ömrü uzun sürmemiş ve ardından 1110 
yılında Artukoğulları dönemi başlamıştır. Bir müddet 
sonra Harput Artukluları diye bilinen bağımsız bir beylik 
kurulmuştur. Harput, 1230 yılında Moğolların eline 
geçmiş, 1234 yılından itibaren de Anadolu Selçuklu 
İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altına girmiştir. 1507 yılında 
Safevîlerin eline geçen Harput, 1516 yılında ise Çaldıran 
Savaşı ile Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Mezra denilen 
bugünkü yerleşim yerine 1834’te taşınan Elazığ’a 1862 
yılında Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışının beşinci yılında 
Kütahyalı Ahmet İzzet Paşa devrinde buraya tayin edilen 
Vali İsmail Paşa’nın teklifi ile Ma‘mûretü’l-Azîz Vilâyeti ismi 
verilmiştir. Fakat telaffuzu güç olduğundan halk arasında 

 

 

kısaca El-Azîz olarak söylenegelmiştir. Zaman içinde 
bölgeye eyalet merkezliği yapan şehre 1937 yılında Atatürk 
tarafından tahıl ambarı, bolluk ve bereket anlamına gelen 
El-Azık adı verilmiş olup, zamanla Türkçe ses uyumuna 
uygunluğu ve söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olarak 
kullanılır olmuştur.

Tarihin izinde

GEZİ
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   Elazığ’ı gezmeye müzelerinden başlayabilirsiniz. Keban 
Barajı için yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan 
tarihi eserler Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde 
sergileniyor. Halı ve Kilim Galerisi, Etnografya Salonu, 
Arkeolojik Eserler ve Sikke Salonu olmak üzere üç 
bölümden oluşan müzede Hitit, Hurri, Urartu, Roma, 
Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinden pek çok eser 
bulunuyor.

Eski Halk Evi (Öğretmen Evi) ise, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, 17 Kasım 1937 günü Elazığ’a yaptığı ziyarette 
kaldığı ev. Atatürk’ün kaldığı oda günümüzde Kent Müzesi 
haline gelmiş ve Atatürk’ün kullandığı eşyaları birebir 
görme fırsatı sunuyor.

Şefik Gül Kültür Evi de Elazığ’a özgü görmeye değer 
yerlerden biri. 18. yüzyıl sonlarında Harput Antik Kenti’nde 
inşa edilmiş olan bu konak, Harput mimarisine göre 
yeniden restore edilerek Şefik Gül Kültür Evi ismini 
almış. Yöresel kıyafetler, Harput kültüründen eşyalar 
ve Harput’un eski fotoğraflarının bulunduğu konak 
gerçekten görülmeye değer.

Gezilecek Yerler
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Tarihi Eserleri ile Büyülü Bir Coğrafya…
   Elazığ bölgesinin tarihi yapıları ve doğal güzellikleri 
saymakla bitmiyor. Sizin için en önemlilerini listeledik.

Harput Kalesi: Harput Tepesi’nde bulunan Harput 
Kalesi’nin tarihi milattan önce 8. yüzyıla dayanıyor. Kalenin 
burç ve surları hala ayakta, zamanla odalar, basamaklar ve 
gizli geçitler eklenmiş. İç ve dış olmak üzere iki bölümden 
oluşan kaleye Süt Kalesi de deniyor. Sebebi, rivayete göre 
kale harcı hazırlanırken su yerine süt kullanılması. Kale 
içinde yapılan kazı çalışmalarından çıkarılan bazı eserler, 
Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunuyor.

 Kömürhan Köprüsü: Köprü ilk olarak 1638 yılında Sultan 
4. Murad tarafından inşa edilmiş. Bağdat Seferi sırasında 
verdiği karar ile yapımına başlanan Kömürhan Köprüsü, 
sultanın ani ölümünden dolayı yarım kalmış, yüzyıllar 
sonrasında Cumhuriyet döneminde bulunduğu yere inşa 
edilmiş. Köprü Fırat Nehri’nin iki yakasını bir araya 
getiriyor. Bir diğer adıyla İsmet Paşa Köprüsü 
olan bu köprü Karakaya Barajı yapıldıktan sonra 
sular altında kalmış. 1986 yılında bir yenilenmeye 
uğramış ancak aynı ismini taşımaya devam etmiş. 

Palu Kalesi: Tarih boyunca pek çok medeniyetin 
ayak bastığı Palu ilçesi 7000 yıllık bir tarihe sahip. 
Son yıllarda ismi rafting gibi su sporlarıyla daha da 
bilinmeye başlayan Palu’nun kalesi de görülmeye 
değer. Kaymakamlık tarafından başlatılan proje 
kapsamında restore edilen kale, bugün ziyaretçiler 
için kolay gezilebilir bir hale getirilmiş.

Üç Lüleli Çeşme (Harput Çeşmesi): Üzerindeki 
kitabeye göre 1906 yılında yaptırıldığı düşünülen 
Harput Çeşmesi, nam-ı diğer Üç Lüleli Çeşme, 
Harput ilçesine girişte sol tarafta yer alıyor. Çeşme 

kesme taşla yapılmış olup eyvanlı bir tipe sahip. Yuvarlak 
olan eyvan kemeri üzerinde ay – yıldız motifi, kenarlarında 
ise palmet motifleri bulunuyor.

Demirkapı Han: Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakkaya 
Köyü’ndeki Demirkapı Hanı 1638 yılında Sultan 4. 
Murad tarafından yaptırılmış. Bağdat Seferi sırasında 
Çakmakkaya Köyü’nden geçerek Gülek Boğazı’ndan 
Karadeniz’e ulaşan kervanların konaklaması için yapılan 
Han, Elazığ’da görülmesi gereken tarihi yerlerden biri.

Diğer tarihi yapılar:
- Harput Ulu Camii
- Mansur Baba Türbesi
- Kazım Efendi Türbesi
- İzzet Paşa Camii 
- Üryan Baba Türbesi
- Meryem Ana Kilisesi
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Festivaller Şehri

Doğa Sporlarının 
Cazibe Merkezi

Harput Antik Kenti’nde bulunan Buzluk Mağarası’nın 
diğer ismi Buzluk Taşı. Elazığ’da görebileceğiniz en 
etkileyici doğa ve turizm merkezlerinden Buzluk 
Mağarası’nda yeraltı hava akımı olduğu için en sıcak yaz 
günlerinde bile doğal buz görülürken kış aylarında da 
sıcak hava oluşuyor.
 
Türkiye’nin Atatürk Barajı’ndan sonra en büyük ikinci yapay 
gölü olan Keban Baraj Gölü Elazığ’da bulunuyor. 675 
kilometrekarelik alanıyla gölde elektrik üretimi yapılıyor. 
Elazığ’a 45 kilometre uzaklıktaki Keban Baraj Gölü’nden 
feribotla Elazığ’ın Ağın, Tunceli’nin ise Çemişgezek ve 
Pertek ilçelerine geçiş yapılabiliyor. Gölde olta balıkçılığı 
da yapılıyor.

Çırçır Şelalesi ise Elazığ’daki doğal güzelliklerden bir 
diğeri. Dünyanın en genç şelalesi olarak bilinen şelale, 
Keban Barajı’ndan gürül gürül akan suyu, geniş bahçesi, 
temiz havası ile turizm açısından oldukça ilgi görüyor. 
Buradaki alabalık tesislerinde doğa ile iç içe bir ziyafet sizi 
bekliyor!

Güneyinde Hazarbaba Dağı’nın bulunduğu Hazar Gölü 
ise şehir merkezine 26 kilometre mesafede bulunan 
tektonik bir göl. Dinlenme tesisleri ve kamp alanlarının 
bulunduğu gölün Ege ve Akdeniz plajlarını aratmayan bir 
plajı var. Bölgede su sporları ve yamaç paraşütü yapma 
olanakları, son yıllarda Elazığ’a olan ilgiyi artırıyor.

Hazarbaba Dağı’ndaki Hazarbaba Kayak Merkezi 
ise Elazığ’a kış turizmini çekiyor. Merkezde kendi kayak 
malzemelerinizi getirerek veya buradan kiralayarak 
muhteşem Hazar Gölü manzarasına karşı kayak 
yapabilirsiniz. Kar motoruna binerek çevreyi keşfedebilir, 
uzman eğitmenlerden ders alabilirsiniz.

Karların içinden çıkıp kaplıcaya girmeye ne dersiniz? 
Karakoçan Golan Kaplıcaları sizi bekliyor. Karakoçan 
Golan Kaplıcaları şifalı sularıyla biliniyor ve her yıl 
yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Kaplıcalar, Tunceli ve 
Elazığ sınırını oluşturan Peri Nehri üzerinde bulunuyor. 
Elazığ’ın Alacakaya ilçesindeki Sori Maden Ocakları 
civarında bulunan Sori Şelalesi de görmeye değer doğal 
güzelliklerden biri. 

1992’den beri her yıl kasım ayında Uluslararası Hazar Şiir 
Akşamları Festivali düzenleniyor Elazığ’da. Dünyanın dört 
bir yanından şairlerin katıldığı festivalde, yöresel türkülerle 
birlikte şiir dinletileri yapılıyor. Bir diğer festival ise Elazığ 
Kültür ve Sanat Derneği’nin her sene mayıs ayında organize 
ettiği Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali! Festivalde 
kısa filmler, ödüllü filmler ve belgeseller gösterilirken, ünlü 
oyuncular ve yönetmenlerle söyleşiler yapılıyor.

Temmuz aylarında Keban’ın Ulupınar Köyü’nde Birvan Piri 
Davut Şenlikleri de Elazığ’da düzenlenen festivallerden 
biri. Dayanışma, yardımlaşma, hoşgörü ve sevginin ana 
temalar olduğu şenlikte kurbanlar kesilip katılımcılara 
ikram ediliyor. Yemek demişken, Ağın ilçesinde her 
yıl ağustos ayında gerçekleşen Ağın Leblebi, Dut ve 
Pekmez Festivali ise en leziz festivallerden biri. Ağın’ın 
tanınması için organize edilen festivalde pekmez ve 
leblebi yarışmaları düzenleniyor. 

Gaziantep’ten sonra Türkiye’nin en zengin ikinci mutfağı 
seçilen ve Oğuzlara kadar uzanan Elazığ Mutfağı’nda 
150’ye yakın yemek ve tatlı çeşidi bulunuyor. Elazığ’ı 
sadece bunun için bile ziyaret etmeyi düşünebilirsiniz! 

Harput çorbası, Lobik 
çorbası, Harput köfte, 
Küncülü köfte, kömbe, 
Halbur hurması, 
dolanger, patile, cevizli 
sucukları orcik, tutmaç, 
kara kavurma, peynirli 
ekmek ve tandır ekmeği 
Elazığ Mutfağı’na özgü 
lezzetlerden sadece 
bazıları. 

Yiyip içmenin yanı sıra 
Harput ilçesini karış karış 
gezip tarihi dokusunu 
hissetmenizi öneriyoruz. 
Kapalı Çarşı’ya uğrayın 
ve çeşit çeşit sıralanmış 
yöresel ürünleri görün, 
üzümünden cevizine Elazığ’da yetişen tüm meyveleri 
ve nohudundan buğdayına tüm gıda ürünlerini yerinde 
inceleyin.
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