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Hoşgeldiniz

Değerli Misafirler,
 
2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na hoş geldiniz. Basketbol ile dolu 10 gün 
boyunca İstanbul ve Ankara’da sizleri ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız. Dünyanın 
en iyi 16 takımı burada bizimle birlikte olacak ve bunun Türkiye’deki ve dünyadaki tüm 
basketbolseverleri oldukça heyecanlandırdığından hiç şüphem yok.
 
2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası, kuruluşunun 55. yılını kutlayan Türkiye 
Basketbol Federasyonu (TBF) için sporumuzu, tarihimizi ve vizyonumuzu yansıtacağımız 
önemli bir fırsat olacaktır. Türkiye, Kadınlar Dünya Şampiyonası ile son 15 yılda hem 
erkeklerde hem de kadınlarda dünya ve kıta şampiyonalarına ev sahipliği yapmış 
ilk ülke olacak. Bu yıl ilk defa, erkek ve kadın milli takımlarımız FIBA’nın en önemli 
turnuvalarında yer aldı. Ayrıca bu yaz, Genç ve Ümit Erkek Milli Takımlarımız Avrupa 
Şampiyonu olma başarısı gösterdiler.
 
Tüm bu başarıların yanı sıra, TBF olarak asıl hedefimiz basketbolun etkisini artırmak ve 
toplumumuza basketbolu aşılamak. Bu yıl, en önemli parçası Camp PASS IT ON olan 
geleceğe yatırım projemiz PASS IT ON’u, bu amaç doğrultusunda resmen başlattık. 
11-18 Ağustos tarihleri arasında 87 ülkeden gelen 200’den fazla genç basketbolcuyu 
ve 100’den fazla koçu bir hafta boyunca hem basketbol hem de kültürel etkileşim için 
İstanbul’da bir araya getirdik. Bu kamp, TBF’nin basketbol aracılığıyla insanların hayatını 
değiştirmek konusundaki kararlılığının göstergesi olan girişimlerinin sadece ilkiydi.
 
2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın bizim için bir başka önemli noktası da; 
dünyanın dört bir yanından gençlerin ülkemizde bu başarılı sporcuları izleyecek 
olmaları. Türkiye’de tanık olacağımız bu heyecan dolu olaydan daha güzel bir ortam 
düşünemiyorum.

Saygılarımla,

Turgay Demirel
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı



2 3

Hoşgeldiniz

Sevgili Basketbolseverler,

İstanbul ve Ankara’da düzenlenen 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda sizleri 
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her dört yılda bir dünyanın en iyi 16 kadın milli takımı 
bu önemli turnuva için bir araya geliyor.  Bu şampiyonada yer almaktan ve ülkemizde 
düzenlenmesinden dolayı gururluyuz. 

Her ne kadar Türkiye ev sahibi olsa da, A Milli Kadın Basketbol Takımımız bu önemli 
şampiyonaya Avrupa Şampiyonaları’nda kazanmış olduğu başarılar ile katılmaya hak 
kazanmıştır. 

Türkiye’nin Kadın Basketbolu serüveni; 20 yıldır TBF Kadın Basketbolu’ndan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi olmam dolayısıyla beni oldukça yakından ilgilendiriyor. 
Tarihçemize baktığımızda 1964’te kısa süreli bir yapılanmanın ardından hiçbir çalışma 
yapılmadan 1984 sonrasına kadar süren kaybedilmiş zamanlarımız bulunmakta. Bu 
açığın kapatılabilmesi için çok gayret gösterdik. Türkiye’de Kadın Basketbolu’nun 90’lı 
yıllarda ciddi anlamda yapılanmaya başlaması, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
Kadın Basketbolu’nu her düzeyde daha iyiye taşımak adına yüklenmiş olduğu görev 
bilinci sayesinde gerçekleşmiştir. Kadın Basketbolu için bugüne kadar fedakârca emek 
veren tüm camiamızın bu başarıda çok büyük katkısı vardır. 

Son yıllarda kazanılan 2011 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Gümüş Madalya, en 
önemlisi Türk Spor Tarihi’nde bir ilk olan, önemli değer taşıyacak 2012 Olimpiyatları’nda 
5.’lik ve 2013 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Bronz Madalya bugüne kadar benzeri 
görülmemiş istikrarlı başarılardır. Sağlam temeller attığımızı ve ileride uluslararası 
düzeyde Türk Kadın basketbolunun her zaman önemli bir yerde olacağını düşünüyor, 
uluslararası alanda ülkemizi gururlandıran takımımızın bu yıl da aynı başarıyı 
tekrarlayacağına yürekten inanıyorum. Tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Jülide Sonat
TBF Yönetim Kurulu Üyesi

A Milli Kadın Basketbol Takımı

Son On Yılın Unutulmayanları

2005: Dönüm Noktası

2005 yılı, Türk kadın basketbolu için en önemli dönüm noktalarından biri oldu. 2005 
Kadınlar EuroBasket’in ev sahibi olarak doğrudan katıldığımız turnuvada takımımız, 
çeyrek finallere kalarak Avrupa’da bu seviyede mücadele edebileceğini taraftarlarına ve 
rakiplerine kanıtlamıştı.

2011: Podyumdayız

İlk EuroBasket deneyimimizden sadece 6 yıl sonra takımımız, 2011’deki turnuvada 
podyumdan gümüş madalya ile ayrılarak evine büyük bir gururla döndü.

2012: Olimpiyatlar

Londra Olimpiyatları vizesi için Haziran 2012’de, Ankara’da ev sahipliği yaptığımız FIBA 
Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’nde; Porto Riko, Japonya ve Arjantin’e karşı oynadığımız 
üç maçı da kazanarak tarihte ilk kez Olimpiyatlar’a katılma hakkı elde ettik. Londra 
Olimpiyatları’nı beşinci olarak tamamlayan Türk Milli Takımı, Avrupa arenasındaki 
iddiasını dünya arenasına taşımış oldu.
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A Milli Kadın Basketbol Takımı

2013: Bir Madalya Daha

EuroBasket 2013’ten önce Türkiye ilk kez bir turnuvanın en güçlü madalya adaylarından 
biri olarak gösteriliyordu. Ay-Yıldızlılar, Fransa’da hırslı bir başlangıç yaptı ve Ukrayna, 
Karadağ, Slovakya, İtalya ve İsveç karşısında galibiyet elde etti. Yarı finallerde Fransa’ya 
kaybedilen karşılaşmadan sonra zihinsel ve moral olarak madalyaya odaklanmış olan 
Türk Milli Takımı, bronz madalya maçında Sırbistan’a karşı 92-71 ile galip geldi ve arka 
arkaya kazandığı ikinci EuroBasket madalyasıyla eve döndü.

2014: Seyircimiz Önünde Dünya Sahnesinde

Milli takımımız bu yaz bir kez daha kendi seyircisi önünde mücadele edecek. Son on 
yıllık dönemde Türkiye’yi hayal dahi edilemeyecek bir seviyeye çıkaran sporcularımız 
dünyanın en iyileriyle altın madalya için karşılaşacak.

Gümüş madalya  
EuroBasket 2011

 
2012 Yaz Olimpiyatları 5.’lik

Bronz madalya 
EuroBasket 2013

2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası

Türkiye’nin kadın basketbolunda mücadele edeceği ilk dünya şampiyonası olan 17. FIBA 
Kadınlar Dünya Şampiyonası, 27 Eylül ve 5 Ekim 2014 tarihleri arasında Türkiye’de 
düzenleniyor. Türkiye, turnuvaya ev sahipliği yaparak, son 15 yılda hem erkeklerde hem 
de kadınlarda dünya ve kıta şampiyonalarına ev sahipliği yapan ilk ülke olacak. Daha 
önce EuroBasket 2001, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası ve Kadınlar EuroBasket 2005, 
Türkiye’de düzenlenmişti.

Kadın basketbolu açısından dünyanın en önemli basketbol turnuvası olan FIBA Kadınlar 
Dünya Şampiyonası ilk olarak 1953 yılında Şili’de düzenlendi. Her dört senede bir 
FIBA’nın 5 bölgesinden (Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya) en iyi 16 takım, 
‘Dünya Şampiyonu’ ünvanını elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Şampiyona tarihinde sadece dört ülke bu ünvanı kazanabildi. Sekiz altın madalya ile 
rekoru elinde tutan ABD’yi, altı altın madalyayla Sovyetler Birliği takip ederken Avustralya 
ve Brezilya birer kez şampiyon olma başarısını gösterdi.
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İstanbul

Bir ayağı Avrupa’da diğeri Asya’da… Kültürleri ve medeniyetleri birbirine bağlayan eşsiz 
İstanbul, dünyanın beşinci Türkiye’nin ise en büyük şehri. 14 milyon kişiyi ağırlayan 
şehirde spor tutkusu bütün şehri bir araya getiriyor. İstanbul; 2001 EuroBasket, 2010 
FIBA Dünya Şampiyonası, 2012 EuroLeague Final Four ve EuroLeague Kadınlar 
Final Eight, 2013 3x3 Dünya Turu Finali, 2012 ve 2013’te NBA Europe Live Tour’a ev 
sahipliği yaptı. Kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası olmanın yanı sıra İstanbul, 
aynı zamanda uluslararası bir basketbol başkenti.
 
Son zamanlarda İstanbul’da önemli yenilikler gerçekleştirildi. Boğazın altından geçen 
Marmaray metro sistemiyle Avrupa ve Asya arası ulaşım artık beş dakikadan daha az 
sürüyor. Duraklarından biri Abdi İpekçi Arena’ya beş dakikalık yürüme mesafesinde olan 
Marmaray, Asya ve Avrupa yakasında bulunan izleyicilerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

İstanbul’un en büyüğü olan Atatürk Havalimanı, toplam yolcu sayısı açısından Türkiye’nin 
de en büyük havaalanı olma özelliğine sahip. 2012’de 45 milyon yolcuya hizmet veren 
alan, uluslararası yolcu trafiği açısından dünyanın en işlek 14. havaalanı konumda. Abdi 
İpekçi Arena’ya ve çevre otellere 10-15 km uzaklıkta yer alıyor.

Ev Sahibi Şehirler

Ankara

Türkiye’nin başkenti ve ikinci en büyük şehri olan Ankara, Türkiye’nin doğal değerlerini 
yansıtırken aynı zamanda zengin bir tarih barındırıyor.  Spor aşkıyla dolu 5 milyon kişiye 
ev sahipliği yapan Ankara’nın basketbol sahnesi, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası için 
inşa edilen Ankara Arena ile daha da hareketlendi. 2005 Kadınlar EuroBasket ve 2012 
FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yaparak kadın basketbolunun en 
önemli şehirlerinden biri oldu.
 
Başkent olarak, ziyaretçilerine kusursuz bir ulaşım ve konaklama hizmeti sunan 
Ankara’nın havaalanı Esenboğa, 2012’de 10 milyon yolcuya hizmet verdi ve 2009’da 
ACI Avrupa tarafından Avrupa’nın en iyi havaalanı olarak ödüllendirildi.

Ev Sahibi Şehirler
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Turnuva Programı

GRUP A

BREZİLYA

ÇEK CUMHURİYETİ

JAPONYA

İSPANYA

GRUP C

AVUSTRALYA

BELARUS

KÜBA

KORE

GRUP B

KANADA

FRANSA

MOZAMBİK

TÜRKİYE

GRUP D

ANGOLA

ÇİN

SIRBİSTAN

ABD

GRUPLAR

GRUP MAÇLARI

Turnuva Programı

FİNAL MAÇLARI

ANKARA - ANKARA ARENA ISTANBUL -  ABDİ İPEKÇİ ARENA

14:00 Brezilya - Japonya Grup A

16:15 İspanya - Çek Cumhuriyeti Grup A

19:00 Mozambik - Türkiye Grup B

21:15 Fransa - Kanada        Grup B

14:15 Avustralya - Kore Grup C

16:30 Angola - Çin Grup D

19:15 Belarus - Küba Grup C

21:30 ABD - Sırbistan Grup D

14:15 Sırbistan - Çin Grup D

16:30 Avustralya - Belarus Grup C

19:15 Kore - Küba Grup C

21:30 ABD - Angola Grup D

27 EYLÜL CUMARTESİ

28 EYLÜL PAZAR

30 EYLÜL SALI

14:15 Küba - Avustralya Grup C

16:30 Kore - Belarus Grup C

19:15 Sırbistan - Angola Grup D

21:30 Çin - ABD Grup D

14:00 Fransa - Mozambik Grup B

16:15 Çek Cumhuriyeti - Japonya Grup A

19:00 Kanada - Türkiye Grup B

21:15 İspanya - Brezilya   Grup A

14:00 Mozambik - Kanada Grup B

16:15 Japonya - İspanya Grup A

19:00 Türkiye - Fransa Grup B

21:15 Brezilya - Çek Cumhuriyeti Grup A

İSTANBUL - ÜLKER SPORTS ARENA

ANKARA - ANKARA ARENA ISTANBUL -  ABDİ İPEKÇİ ARENA

1 EKİM ÇARŞAMBA

3 EKİM CUMA

4 EKİM CUMARTESİ

5 EKİM PAZAR

Çeyrek Final Elemeleri

(A Grubu 2.’si - B Grubu 3.’sü)
25. Maç

Çeyrek Final Elemeleri

(B Grubu 2.’si - A Grubu 3.’sü)
26. Maç

Çeyrek Final Elemeleri

(C Grubu 2.’si - D Grubu 3.’sü)
27. Maç

Çeyrek Final Elemeleri

(D Grubu 2.’si - C Grubu 3.’sü)
28. Maç

Çeyrek FİNAL (A Grubu 1.’si - 27. Maçın Galibi) 29. Maç

Çeyrek FİNAL (B Grubu 1.’si - 28. Maçın Galibi) 30. Maç

Çeyrek FİNAL (C Grubu 1.’si - 25. Maçın Galibi) 31. Maç

Çeyrek FİNAL (D Grubu 1.’si - 26. Maçın Galibi) 32. Maç

5.’lik Maçı (29. Maçın Kaybedeni - 30. Maçın Kaybedeni) 33. Maç

5.’lik Maçı (31. Maçın Kaybedeni - 32. Maçın Kaybedeni) 34. Maç

Yarı Final (29. Maçın galibi - 30. Maçın galibi) 35. Maç

Yarı Final (31. Maçın galibi - 32. Maçın galibi) 36. Maç

14:00 7.’lik Maçı (33. Maçın Kaybedeni - 34. Maçın Kaybedeni) 37. Maç

16:15 5.’lik Maçı (31. Maçın galibi - 30. Maçın galibi) 38. Maç

19:00 3.’lük Maçı 39. Maç

21:15 Final 40. Maç
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Abdi İpekçi Spor Salonu

Unutulmaz anlar için titizlikle yapılandırılan Abdi İpekçi Spor Salonu; 2004 Eurovision, 
2001 EuroBasket ve 2010 FIBA Dünya Şampiyonası’nda dahil olduğu birçok uluslararası 
spor ve eğlence organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Salon, İstanbul Atatürk Havaalanı’na 
12 km uzaklıkta.
 
Kapasite: 11.000
 
Ev sahipliği yaptığı organizasyonlar:  2010 FIBA Dünya Şampiyonası, EuroBasket 
2001, 2012 EuroLeague Kadınlar Final Eight, 2004 Eurovision Şarkı Yarışması, 2005 
Phil Collins Konseri, 2007 Enrique Iglesias Konseri, 2009 European Kısa Kulvar 
Yüzme Şampiyonası, 2009 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, 2011 Avrupa Judo 
Şampiyonası, 2011 WWE SmackDown.
 
Park Kapasitesi: 1.500
 
Adres: 10. Yıl Caddesi, 34020 Zeytinburnu, İstanbul

Salonlar

Ülker Sports Arena

Ülker Sports Arena, Fenerbahçe Ülker Spor Kulübü’ne ev sahipliği yapıyor. İleri teknoloji 
ile donatılmış arena, FIBA standartlarına uygun olarak yapıldı. Avrupa’nın en büyük 
skorborduna sahip olan arena; NBA Europe Live Tour ve diğer birçok uluslararası 
organizasyona ev sahipliği yaptı.
 
Kapasite: 15.000 (44 adet loca)
 
Ev sahipliği yaptığı organizasyonlar: 2012 ve 2013 NBA Europe Live Tour, 2012 Alegría 
(Cirque du Soleil), 2012 Jennifer Lopez Konseri, 2013 WWE Raw Dünya Turu, 2013 
Michael Jackson The Immortal Dünya Turu, 2013 Glory Kick Boxing, 2013 We Will Rock 
You: 10. Yıl Dönümü Turu, 2013 Music Bank Dünya Turu.
 
Park Kapasitesi: 2.100
 
Adres: Barbaros Mah., Ihlamur Sok., Batı Ataşehir, Istanbul

Salonlar
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Ankara Arena

2010 FIBA Dünya Şampiyonası için yapılan Ankara Arena, FIBA standartlarına uygun 
olarak tasarlandı. Arena 2011’de “Cityscape Awards for Architecture in the Emerging 
Markets” ikincilik ödülüne layık görüldü. Spor organizasyonlarının haricinde arena her 
alandan uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilme kapasitesinde.
 
Kapasite: 10.400
 
Ev sahipliği yaptığı organizasyonlar:  2010 FIBA Dünya Şampiyonası, 2010 Efes Pilsen 
World Cup 9, 2010 Disney On Ice, 2012 FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri.
 
Park Kapasitesi: 900
 
Adres:  Ankara Spor Salonu, 06330 Gar, Ankara

Salonlar

Ceyhun Yıldızoğlu
Milli Takım Baş Antrenörü

“Altı yıl önce belirlediğimiz hedeflerden biri bu şampiyonaya ev 
sahipliği yapmaktı. Duyduğumuz sorumluluk bu nedenle daha da 
artıyor.

Turgay Demirel
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı 

“Basketbolun farkındalığını arttırmak amacıyla uluslararası 
turnuvalara ev sahipliği yapmak uzun süredir TBF’nin temel 
projelerinden biri. Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptıktan sonra 
2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın ev sahibi olmak 
bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanında aynı zamanda 
kadın basketboluna olan bağlılığımızın bir göstergesi. Biliyorum 
ki Kadın Milli Takımımız ülkemizi bir kez daha gururlandıracak.”

Alıntılar

Jülide Sonat
Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi

“Milli Takımımız son yıllarda Türk kadın takım sporları tarihinde eşi 
benzeri görülmemiş başarılar kazandı. Bu henüz bir başlangıç, 
inanıyorum ki Türk taraftarının da desteğiyle Milli Takımımız daha 
da büyük başarılara imza atacak.”
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2014 Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı Oyuncu Kadrosu

No: Adı, Soyadı Pozisyon Boy Kulüp

4 Tuğba Palazoğlu Forvet 1,70 Fenerbahçe

5 Tuğçe Canitez Forvet 1,90 Fenerbahçe

6 Cansu Köksal Forvet 1,87 Fenerbahçe

7 Birsel Vardarlı Demirmen Guard 1,74 Fenerbahçe

8 Begüm Dalgalar Forvet 1,85 Beşiktaş JK

9 Esmeral Tunçluer Guard 1,75 Fenerbahçe

10 Işıl Alben Guard 1,70 Dynamo Kursk (RUS)

11 Nevriye Yılmaz* Pivot 1,93 Galatasaray Odeabank

12 Lara Sanders Pivot 1,91 AGÜ Kayseri

13 Tilbe Şenyürek Pivot 1,87 Adana Botaş Sport

14 Şaziye İvegin Üner Forvet 1,83 İstanbul Universitesi BGD

15 Bahar Çağlar Forvet 1,90 Galatasaray Odeabank

Takım Kadrosu

* Takım Kaptanı

Teknik ve İdari Kadro

Adı, Soyadı Görev

Füzen Sönmez Koordinatör

Canan Erdoğan Manajer

Ceyhun Yıldızoğlu Başantrenör

Erman Okerman Yardımcı Antrenör

Erkan Metin Yardımcı Antrenör

Halil Demirbilek Yardımcı Antrenör

Hilmi Taşer Kondisyoner

Gökhan Metin Doktor

Şensu Dinçer Doktor

Zeynep Aysim Altay Zihin Koçu

Haşim Ay Fizyoterapist

Murat Canbakal Masör

Cihan Fidan Masör

Barış Yılmaz Malzeme Sorumlusu

Takım  Kadrosu
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Tuğba Palazoğlu

“İlkokul birinci sınıfta öğretmenim beni yormak ve benden kurtulmak 
amacıyla takıma koydu.”

Basketbola başlama hikayesini sorduğumuzda Tuğba’dan aldığımız 
cevap aslında bize karakteriyle ilgili oldukça fazla ipucu veriyor. 
Sahadaki hırsı ve bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi, çocukluğundan 
bu yana hiçbir azalma göstermemiş.

Basketbola Ankara’da başlayan Tuğba Palazoğlu, 17 yaşındayken ilk 
TKBL tecrübesini yaşadı. ABD’de aldığı eğitimin ve ABD Kolej Ligi’nde 
edindiği tecrübelerin ardından 2003 yılında yeniden Türkiye’ye dönen 
Tuğba, Migros Spor’da forma giydi. Migros Spor’un ardından Beşiktaş’a 
transfer olan Tuğba, yeni takımı ile TKBL şampiyonluğu yaşadı. 

2006 - 2008 yılları arasında TKBL’in farklı takımlarında forma giyen, 
savunmadaki sertliği ve yüksek yüzdeli şutları ile tanınan tecrübeli 
forvet 2008-2011 arasındaki sezonlarda Galatasaray’ın başarısı için ter 
döktü. Tuğba, Galatasaray’daki ilk yılında FIBA Eurocup Şampiyonluğu 
sevincini yaşadı. Son iki sezondur İstanbul Üniversitesi BGD için 
oynayan Tuğba, geçtiğimiz sezon 8.4 sayı, 1.8 ribaund ve 2.8 asist 
ortalamaları yakaladı.

“Tuğba sorumluluk almayı sever. Oyun içinde hücumda ve savunmada 
hiç bir zaman geri adım atmaz. Oyunun sıkışık anlarında insiyatif alarak 
skora katkı yapmak ister, savunmanın düştüğü anlarda sertliğiyle 
müdafaayı uyandırarak daha iyi bir ritim yakalanmasını sağlar” diyor 
A Kadın Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu; “Çok tecrübeli 
bir oyuncu ve o tecrübesinden hem bizler, hem de takım arkadaşları 
faydalanıyor.”

Tuğba ile yıllarca hem A Milli Kadın Basketbol Takımı, hem de kulüp 
takımlarında birlikte ter döken Şaziye İvegin Üner, onun açık sözlü 
kişiliğine vurgu yapıyor: “Tuğba gerçekten çok hırslı ve kararlı bir 
oyuncu. Bir şeye karar verdiği zaman sonuna kadar gider ve hiçbir 
zaman takımını ne sahada, ne de saha dışında yalnız bırakmayacak 
sağlam bir halkadır. Ayrıca çok dobra bir insandır, ne düşünüyorsa onu 
söyler. Hem sahada, hem de saha dışında iyi bir arkadaşlığımız var.”

Milli Takım formasını toplamda 140’dan fazla kez giyme başarısını 
gösteren Tuğba, her maçta ortaya koyduğu savunma eforu ile istatis-
tiklerin ötesinde bir katkı yaptı. 2009 Avrupa Şampiyonası’nda 6 maçta 
7.7 sayı ve 2.3 ribaund; 2011 Avrupa Şampiyonası’nda 3.6 sayı, 2.0 
ribaund, 1.1 asist; 2012 Londra Olimpiyatlarında 7.5 sayı, 1.2 ribaunt, 
2 asist; 2013 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 6.3 sayı, 0.9 rib-
aund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynayarak uluslararası arenadaki en 
deneyimli oyuncularımızdan biri oldu.

2011 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası’nda kazanılan gümüş 
madalyanın, Türk Kadın Basketbolu için bir dönüm noktası olduğunu 
ifade eden Tuğba, yaşadıkları gurur ve mutluluğu şu sözlerle anlatıyor:
“İkinci olmamız inanılmaz bir şok etkisi yarattı çünkü turnuvaya çok 
kötü başlamıştık. Başarabileceğimizi hiç düşünemiyorduk fakat bir 
anda şans bize döndü ve bu şansı çok iyi değerlendirip ikinci olduk. 
Muhteşemdi! Kazandığımız madalya bizi takım yaptı ve her seferinde 
bunun daha fazlasını istedik.”

Maç süresince gerek takımının, gerekse rakibin yarı sahasında oyunu 
hızlandırabilen bir oyuncu olan Tuğba’nın, savunmacı kimliği ve şut 
konusundaki yeteneği göz önünde bulundurulduğunda, 2014 Kadınlar 
Dünya Şampiyonası’nda takımının önemli silahlarından birisi olması 
bekleniyor.

2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nı sorduğumuzda, “Bana 
sorarsan hemen altını alıp gidelim.  Dünya Şampiyonası’na ilk defa 
katılıyoruz, kendi evimizde olması da ayrıca avantajları ve dezavan-
tajları olan bir durum. Kazandığımız başarılara bir yenisi eklemek ve 
kimsenin yapmadığı bir şey yapmak istiyoruz,” diyor Tuğba Palazoğlu.

Elbette evimizde oynayacağımız Dünya Şampiyonası’nda en büyük 
avantajımız, taraftarın her zaman 6. oyuncu olarak parkede yer alması 
olacak ve Tuğba da bu durumun oldukça farkında. 

“Her takımdan çeşitli farklılıklarımız var, daha çok da fiziksel olarak. 
Örneğin ABD’yi düşündüğünüz zaman fiziksel farklılığı görmezden ge-
lemeyiz ama şöyle de bir şey var: Eğer taraftar çok büyük olursa, ABD 
kendini sahanın ortasında küçük hissedecektir ve biz de daha da dev-
leştiğimizi hissedeceğiz. Bu yüzden taraftarlarımızı bekliyoruz.”

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,70 m
Kulüp: Fenerbahçe
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Tuğçe Canıtez

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 
Tuğçe’nin yüksek konsantrasyonunun altını çiziyor. Bu özelliği onu her 
an katkı vermeye hazır, mücadeleci bir oyuncu yapıyor.  

“Tuğçe oyuna ne zaman girerse girsin basketbolunu oynar. İyi bir hücum 
ribaundçusudur, iyi bir koşucudur, iyi bir takım savunmacısıdır. Sahaya 
ne zaman adımını atsa bunları yerine getirmek için bütün konsantrasyonu 
ve gücüyle mücadele eder. Bu bir oyuncu için çok önemli bir özellik.”  

Tuğçe Canıtez tüm bu yeteneklerini ve daha fazlasını yepyeni bir arenada 
sergileme fırsatı bulacak: 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası. 
Türkiye ev sahibi olacağı Dünya Şampiyonası’nda ilk defa mücadele 
edecek ve Tuğçe Canıtez kendi seyircisi önünde oynamanın avantajını 
kullanmak istiyor:  “Yeniden tarih yazmak istiyoruz ve madalya yolunda 
taraftarlarımızdan destek bekliyoruz.”

Tuğçe Canıtez, uluslararası başarılara hiç de yabancı değil. 2010 Ümit 
Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda maç başına 9.9 ribaund ortalamasıyla 
bu kategorinin en iyi ikinci oyuncusu seçilen, 2012 Londra Olimpiyat 
Oyunları’nı beşincilikle tamamlayan ve 2013 Kadınlar Avrupa 
Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan A Milli Kadın Takımımızın 
bir parçası olan Tuğçe, 23 yaşındaki bir oyuncu için oldukça dolu bir 
özgeçmişe sahip.  

Daha önce Milli Takımla birlikte yaşadığı başarıları hatırlattığımızda, 
“Olimpiyat Oyunları’nda olmak her sporcunun hayalidir. Ben de orada 
bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum.  Avrupa Şampiyonası’nda elde 
ettiğimiz başarı da benim için gerçekten çok özel” diyor.  
Tuğçe, bir sonraki durak olan ve ilk kez mücadele edeceğimiz 2014 
FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası macerası için çok heyecanlı. 
Türkiye teknik ekibi ise onun yeteneğine inanıyor.  

1990 İzmir doğumlu olan Tuğçe, basketbola İzmir’de başladı ve spor 
eğitimini 2005 yılında Ceyhan Belediyespor alt yapısına gelerek 
sürdürdü. Basketbol ile tanışma hikayesini sorduğumuzda Tuğçe, 
“Yaşıma göre uzun bir çocuktum, antrenörüm de bu yüzden beni 
basketbol takımına seçmişti. Basketbol hayatım böyle başladı,” diyor.  

Türkiye’de profesyonelliğe adım atmadan önce basketbol gelişimini 
ABD’de sürdürmeye karar veren Tuğçe, ilk iki sezonunda NJCAA’de 
(Amerikan Üniversite Sporları Kurumu) North Idaho College’da forma 
giydi. Daha sonra iki yıl boyunca NAIA (Amerikan Üniversitelerarası 
Sporlar Kurumu) takımlarından Westmont College için oynayan Tuğçe 
Canıtez, her iki sezonda da WBCA (Kadın Basketbol Antrenörleri 
Cemiyeti) tarafından Yılın En İyi Oyuncusu seçildi.  

“Amerika’da eğitim almanın tabii ki bana birçok yönden katkısı oldu. 
Orada geçirdiğim dört senenin bana olumlu olarak geri döneceğine 
inanıyorum.”  

2013 - 2014 sezonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayarak 
Türkiye’ye geri dönen Tuğçe, ilk sezonunda bir uyum süreci geçirdiğini 
anlatıyor:  “Tabii ki bir adaptasyon süreci yaşadım, büyük bir takımda 
forma giymenin verdiği bir sorumluluk da var. Gelecek sezonda her 
şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum.”  

Fenerbahçe ve A Milli Kadın Takım’da birlikte forma giydiği Birsel 
Vardarlı Demirmen, “Bence Tuğçe çok yetenekli bir oyuncu, özellikle 
hücum ribaundları konusunda oldukça üstün.” diyor.

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,90 m
Kulüp: Fenerbahçe
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Cansu Köksal

Hazırlık kampında gösterdiği çalışma temposuyla Cansu, 
Fenerbahçe’de beraber oynadığı ve milli takımda oda arkadaşı olan, 
deneyimli oyun kurucu Esmeral Tunçluer de dahil olmak üzere  yaşça 
kendinden büyük takım arkadaşlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Esmeral, “Cansu çok yetenekli bir oyuncu, fiziksel özellikleri de başarılı 
olması için çok uygun. Aynı istek ve azimle, doğru şekilde çalışmaya 
devam ederse bizden sonraki jenerasyonun sembol isimlerinden biri 
olacaktır” diyor.

20 yaşındaki forvet Cansu Köksal, 2 Eylül tarihinde gerçekleşen ve 
Türkiye’nin Belarus karşında 57-40 galibiyeti ile sonuçlanan hazırlık 
maçının hava atışıyla beraber ait olduğu yerin saha olduğunu gösterdi. 
Oyunu 11 sayı ve 6 ribaunt ile tamamlayan Cansu, Belarus’un ilk iki 
hücumunu bloklarıyla engelledi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın  en genç oyuncularından biri olan, 
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde ise Fenerbahçe forması giyenli 
Cansu; bu yaz Türkiye’nin sahip olduğu en iyi basketbol oyuncularıyla 
bir arada bulunmanın  avantajını kullanarak kendini bir hayli geliştirdi.

Cansu, “Burası çok farklı bir tecrübe. Buradaki tecrübeli ablalarımla  
ve arkadaşlarımla beraber antreman yapmak, maça çıkmak, onlarlarla 
oynamak çok farklı bir duygu. Çok fazla geliştiğime inanıyorum.” diyor.

Cansu, 2013 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan 
Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın kadrosundan çıkarılan son 
oyuncuydu.

Genç oyuncu, bu sene milli takımlar sezonuna geçen sene düzenlenen 
Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan Ümit Kadın Milli 
Takımına katılarak başladı. 

Cansu, 16 sayı attığı ve Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti’ni 73-60 
mağlup ettiği maç da dâhil olmak üzere Udine, İtalya’da başarılı bir 
performans sergiledi. Gördüğü performanstan memnun kalan A Milli 
Kadın Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Cansu’yu 
bir sonraki turnuvanın hazırlık kampına çağırdı. 

Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik nihai kadroda yer verdiği Cansu için, “Bu 
sene daha kararlı geldi.” diyor.

Ankara’da Belarus’a karşı verilen mücadelede Cansu, hem savunma 
hem de hücum alanında etkili olabileceğini gösterdi.

Ceyhun Yıldızoğlu, “Cansu üç numara pozisyonunda gerçekten bir 
eksikliğimizi dolduruyor,  gerek şutlarıyla gerekse ribaund katkılarıyla. 
Aynı zamanda iyi bir savunmacı,” diyor.

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,87 m
Kulüp: Fenerbahçe
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Birsel Vardarlı Demirmen

2009 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda ise 11.3 sayı ve 4.5 
ribaund ortalamalarını yakalayan Birsel, maç başına 4.7 asist ile bu 
kategorinin zirvesinde yer aldı.  2011 Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanarak çok önemli bir başarıya imza atan Ay Yıldızlılar’ın 
saha içi liderlerinden olan Birsel,  2012 Londra Olimpiyatları’nda elde 
edilen beşincilik ve sonrasında 2013 Avrupa Şampiyonası’nda takımın 
kilit oyuncularından biri olmaya devam etti.  Birsel ile beraber uzun 
yıllar boyunca aynı kulüpte ter döken,  A Milli Takım’ın kaptanı Nevriye 
Yılmaz, “Birsel çok yetenekli bir oyuncu. Milli takımın en önemli ve 
değişmez parçalarından birisi” diyor.  

Deneyimli oyun kurucu her ne kadar etkili bir hücum oyuncusu olarak 
tanınsa da, defansif anlamda takımına katkı sağlayabilmesi, onu oyunun 
iki tarafından da etkili kılıyor. Çabukluğu ve hızı ile rakip potaya hızlı 
penetre edebilen Birsel, isabetli şutları ile de rakipler için ciddi tehdit 
oluşturan bir basketbolcu. Tüm bu özellikleri onu A Milli Kadın Takım’ın 
mihenk taşlarından biri yapıyor.  Ankara ve İstanbul’un ev sahipliğinde 
düzenlenecek olan ve Kadın Milli Basketbol Takımları tarihimizde ilk 
kez yer alacağımız 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda bir 
kez daha milli formayı giymeye hazırlanan Birsel, sahada taraftarların 
desteğini hissetmek istiyor.  

“Grup maçlarımızı Ankara’da oynayacağız. Hazırlık maçlarında 
bile tribünler doldu ve bu bizi çok mutlu etti. Zaten 2012 Olimpiyat 
Elemeleri’nde de bizi hiç yalnız bırakmamışlardı. Seyircimizle birlikte 
çok güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Grubu bitirip final 
maçları için İstanbul’a geldiğimiz zaman da herkesin bizi desteklemeye 
gelmesini istiyoruz.”

Sokak aralarında futbol oynayarak başladığı spor hayatını 20 yıldır 
basketbolla devam ettiren tecrübeli oyun kurucu Birsel Vardarlı 
Demirmen, 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası için beklentilerini 
oldukça yüksek tutuyor.  

İzmir’de dünyaya gelen Birsel, basketbola 10 yaşındayken başladı. 
Basketbola olan yatkınlığı ve yeteneği ile kısa zamanda antrenörleri 
tarafından fark edilen Birsel, kariyerine Migros Spor Kulübü’nde devam 
etti. İlk TKBL tecrübesini A Takım’a yükseldiği 2000 - 2001 sezonunda  
yaşayan Birsel, 2006 yazından bu yana ise Fenerbahçe formasını 
giyiyor.  

Kulübüyle birlikte birçok başarıya imza atan Birsel, “Tabii ki bir camiaya 
uzun süre hizmet etmek çok önemli bir şey, zamanla üstünüze düşen 
sorumluluk da artıyor. Öncelikle istikrarlı olmanız ve yönetimden 
taraftara kadar tüm kulübün sizi sevmesi, benimsemesi gerekiyor ve 
ben bunu başardığımı düşünüyorum” diyor.  

Birsel ile yıllarca hem A Milli Takım, hem de kulüp takımında birçok 
başarıya imza atan Esmeral Tunçluer, onu saha içinde ve dışında en iyi 
tanıyan insanlardan biri: “Bunca zaman içinde hep çok güzel bir uyum 
içerisinde çalıştık. Birsel çok kaliteli bir oyuncu ve bunca yıl onunla 
birlikte basketbol oynamaktan gerçekten çok keyif aldım. Basketbolu 
iyi biliyor. En önemlisi oynamaktan ve takımındaki diğer oyuncuları 
oynatmaktan keyif alıyor. Bu da onu özel oyuncular arasına sokuyor.”  

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı özellikle son 10 yıldır keskin 
bir ivmeyle yükseliyor ve bu yol, onları 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası’nda madalya favorisi konumuna getirdi. Birsel Vardarlı 
bu çıkışın sadece bir parçası olmakla kalmadı, liderlerinden biri haline 
geldi.  

“Son yıllarda hem milli takımda, hem kulübünde kazandığı başarılar 
onun gelişmekte olduğunun en büyük göstergesi” diyor A Kadın Milli 
Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu; “Oyunun hem hücum, hem 
savunma yönünü başarıyla yönetme yeteneğiyle Birsel, son yıllarda 
ülkemizdeki ve Avrupa’daki en önemli oyun kurucu oldu.”  

Onun Ay Yıldızlı forma için bu kadar önemli bir oyuncu olacağını 
insanlar kariyerinin ilk yıllarında dahi görebiliyorlardı.  

“İzmir’deyken bir gün antrenörüm bana, ‘Milli takımın ‘guard’ı olacaksın,’ 
demişti; ama bu o zaman çok uzak görünüyordu.”   O gün Birsel’e çok 
uzak gözüken bu hedef, birkaç yıl içerisinde gerçekleşti. Hocası haklı 
çıktı. Birsel bu takımın en çok ihtiyaç duyulan oyuncularından birisi 
haline geldi.  

Her iki oyun kurucu pozisyonunda da oynayabilen Birsel, Milli Takım 
formasını toplamda 200’den fazla kez giyme başarısını gösterdi. 
23 yaşında İtalya’da düzenlenen 2007 FIBA Kadınlar Avrupa 
Şampiyonası’nda mücadele eden Milli Takım kadrosunda yer alan ve 
maç başına 9.3 sayı, 4.0 ribaund, 3.8 asist ortalamalarıyla oynadı. 
Birsel bu turnuvada en iyi asist ortalamasına sahip ikinci oyuncusu 
olmayı başardı. 
  

Pozisyon: Guard
Boy: 1,74 m
Kulüp: Fenerbahçe
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Begüm Dalgalar

2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda sahaya adım atmak için 
sabırsızlanan Begüm kendine ve takımına oldukça güveniyor. 

“Ev sahipliğimizde düzenlenecek Dünya Şampiyonası için çok 
heyecanlıyım.  Kesinlikle madalya kazanacağımızı düşünüyorum.  
Avrupa’da kazandığımız başarıları göz önünde bulundurursak, bu 
turnuvada da mutlaka iyi şeyler yapacağız.”

2012 yılında Londra Olimpiyat Oyunları’nda beşinci olan A Milli Kadın 
Takımımızın kadrosunda yer alan Begüm Dalgalar, 135 kez giydiği Ay 
Yıldızlı formayı ülkemizde düzenlenecek 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası’nda da terletecek. 

Basketbolla tanışma hikayesini sorduğumuzda Begüm’den 
aldığımız cevap aslında bir çok oyuncuyla benzer: “İlkokul üçüncü 
sınıftayken, oyuncu seçmek için okulumuza gelen Fenerbahçe altyapı 
antrenörlerinin dikkatini çektim çünkü boyum yaşıtlarıma göre uzundu. 
Elemelere katıldım ve ailemin de desteğiyle basketbola başladım.” 14 
sene sonra bugün baktığımızda Begüm’ün aslında basketbolu seçerek 
ne kadar doğru bir karar verdiği açıkça görülüyor.

Fenerbahçe altyapısında basketbola başlayan ve ilk TKBL tecrübesini 
de 2004-2005 sezonunda Sarı Lacivertliler ile yaşayan Begüm, Tarsus 
Belediye, Kayseri KASKİ ve son olarak da Beşiktaş kadrolarında yer 
aldı. Geçtiğimiz yıl siyah beyazlı forma altında başarılı bir sezonu 
geride bırakan Begüm, 6.8 sayı, 4.3 ribaund ortalamalarını yakaladı.

Londra’da düzenlenen ve Millilerimiz’in  beşinci sırayı alarak noktaladığı 
organizasyonda hem savunması, hem de dış atışlarıyla öne çıkan 
Begüm, 3.3 sayı ve 0.7 asist ortalamaları ile oynadı. Ay Yıldızlılarımız’ın 
bronz madalya kazandığı 2013 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 
ise 4.8 sayıt, 1.4 ribaund ortalamalarını elde etti. 

“Sahada herhangi bir zamanda şuta ihtiyacımız olduğunda, Begüm 
soğukkanlılıkla üçlük kullanabilecek bir oyuncu,” diyerek Begüm’ün 
damarlarında akan buzu tarif eden A Milli Kadın Takım Başantrenörü 
Ceyhun Yıldızoğlu, ribaundlara ne kadar fazla katkı sağladığının da 
altını çiziyor. 

Takıma vermiş olduğu katkı istatistik kağıdında yazan rakamların 
çok üzerinde olan Begüm’ün doğru pozisyon alma yeteneği onu alan 
savunmasına karşı ölümcül bir silah yapıyor. Rakip alan savunmasına 
geçtiğinde, üç sayı çizgisinin gerisindeki yerini alan Begüm’ün zamanı 
geliyor.

“Savunmaya konsantre olduğu zaman çok iyi birebir müdafaa 
yapabiliyor. Takım savunmasında onun katkısından faydalanacağız,” 
diyerek Begüm’ün çok yönlü bir oyuncu olduğunu kaydeden Yıldızoğlu, 
ondan Dünya Şampiyonası’nda daha fazla yararlanmak istediğini 
söylüyor.

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,85 m
Kulüp: Beşiktaş JK
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Esmeral Tunçluer

“Basketbola başladığı günden beri kendisini bu spora adadı. Kişiliği, 
takım arkadaşlarına yaklaşımı ve takım oyuncusu olmasıyla gerçekten 
özel bir oyuncu,” diyor A Milli Takım başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu. 
“Sadece saha içi değil, saha dışındaki hanımefendiliği, takım 
arkadaşlığı, güvenilirliği, verilen rollerini yerine getirmesi açısından çok 
değerli bir oyuncu.”  

2012 Olimpiyat Oyunları beşinciliği, 2013 Kadınlar EuroBasket 
üçüncülüğü ve Fenerbahçe ile 8, Adana Botaş ve Beşiktaş ile kazandığı 
birer TKBL şampiyonluğundan sonra bu kamp onun için sonuncu 
olacak. 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’ndan sonra formasını 
asacak ve 14 yıl boyunca Türk basketbolseverlere ilham kaynağı olan 
hayranlık verici kariyerini sona erdirecek.  

Tunçluer ne kadar zamandır milli takımın başarısı için ter döküyor 
dersiniz? 2001’de ilk defa A Milli Takım forması giydiğinde, şu anda Ay 
Yıldızlı takım için oynayan forvet Cansu Köksal ilham kaynağı arayan 
genç bir kızdı.  

“Küçüklüğümden beri Esmeral Abla her zaman, gerek karakteri, 
gerekse oyunculuğu olsun hayranlıkla izlediğim bir oyuncuydu.” demişti 
Köksal. “Onun büyük bir hayranıydım.”  

Tunçluer Hollanda’da doğdu ama yedi yaşındayken eğitimine devam 
edebilmesi için ablası ile beraber Türkiye’ye geldi. 

Beş yıl sonra Beşiktaş tesislerinde talihin güzel bir rastlantısıyla hayatı 
ve Türk Kadın Basketbolu’nun geleceği değişti.  

“Beşiktaş tesislerine arkadaşlarımla basketbol oynamak için gittiğimde, 
koçlar beni gördüler ve teklifleriyle basketbola başladım.” diyerek o 
günü hatırlıyor. “Bu, hayatımın dönüm noktasıydı. O günden bu yana 
22 yıl geçti.”

Tunçluer’in bu oyuna aşık olması çok zaman almadı. “Başladığım 
günden itibaren hayalim basketbol oyuncusu olmaktı. O günlerde koçum 
olan Aziz Akkaya’nın bir gün milli takıma seçileceğimi söylemesi benim 
için ekstra motivasyon oldu. Şimdi geriye dönüp o günlere baktığımda 
hedeflerime ulaştığımı görmek, benim için büyük bir mutluluk.”

“Bu, 2005 yılında başlayan bir süreç,” diyor Tunçluer. “Türkiye 
Basketbol Federasyonu’nun yaptığı plan doğrultusunda gelen iyi 
yatırım sayesinde bu günlere geldik. Bu, 2-3 yıllık bir başarı değil. 
Bence burada ortaya çıkan şey, 10 senelik bir çalışmanın sonucu.”  

Parkeyi domine ederken, salon dışında da yeni bir Türk kadın neslinin 
Avrupa basketbolunun yıldızları haline gelmesi için çalışmaya devam 
etti.  

“Karakter olarak örnek alınması gereken bir insan,” diyor onunla beraber 
Milli Takım ve Fenerbahçe forması giyen Birsel Vardarlı Demirmen. 
“Kadın basketbolu adına çok değerli bir oyuncu. Basketbolu bırakacağı 
için üzgünüm ama sonrasında da birçok insan onu rol modeli olarak 
alabilir.”  

“İyi takım arkadaşlarına sahip olmanın anlamı, salon içinde ve 
dışında birbirimize yardımcı ve destek olmak demektir,” diyor. “Genç 
oyuncularımız çok değerli ve yetenekli. Onlara yardımcı olabilmek için 
elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.” 

Parkede Tunçluer’in çok yönlülüğü, teknik ekibin işini kolaylaştıran bir 
başka özelliği.  

“Esmeral hem bir, hem de iki numara pozisyonlarını başarıyla 
oynayabilen bir oyuncu,” diyerek anlatmaya başlıyor Yıldızoğlu. “Aynı 
zamanda oyunun savunma tarafında da çok iyi. Sahada oyun kurucu 
sıkıntısı çektiğimizde, rahatlıkla onu bu bölgede oynatabiliyoruz. Ve 
tabii ki takımın en yüksek yüzdeli üçlükçülerinden biri.”  

Parkenin her iki ucunda da Türkiye’nin en etkili silahlarından birisi 
durumunda. Geçtiğimiz yaz Kadınlar EuroBasket’in en kritik zamanı 
olan üçüncülük maçında 15 sayı atarak, Sırbistan’a karşı alınan 92-
71’lik galibiyette çok önemli bir rol oynadı.  

27 Eylül’de Türkiye Ankara’da Dünya Şampiyonası’ndaki ilk maçı için 
Fransa ile karşılaştığında, bıraktığı yerden devam etmek isteyecek. 
Üstelik bu sefer Türk taraftarların önünde olacak.

Pozisyon: Guard
Boy: 1,75 m
Kulüp: Fenerbahçe
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Işıl Alben

Işıl’ın basketbolseverlerin gözünde sahip olduğu bu güven boşuna 
değil. Kadın basketbolunun son yıllarda gösterdiği yükseliş sırasında 
Işıl Alben milli forma ile çok değerli katkılar yaptı. Ceyhun Yıldızoğlu bu 
katkının Dünya Şampiyonası’nda süreceğini biliyor.

“Türk Kadın Basketbolu’nun elde ettiği yükselişte Işıl’ın katkısı 
gerçekten çok özel ve önemlidir. Ben, Dünya Şampiyonası’nda da 
takım hedefine ilerlerken, Işıl’ın yine çok özel işler yapacağına canı 
gönülden inanıyorum.”

2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’nda Türkiye hücumunun 
temposunu belirleyecek oyunculardan biri olan Işıl, turnuvadaki ilk 
rakipleri olan Fransa’ya karşı oldukça konsantre. Fransa’yı kesinlikle 
gözüne kestirdi ama işi o maçla bitecek değil:

“Tüm maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız.”

Işıl Alben gibi muhteşem oyuncular en iyi performanslarını büyük 
maçlara saklar ve  bu senenin en büyük maçı şüphesiz Galatasaray 
Odeabank ve Fenerbahçe arasında oynanan Kadınlar EuroLeague 
finaliydi.

İlk yarıda Işıl soyunma odasından ateş gibi çıktı ve 20 dakikada 
savunmada takıma komutanlık etmesinin yanında 8 sayı, 5 asist ve 4 
ribaundla oynadı. Maçın son dakikalarında Fenerbahçe aradaki farkı 
kapatmak için savaştı

Şimdi Işıl’ın Türk Basketbol taraftarlarını 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası’nda yeniden heyecanlandırmak için bir fırsatı var ve bunu 
boşa harcamaya hiç niyeti yok.

“Beklentiler çok yüksek ve bunun farkındayız.” diyor Işıl.

Işıl’ın Avrupa Basketbolu’nun zirvesine yaptığı yolculuk hiç de 
kolay olmadı. 2009’da yaşadığı ciddi sakatlık Avrupa Basketbol 
Şampiyonası’nı kaçırmasına ve hatta sporu bırakmayı düşünmesine 
neden oldu. Neyse ki Türk Basketbol taraftarları için eskisinden de 
daha iyi bir şekilde sahalara geri döndü.

“Işıl bir antrenörün çok rahat beraber çalışabileceği bir oyuncu,” diyor 
A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: “Sahada koçun 
istediği her şeyi yapmak için elinden gelen her türlü çabayı sarf eder. 
Çok çok özel bir savunmacıdır.”

2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası ile milli takıma geri dönen 
başarılı oyuncu, Fransa karşısında 68-62’lik skorla kazanılan ve Türk 
Kadın Basketbolu tarihinde Avrupa Şampiyonaları’nda alınacak ilk 
madalyanın garantilediği yarı final maçında 9 sayı, 5 ribaund ile oynadı 
ve kaybettiği zamanı telafi etti.

Türkiye turnuva sonunda gümüş madalyanın sahibiydi. Fakat Işıl daha 
yeni başlıyordu.

Türkiye’nin 2012 Londra Olimpiyat Oyunları’na gitmesine ve elde edilen 
beşincilikte büyük pay sahibiydi. Turnuvayı 4.2 sayı ve 2.5 ribaund 
ortalamalarıyla tamamladı.

2013 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye bronz madalyanın 
sahibi olurken Işıl da basketbolunu bir üst seviyeye taşıyarak 6.9 sayı, 
4.1 ribaund, 3.4 asist ortalamalarını yakaladı. Ayrıca 72-51 kazanılan 
İsveç maçında potaya gönderdiği 15 sayılık performansla önemli bir 
sayı tehdidi olduğunu da gösterdi.
 
Basketbola olan tutkusu Türkiye’nin her yerinde hayranları olmasını 
sağladı ve 28 yaşındaki oyuncu hali hazırda kariyerinde elde ettiği 
başarılarla tanınan bir oyuncu.

Pozisyon: Guard
Boy: 1,70 m
Kulüp: Dynamo Kursk (RUS)
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Nevriye Yılmaz

Türkiye A Milli Kadın Takımı’nın hikayesi, A Kadın Milli Takımı’nın 
kaptanı ve Türkiye’nin en başarılı kadın sporcularından biri olan 
Nevriye Yılmaz’ın hikayesiyle paralellik gösteriyor.  

Türkiye’nin ilk kez FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na katılmasının 
önemini milli formayla tam 18 yıl önce tanışan Nevriye’den daha iyi 
kimse anlayamaz.  

Nevriye; “Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası her sporcunun olduğu gibi 
bizim de hayalimizdi, ama gidebileceğim hiç aklıma gelmezdi. Bence 
çok büyük bir iş yaptık. Bizden sonraki nesillere çok ciddi bir miras 
bırakmış olduk” dedi.  

Nevriye, A Milli Takım’a henüz 16 yaşındayken kabul edildi ve bir 
sene sonra da ilk beşte yer almaya başladı. O tarihlerde Türkiye A 
Milli Kadın Takımı Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonası ya da Avrupa 
Şampiyonası’nda henüz yer almamıştı. Sahaya adım attığı ilk andan 
bu yana Türk Kadın Basketbolu uzun bir yol kat etti.  

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Sonat “Ben Nevriye’yi tanıdığımda 13-
14 yaşlarındaydı. Bence Nevriye sadece Türkiye’de değil, dünyadaki, 
Avrupa’daki pek çok sporcuya rol model olabilecek bir insan. Bütün bu 
gelişim süreci içerisinde ve aldığımız başarılarda çok önemli bir pay 
sahibi.” dedi.  

2012-2013 sezonunda sakatlıklarla mücadele eden Nevriye, bu sene 
Galatasaray Odeabank ile yaşadığı tarihi sezonun ardından kampa 
katıldı.  Aslanlar Ocak ayında Nevriye’nin eski kulübü Fenerbahçe’yi 
76-70’lik skorla geçerek Spor Toto Türkiye Kupası’nı üst üste beşinci 
kez kazandı.  

Nisan ayında takım Kadınlar EuroLeague Sekizli Finaller’i için Rusya’nın 
Ekaterinburg kentine gitti ve grubunu ikinci sırada bitirdi. Yarı finalde 
ev sahibi UMMC Ekaterinburg’u 77-70 yenerek tarihinde ilk kez finale 
kalan Galatasaray Odeabank, finalde Fenerbahçe ile karşı karşıya 
geldi. 13 Nisan’daki finalde Galatasaray Odeabank,  Kanaryaları 69-
58’lik skorla geçti ve Nevriye kariyerine bir ilki daha ekledi: EuroLeague 
Şampiyonluğu.  

Nevriye “İki Türk takımı Avrupa’nın en önemli kupasında final oynadı, 
bundan dolayı da çok gururluyum” diye anlattı.  Başarısını Türkiye 
Kadınlar Basketbol Ligi’ne (TKBL) de taşıyan Galatasaray Odeabank, 
final serisinde sekiz yıldır lig şampiyonluğunu koruyan Fenerbahçe ile 
karşılaştı. 5 Mayıs’ta Abdi İpekçi Spor Salonu’nda 10.000’den fazla 
seyirci karşısında oynanan serinin beşinci maçında Nevriye, takımına 
15 sayı kazandırarak kariyerindeki sekizinci TKBL şampiyonluğuna 
ulaştı.  

Nevriye’nin basketbol macerası Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde başladı.
1989’da ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç ettiler. Ailesi göç etmeden 
önce, Bulgaristan’da onun basketbol tutkusunu uyandıran küçük 
bir spor akademisine katıldı. Yaşı küçük olmasına rağmen bu ateş 
sönmeyecekti.  “Sonraki üç yıl boyunca çok ciddi baskı yaptım aileme 
basketbol oynamak istiyorum diye. O yaştaki kararlılığım belki de beni

bugünlere taşıdı; inanılmaz bir aşk ve tutku duydum basketbola 
karşı.”  Evinde telefon olmayan Nevriye, yakınlardaki basketbol 
kampları ve antrenman zamanları ile ilgili bilgi toplamak için sürekli 
komşularının evine gitti.  Aynı tutku Nevriye için bugün de devam 
ediyor.  

A Milli Kadın formasıyla sahaya adım attığı günden bugüne neredeyse 
yirmi yıl geçti. Eurobasket 2005, EuroBasket 2011, 2012 Olimpiyat 
Oyunları ve EuroBasket 2013’te takımına skor anlamında liderlik eden 
Nevriye, tablo üzerinde hafife alınmaması gereken bir oyuncu ve saha 
dışında da takım arkadaşlarına ilham veren bir lider olmaya devam 
ediyor.  

Geçen sezon Galatasaray Odeabank’ta Yılmaz ile beraber oynayan 
Işıl Alben “Nevriye basketbol antrenmanlarına her gün aynı ciddiyetle 
gelir, o gerçekten çok özel bir çalışma disiplinine sahip. Kendisiyle aynı 
kulüp takımında oynamamın da büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.  
Kendisi zaten gittiği bütün takımlarla şampiyon olmuş bir oyuncu” dedi.  

Nevriye, 27 Eylül’de Ankara Arena’da Fransa karşısında sahaya çıktığı 
zaman, bu sadece takım arkadaşları için değil tüm Türkiye için ilham 
verici olacak.  

A Milli Kadın Takım Antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu: “Ben böyle bir insanla 
uzun yıllardan beri antrenman yaptığım için kendimi çok şanslı ve 
gururlu hissediyorum. Kazanmak için oynar. Elinden gelenin en iyisini 
yapmak için oynar. Ülkemde Nevriye gibi oyuncular yetişmesini, onun 
zihniyetinde daha fazla oyuncu olmasını gerçekten çok arzu ediyorum.”

Pozisyon: Pivot
Boy: 1,93 m
Kulüp: Galatasaray   
                Odeabank
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Lara Sanders

Lara Sanders için FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası, hali hazırda 
etkileyici olan özgeçmişine yeni bir başarı eklemek için iyi bir fırsat. 
Forvet oynayan Lara, Kayseri KASKİ Avrupa’nın en elit  mücadelesi 
olan EuroLeague Kadınlar’daki ilk senesinde Sekizli Finaller’e çıkarken 
takımın lideriydi. 

Şimdi profesyonel kariyerinin en iyi sezonunun ardından Dünya 
Şampiyonası’na katılacak olan 12 kişilik Türkiye A Milli Takım 
Kadrosu’nda yer alabilmek için İstanbul’da hazırlık kampına katılıyor.

Nürnberg, Almanya doğumlu olan Lara, basketbol oynamaya genç 
yaşta başladı. Başarısının sebebi olarak, onu genç yaşta spor 
oynamaya teşvik eden ailesini gösteriyor.

“Genç bir kızdım ama ailem basketbola olan potansiyelimi fark etmemi 
sağladı,” diyor.

Yetenekleri süratle gelişti ve çok geçmeden yapabildikleri ABD’nin 
kadın basketbolundaki en iyi üniversitelerinden birisinin ilgisini çekti. 
NCAA Dörtlü Finalleri’nde mücade eden North Carolina at Chapel Hill 
Üniversitesi’ne kayıt oldu. Başarısına rağmen Lara üniversitedeki  son 
senesine kadar profesyonel olarak basketbol oynamayı düşünmemişti.

“Profesyonel basketbol oyuncusu olmaya karar verdiğim belli bir an 
yok,” diyor Lara o sezonu hatırlayarak. “Üniversitedeki son senemde 
çok iyi oynamıştım. Böylece bir şansım olabileceğinin farkına vardım.”

Phoenix Mercury, Lara’yı 2008 WNBA Draft’ının ilk tur 13. sırasından 
seçti. Çaylak sezonunu Arizona’da geçirdi ve 2009 yılında Türkiye 
Birinci Kadınlar Ligi’ne (TKBL) adım attı. İlk günlerde kolay bir geçiş 
süreci olmamıştı.

“İlk başta zordu,” diyerek o sezonu anlatmaya başlıyor Sanders. 
“İngilizce konuşabilen pek insan yoktu. Ama zamanla takım 
arkadaşlarım ve koçlarımla daha iyi bir iletişim kurdum.”

Lara aynı zamanda parkede de işlerin farklı olduğunu anlamıştı. 
“Avrupa’da alışması daha fazla zaman alan farklı bir tarzda basketbol 
oynanıyor.”

Beş sezondur Kayseri KASKİ’de oynayan Lara, bir yıldız olduğunu artık 
kanıtladı. Geçtiğimiz sezon EuroLeague Kadınlar’da maç başına 13.8 
sayı, 8.8 ribaund ve 1.6 blok ortalamayla oynayarak üç kategoride de 
takımının lideri oldu. 1.91 boyundaki Lara, fiziksel avantajını ve hızını 
kullanarak savunmacılara zor anlar yaşatıyor ve yüksek skorlu birçok 
maça imza atıyor.

“Sanders takımın en önemli oyuncusu ve o olmasaydı, bugün 
olduğumuz yere varamayacağımızı söyleyebilirim,” demişti Kayseri 
KASKİ koçu Ayhan Avcı bu sezon.

Bu güçlü sezonun ardından Sanders kısa bir süre dinlendi. Bu zaman 
zarfından çoğu ABD’de yaşayan akrabalarını ziyaret ederek vakit 
geçirdi.

Ama bu yıl hazırlık kampının başlamasıyla Lara parkeye geri dönüyor. 
Gözünü FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na dikmiş durumda 

“Hazırlık kampına katılırken biraz gergindim ama şimdi kendimi rahat 
hissediyorum,” diyor. “Adım adım antrenmanlar yoğunlaşıyor ve orada 
olmak için sabırsızlanıyorum.”

Pozisyon: Pivot
Boy: 1,91 m
Kulüp: AGÜ Kayseri
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Tilbe Şenyürek

2005 yılında Türkiye, Kadınlar EuroBasket’te ev sahipliği yapmış ve 
şampiyonada ilk kez yer almıştı. Çeyrek finallere kadar mücadele eden 
takımımız, turnuvayı sekizinci olarak tamamlamıştı. Nevriye Yılmaz 
turnuvayı 19.5 sayı ve 11.3 ribaund ortalamasıyla tamamlamıştı.  

Türkiye basketbol tarihinde bir dönüm noktası olan bu turnuva,  
henüz 10 yaşında olan Tilbe Şenyürek için sadece belli belirsiz bir 
anıydı.  2005 Avrupa Şampiyonası’nı sorduğumuzda, “Açıkçası tam 
olarak hatırlayamıyorum” diyor 19 yaşındaki genç oyuncu.  

Yaklaşık 10 yıl sonra, Nevriye hala 3 saniye koridorunda A Milli 
Kadın Basketbol Takımı’nı sırtlıyor ama şimdi gelecek vaad eden bir 
yardımcısı var; Türkiye Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana 
Botaş Sporlu Tilbe Şenyürek.  

“Tüm sezonlarda, hatta önceki sezon dahil, basketbol oynamaya 
başladığımdan beri en büyük hayalim A Milli Takım’da oynamaktı” diyor 
Tilbe.  

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu açıklandığında 
Tilbe’nin hayalleri gerçek oldu; 27 Eylül’de Ankara Arena’da Fransa’ya 
karşı oynanacak açılış maçında milli takım forması giyecekti.  Tilbe 
yaza Temmuz’da İtalya, Udine’de düzenlenen Ümit Kadınlar Avrupa 
Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Kadın Takımı’yla 
başladı. 

Maç başına 10.8 sayıyla oynayan Tilbe, 13 Temmuz’da Hollanda’ya 
karşı oynanan ve 60-45’lik skorla üstünlük sağlanan maçta potaya 
gönderdiği 19 sayıyla en iyi skorunu elde etti.  

A Milli Kadın Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, o şampiyonayı 
izledikten sonra Tilbe’nin A Milli Takım’da olması gerektiğinden emindi: 
“Tilbe’yi Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nı izlemeye gittiğimde 
inceledim. Gerek oyuna olan konsantrasyonu, gerekse fiziksel 
üstünlükleriyle orada zaten bir sonraki adıma geçti.” 

Tilbe, İtalya’dan döndükten kısa bir süre sonra A Milli Kadın Takım 
kadrosuna dahil oldu ve alçak post bölgesindeki başarısı, orta mesafe 
şutları ve savunmadaki kararlılığıyla teknik ekibi etkilemeyi başardı.  
Ceyhun Yıldızoğlu, “Onu kullanabileceğimizin sinyalini verdi bize. Ama  
en önemlisi şimdiye kadar hiç geri adım atmadı,” diyor. 

Tilbe, Türk Basketbolu’nun gelecekteki yıldızlarına yol gösteren 
tecrübeli isimlerden de yardım aldı.  Tecrübeli oyun kurucu Birsel 
Vardarlı Demirmen “Ben gençken büyüklerimi, onların iyi taraflarını 
izleyerek örnek almışımdır. Bugün umarım onlar da bizi izleyerek 
kendilerine iyi yönler katıyorlardır” diyor.

Tilbe, Türkiye’nin en iyi oyuncularıyla geçirilen bir yazın oyununa çok 
şey kattığını ve onu birçok yönden değiştirdiğini söylüyor. 

“Uzun bir yol kat ettim. Değiştirdiğim birçok şey oldu. Nevriye Abla ve 
takımda bulunan diğer tecrübeli isimler hatalarımı düzeltti. Her konuda 
bana  yardımcı oldular.”

Uluslararası sahnedeki ilk performansı için vites artıran Tilbe, her anı 
en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası sona erdiğinde farklı bir Tilbe Şenyürek izleyeceğiz. 
Daha iyi bir Tilbe Şenyürek…  “Burası benim için büyük bir adım oldu. 
Her gün her dakika bir şey daha öğreniyorum. Basketbolumu bir üst 
seviyeye çıkardım, daha da yukarıya çıkarabileceğimi düşünüyorum.” 

Pozisyon: Pivot
Boy: 1,87 m
Kulüp: Adana Botaş Sport
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Şaziye İvegin Üner

Kısa forvet pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu, aynı zamanda 
skorer oyun kurucu olarak da takımı için faydalı olabilen bir isim. A Milli 
Takım yıllarında dahi skorer kimliğini geliştirmeye devam eden Şaziye, 
bu anlamda da Kadın Milli Takım’ın en yetenekli oyuncularından biri 
olarak dikkat çekiyor. Takımın 2014 Dünya Şampiyonası’nda yine 
önemli bir silahı konumunda.

“Şaziye bizim takımımızın gerçekten çok keskin bir şutörü. Çok özel bir 
savunmacı ve hızlı hücum oyuncusudur. Maç içerisinde sonuna kadar 
sınırlarını zorlar ve sorumluluklarının her zaman farkındadır” diyor A 
Milli Kadın Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu; “Saha dışında da 
her şeyi ile çok çok özel bir insandır. Bizim buralara gelmemiz de en 
önemli pay sahiplerinden biri.”

Ankara’da oynanan 2012 Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde taraftarın 
muhteşem desteğini hatırlatan Şaziye, 2014 FIBA Kadınlar Dünya 
Şampiyonası’nda da taraftarın 6. oyuncu olarak tüm heyecanıyla 
sahada olacağından emin.

“Bizim taraftarımız gerçekten inanılmaz. Elde ettiğimiz başarılarla 
insanlarda bir farkındalık uyandırdık ve artık maçlara geliyorlar. 
İstanbul ve Ankara’da oynadığımız hazırlık turnuvalarında onların da 
bizim gibi yavaş yavaş Dünya Şampiyonası’na hazırlandığını gördük. 
Final oynamak ve hatta finali de kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızla 
beraber bu muhteşem duyguları paylaşacağımıza inanıyorum.”

Şaziye İvegin Üner orta ikinci sınıftayken Adana Botaş Spor altyapı 
antrenörleri tarafından kendisine uzatılan bir formla başlayan basketbol 
yolculuğuna, A Milli Kadın Takımın hayati parçalarından biri olarak 
devam ediyor.

“Formu alıp eve gittiğimde aynı formdan 2 tane daha vardı. Benden 
önce kız kardeşlerimin okuluna da gitmişler. Hep beraber oturup 
formları doldurduk ve basketbola başladık. O güne kadar babamın 
basketbol oynadığını da bilmiyordum. Meğer o da İstanbul Kadıköy 
Spor’da basketbol oynamış.”

TKBL kariyerine Adana Botaş Spor ile başlayan Şaziye, üst üste iki 
sezon boyunca ortaya koyduğu çift haneli performanslarla takımının lig 
şampiyonluğu kazanmasında etkili oldu. 2004 yılında Fenerbahçe’ye 
transfer olan genç oyuncu, sarı lacivertli kulüp ile 3 şampiyonluk sevinci 
daha yaşadı.

2008 yılında Spartak Moskova ile anlaşan oyuncu, burada istediği 
ortamı bulamayınca sezon ortasında Galatasaray ile el sıkıştı ve 
sarı kırmızılı ekiple FIBA Kadınlar EuroCup’ta şampiyonluğa ulaştı. 
Bir sezon Mersin’de oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye geri döndü. 
Sonraki 2 sezonu Galatasaray’da geçiren Şaziye, geçtiğimiz sezon 
İstanbul Üniversitesi BGD formasıyla 6.1 sayı, 1.2 ribaund ve 0.7 asist 
ortalamaları ile mücadele etti.

Hem kulüp takımlarında hem de milli takımda birçok kez aynı forma 
için ter döktüğü takım arkadaşı hakkında, “Şaziye hayatım boyunca 
tanıdığım en pozitif insanlardan biri. Her zaman elinden gelenin 
en iyisini yapmaya çalışır.  Çok disiplinli ve çok özverilidir. Dünya 
Şampiyonası’nın ‘Oh be Şaziye!’ diyeceğimiz bir turnuva olacağını 
düşünüyorum. Şaziye’yi çok seviyorum” diyor Tuğba Palazoğlu. 

Milli Takım formasını 200’den fazla kez giyen Şaziye, 2009 Avrupa 
Şampiyonası’nda 3 sayı çizgisinin gerisinden elde ettiği %57.7’lik 
isabet ortalamasıyla adını bu alanda ikinci sıraya yazdırmayı başardı. 
2011 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda 4.7 sayı, 1.9 ribaund; 2012 
Londra Olimpiyatları’nda 5.5 sayı, 1.0 ribaund, 2.0 asist; 2013 Kadınlar 
Avrupa Şampiyonası’nda ise 4.4 sayı, 2 ribaund, 1.2 asist ortalamaları 
ile mücadele eden tecrübeli oyuncu, Ay Yıldızlılar’ın elde ettiği 
başarılarda, sahanın her yerinde ortaya koyduğu mücadele ve bitmek 
bilmeyen enerjisiyle en önemli pay sahiplerinden biriydi. 

A Milli Kadın Takımımız’ın muhteşem bir ivmeyle üst üste kazandığı 
başarıları hatırlattığımızda, Şaziye; “Gerçekten sahanın içinde 
yaşanması gereken duygular bunlar. O takımın bir parçası olmak, 
o sevinci paylaşıyor olabilmek inanılmaz güzel. Kelimelerle ifade 
edebilmek güç ama insan kendisiyle, yaptıklarıyla ve birlikte çalıştığı 
arkadaşlarıyla gurur duyuyor.” diyor.

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,83 m
Kulüp: Istanbul      
                Üniversitesi BGD
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Bahar Çağlar Oyuncu Profilleri

Forvet oyuncusu Bahar Çağlar, Milli Takım’ın son yıllarda kilit 
oyuncularından biri olmaya başladı ve Türkiye 2014 FIBA Kadınlar 
Dünya Şampiyonası’nda kendini kanıtlamayı hedefliyor.  

Bahar Çağlar, 2007 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ilk kez 
A Milli Takım formasını giydiğinde, sadece 18 yaşındaydı; fakat İzmirli 
oyuncu turnuva sonunda elde ettiği 6 sayı, 4 ribaund ortalamasıyla hiç 
korkmadığını göstermiş oldu.  

“En küçük oyuncu olarak oradaki tecrübeli oyuncuların yanında eğitim 
almanın ve yeni şeyler öğrenmenin verdiği haz çok farklıydı. Tecrübe 
açısından çok yararlı bir seneydi. Önümde Nevriye Yılmaz gibi örnek 
alabileceğim insanlar vardı. Benim için çok güzel bir tecrübeydi.”

Geçtiğimiz yedi yılda Bahar sahada kendini geliştirerek A Milli Kadın 
Takımı’nın en güvenilen oyuncularından biri oldu.  

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, 
Bahar Çağlar’ı şu sözlerle anlatıyor; “Biz kendisine çok inanıyoruz ve 
güveniyoruz. Zaten tam bir takım oyuncusu, iyi bir rol oyuncusudur. 
Kendisine verilen sorumlulukları çok iyi bilir ve bunları yerine getirmek 
için her türlü mücadeleyi gösterir.”  

Begüm Dalgalar onun en eski arkadaşlarından biri ve bugün Milli 
formayı beraber giyiyorlar:  “Biz Bahar ile altyapılardan bu yana, çok 
eski arkadaşız. Yıllar sonra yine A Milli Takım’da birlikte oynuyoruz, 
bu çok güzel bir şey. Çok sevdiğim bir arkadaşım, aynı zamanda da 
oda arkadaşım. Hem karakteriyle, hem de oyunculuğuyla her zaman, 
herkese örnek olmuştur ve hala da olmaya devam ediyor.”

Tarihi gümüş madalyanın kazanıldığı 2011 Kadınlar EuroBasket’te 
maç başına ortalama 18 dakika süre aldı; fakat Bahar’ın kendini asıl 
kanıtladığı zaman 2012 yılıydı. Ankara’da düzenlenen 2012 Olimpiyat 
Oyunları Elemeleri’nde maç başına 7 ribaund ile bu kategoride takıma 
liderlik etti. 

Türkiye ilk kez Olimpiyat sahnesine çıktığı 2012 Londra Olimpiyat 
Oyunları’nı beşincilikle tamamladı. Takımın elde ettiği bu başarıda 
İzmirli oyuncunun yeri çok önemliydi. Turnuvayı maç başına 7.7 sayı 
ve 4 ribaund ortalama ile tamamladı, aynı zamanda takımın en iyi 
üçüncü oyuncusu oldu. 

Londra tecrübesiyle ilgili; “Olimpiyatları her oyuncunun görmesi 
gerektiğine inanıyorum. Bu kesinlikle mükemmel, müthiş bir duygu” 
diyor Bahar Çağlar.  

Bahar’ın uluslararası turnuvalardaki başarısı geçen sene Fransa’da 
düzenlenen Kadınlar EuroBasket’te de devam etti. Ukrayna, Slovakya 
ve Karadağ’a karşı kazanılan turnuvanın ilk üç maçında skor olarak çift 
sayılı hanelere ulaşırken, İtalya’ya karşı kazanılan zaferde 12 ribaund 
kaydetti. Türkiye turnuvayı bronz madalyayı kazanarak bitirdi.  

Geçtiğimiz sezon Bahar, kulübü Galatasaray Odeabank ile Kadınlar 
Euroleague ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu elde 
ederek kariyerine yeni başarılar ekledi.  Ekaterinburg’daki Euroleague 
finalinde rakibi Fenerbahçe’yi 69-58’lik skorla yenerek zafere ulaşan 
Aslanlar, Avrupa şampiyonu ünvanını kazanan ilk Türk takımı oldu. 

Sadece birkaç hafta sonra ise Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final 
serisinin şampiyonu belirleyecek beşinci ve son maçında Galatasaray 
Odeabank, Fenerbahçe’yi 73 - 54 mağlup etti ve mutlu sona ulaşan 
taraf oldu.  2014 FIBA Dünya Kadınlar Şampiyonası yaklaştıkça, Bahar 
da uluslararası sahnede tekrar kendini göstermek için hazırlanıyor.  

Ceyhun Yıldızoğlu, “Umarım bu turnuva onun için basketbolunu daha 
iyi noktalara getirme anlamında güzel bir şans olacaktır ve bu fırsatı iyi 
kullanacağını düşünüyorum” dedi.  

Galatasaray Odeabank’ta ve Milli Takım’da elde edilen tüm bu 
başarılara rağmen, Bahar Çağlar daha yapılması gereken çok şey 
olduğunun farkında.

Bahar kendini geliştirmek istiyorsa, anahtarın kendi elinde olduğunu 
biliyor:  “Başlarda gençsin ve gelişime açıksın, orada yapılabilecek 
şeyler belki daha sınırlı oluyor; ama kendini geliştirdikçe bunları 
artırmanın, oyuncunun kendi elinde olduğunu düşünüyorum.”

Pozisyon: Forvet
Boy: 1,90 m
Kulüp: Galatasaray   
                Odeabank
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Bizi takip edin;

www.tbf.org.tr

tbfbasketbol

@TurkishBBall

basketbolkadin
basketbolerkek

Daha fazla bilgi için;

Türkiye Basketbol Federasyonu uluslararası spor başarıları, altyapı gelişimi, ev sahipliği 
ve yönetim kültürü açısından dünyanın en iyi spor federasyonu olmayı hedeflemektedir. 
Bu çerçevede, uluslararası basketbolun güç merkezi olma ana hedefini ortaya koyan 
son stratejik planımız, TBF’nin değerlereini ve hedeflerini bir araya getirmektir.
 
Biz; konu basketbol, ulusumuz ve toplumumuz olduğunda son derece tutkulu bir 
aileyiz. Uluslararası organizasyonlara birinci sınıf kalitede ev sahipliği yaparken milli 
takımlarımız her uluslararası turnuvada rakiplerine karşı her zaman saygı göstererek 
oynamakta, liglerimiz dünyanın en iyileri arasında yer almakta. 12 Dev Adam Basketbol 
Okulları basketbolu on binlerce çocuğun hayatının önemli bir parçası haline getirmekte 
ve Türkiye’nin dört bir köşesine basketbol sevgisini aşılamaktadır.
 
Türkiye, Eylül ayında 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yaptığında, 
hem kadınlarda hem de erkeklerde FIBA dünya ve kıta turnuvalarına ev sahipliği yapmış 
ilk ülke olacak.
 
Ancak bizim için bu organizasyonlar, basketbol yıldızlarının parlattığı bir sahneden daha 
da öte. Biz bu organizasyonları hem Türkiye’de hem de tüm dünyada, basketbolun 
geleceğine yatırım yapan ve tüm dünyada gençlerinin hayatlarına basketbolun nasıl etki 
ettiğini gösteren ve mutlaka değerlendirilmesi gereken fırsatlar olarak görüyoruz.

Türkiye Basketbol Federasyonu İletişim Platformları

Sean Singer 
Proje Yöneticisi 
T. +90 537 743 1985 
E. seans@tbf.org.tr  
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