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Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değer tartışıl-
maz. Her yaştan hemşehrimizin spor yapabilmesi için büyük gayret 
gösteriyoruz. Özellikle çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmaları-

nı, ruhen ve bedenen gelişmelerini hedefliyoruz.

Selçuklu kendi ölçeğindeki yerel yönetimlerle kıyaslandığında spor tesis-
leşmesi ve sporcu sayısı ile farklılığını gösteriyor, bu konuda oldukça iyi du-
rumdayız ve iddialıyız. 

Selçuklu’da 7 Aile Yaşam Merkezi’nde erkek ve kadınlarımız spor yapıyor, 
12 spor salonunda çocuklarımız sporla tanışıyor, mahalle parklarımızda aileler 
spor yapıyor, 11.427 lisanslı sporcumuz şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor, 4 
mevsim spor okullarımızdan 25.000’den fazla çocuğumuz yararlanıyor. FIFA 
standartlarında yaptığımız suni çim sahalarda amatör sporcularımız hak et-
tikleri ortamda kendilerini geliştiriyor. 

Çoğu profesyonel takımların sahip olamadıkları tesis ve imkanlara sahip 
olan Selçuklu Belediyespor Kulübümüz Türkiye’nin “en”leri arasında yer alıyor. 
Milli takımlarda yarışan sporcularımızın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Mi-
nik takımlardan spora başlayıp Türkiye liglerinde mücadele eden takımlarımı-
zın spora amatör ruhla profesyonel yaklaşımları bizleri ve ailelerini memnun 
ediyor.

Spor tesislerimizde 3 yaşında sporla tanışan çocuklarımızı görünce ayrı bir 
mutluluk yaşıyoruz. Sporcularımızın alın terinde emeği olan herkese ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum. 

Selçuklu’da toplumsal huzurun ve mutluluğun en önemli sebeplerinden bi-
ridir spor. Spor yapan anneler, babalar ve çocuklar mutlu olunca aileler mutlu, 
aileler mutlu olunca da Selçuklu mutlu oluyor. Biz bu bilinçle tesis sayımızı 
artırmayı hedefliyoruz. Selçuklu’nun hemen hemen her bölgesinde yaptığımız 

spor alanlarımızla spor yapmak isteyen hemşehrilerimizi spor ile buluşturu-
yoruz. 

Her yaştan hemşehrimizi spor tesislerimize, sağlıklı yaşama davet ediyo-
rum. 

Sporcularımıza, antrenörlerimize ve spor yöneticilerimize de başarılar dili-
yorum.  

Ahmet PEKYATIRMACI

Selçuklu Belediye Başkanı

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübümüz 20 branşta 11.427 lisanslı sporcusu 
ile Türk sporuna katkı sağlıyor. Amacımız gençlerimizi kötü alışkan-
lıklardan uzaklaştırıp boş zamanlarını sporla doldurarak, ahlaklı ve 

sağlıklı bir nesil yetiştirmek...

Kulübümüz Konya’daki amatör spor kulüpleri arasında alt yapı sporcusu ve 
tesis zenginliği açısından ilk sırada yer alıyor. Son bir yılda milli takımlara gön-
derdiğimiz sporcu sayısı 78. 

Kulüp olarak ana faaliyetlerimiz iki gurupta yer alıyor. Spor okulları, yarış-
macı sporcular ve takımlar. Spor okullarımız yaz ve kış döneminde ayrı ayrı 
yapılıyor. Yaz döneminde haftada üç gün ve çevre olarak daha yaygın şekilde, 
35 farklı tesiste yapılıyor. Kış döneminde haftada iki gün hafta sonları gerçek-
leştiriliyor. Farklı bölgelerde yapılan tesisler ile amacımız çocukların kendileri-
ne en yakın bölgede servis kullanmadan spor yapabilmelerini sağlamak.

Spor okullarından seçilen çocuklarımızı ister bireysel branş olsun isterse 
takım sporcusu olsun fark gözetmeden, ailelerin de desteği ile spor karşılaşma-
larında, ulaşabildikleri noktaya kadar destekliyoruz. Belediyemizin üzerinde 
hassasiyetle çalışarak uygun ulaşım, uygun konuklama yerlerini ayarlaması 
ve bunların giderlerinin karşılanması neticesinde sporcularımız branşları ile 
ilgili faaliyetlere her nerede olursa olsun iştirak edebiliyorlar.

Spor okullarında eğitim gören çocuklarımız eğitim alacakları branşların 
eğitimlerinin verildiği tesislere evlerinin uzak olması durumunda kulübümüz-
ce sağlanan servisleri kullanıyor ve eğitim sonunda yine evlerine dönebiliyor-
lar. Servislerimiz kış dönemi ücretsiz olarak yapılıyor. Ayrıca eğitim almak için 
spor okullarına kayıt yaptıran öğrencilerimize kıyafetleri kulübümüzce verili-
yor. İçinde bulunduğumuz  2017 yılında yaz spor okullarında 16 branşta eğitim 
verilirken kayıt yaptıran öğrenci sayımız 12 bini geçmiş ve hedeflediğimiz nok-
taya ulaşmıştır. Spor okulları eğitimleri merkezde yer alan mahallelerimizin 

yanı sıra merkeze uzak olan Tatköy, Başarakavak, Sızma, Tepekent, Aşağı Pı-
narbaşı ve Yukarı Pınarbaşı mahallelerimizde de gerçekleştirilmekte, bu bölge-
de yaşayan çocuklarımıza yerinde eğitim verilmektedir. Spor okullarımızda en 
çok ilgi gören branşlar arasında 2021 kayıt ile futbol, 2000 kayıt ile yüzme, 1944 
kayıt ile basketbol ve 1300’e yakın kayıt ile taekwondo branşları yer almaktadır. 
3 yaşından itibaren kayıt almaya başladığımız jimnastik branşında da kayıt 
sayısı 845’e ulaşmıştır. Yaz spor okullarında toplamda 13 bine yaklaşan öğren-
cimizin yanı sıra geçtiğimiz kış dönemi de 11 bini aşan kayıt sayısı ile 2017 yılı 
toplam öğrenci sayısı 24832’yi buldu. Ayrıca 10 bin spor okulu öğrencimize ata 
binme imkanı sağladık. Yaz spor okullarında eğitim 30 Ağustos tarihinde sona 
erecek ve kış spor okulu çalışmalarına başlayacağız. Kış spor okulları kayıtla-
rımız 11 Eylül 2017 tarihinde başlayacak. Kış spor okulu eğitimleri ise 07 Ekim 
2017 tarihinde başlarken 27 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü olarak şehrimizin çocuklarını kötü alış-
kanlıklardan korumak, sağlıklı ve çalışkan nesiller yetişmesine katkı sağla-
mak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu konuda bizden desteklerini 
esirgemeyen kulübümüzün Onursal Başkanı Selçuklu Belediye Başkanı Sayın 
Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum.

A. Ziya YALÇINKAYA

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Başkanı

“Geleceğin Sporcuları
Selçuklu’da 
Yetişiyor...”
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
BASKETBOL

3815
9



BASKETBOLUN YILDIZLARI
BURADA YETİŞİYOR
Basketbol branşında bu yıl 3815 sporcu okullarımıza kayıt yaptırdı. Sporcular 22 antrenörün gözetiminde eğitim görüyor. Eğitim alan binlerce 
çocuğumuz arasında yetenekli olanlar antrenör tarafından mercek altına alınıyor. Aileleri ile irtibata geçilerek yetenekli çocukların spora devam 
etmeleri sağlanıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
YÜZME

4766
13



SELÇUKLU YÜZMEYİ
ÇOK SEVDİ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Spor Okullarının bu yıl da en çok ilgi gören branşı yüzme oldu. Yüzme branşına bu yıl toplam 4766 sporcu kayıt 
yaptırdı. 36 antrenör gözetiminde güvenli bir şekilde eğitim gören sporcularımız, hem yüzme öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
FUTBOL

4290
17



FUTBOLDA PROFESYONELLİĞE
İLK ADIM BURADA ATILIYOR
Bu yıl futbol branşında 4290 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Sporcularımız 27 antrenörün gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştirdi. En çok ilgi gören 
spor branşlarından birisi olan futbol da başarılı olan öğrencilerimiz, Selçuklu Belediyespor Kulübü futbol takımında lisanslı sporcu olma imkanı 
sağlanıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
TAEKWONDO

3945
21



TAEKWONDO’DA ŞAMPİYONLUĞUN YOLU 
BURADAN GEÇİYOR
Spor okullarımızın en başarılı ve en çok ilgi gören branşlarından birisi Taekwondo. Bu branşta bir çok başarılı sonuçlara imza atan kulübümüz diğer 
yandan spor okullarında başarılı olan sporcuları keşfederek yeni şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor. 7-15 yaş arasındaki öğrencilere verilen eğitim-
lerde toplam 14 antrenör görev yapıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
TENiS

1399
25



KONYA’NIN EN MODERN TENİS KORTLARINDA 
ÖĞRENCİLERİMİZE EN İYİ EĞİTİMİ VERİYORUZ.
Kulübümüze ait 6 modern tenis kortunda sporcularımız yeteneklerini sergiliyor. 1399 sporcumuz Konya’nın ilk tenis kortu olma özelliğine sahip 
Selçuklu Tenis Kortlarında 16 profesyonel antrenör gözetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
CiMNASTiK

2274
29



SELÇUKLU’DA 3 YAŞINDAKİ ÇOCUKLAR
CİMNASTİK İLE SPORA BAŞLIYOR
03-06 yaş aralığında çocukların kayıt yaptırabildiği Cimnastik branşında bu yıl 2274 çocuk eğitim aldı. 11 antrenörün gözetiminde gerçekleştirilen 
eğitimlerde çocuklarımız oyun parkurlarında hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de spora başlangıç yapıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
KARATE

864
33



BİR SAVUNMA SANATI
“KARATE“
Karate branşında bu yıl 864 sporcumuz eğitim aldı. 5 antrenör gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular hem yeteneklerini sergiliyor 
hem de kulübümüz bünyesinde turnuva ve şampiyonalara katılma fırsatı yakalıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
VOLEYBOL

1226
37



FİLENİN YILDIZLARI
SELÇUKLU’DA PARLIYOR
Kız öğrencilerin kayıt yaptırabildiği Voleybol branşında bu yıl 1226 sporcumuz eğitim aldı. 6 antrenörün görev aldığı Voleybol branşı kız çocukların 
en çok ilgi gösterdiği branşlardan birisi oldu.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
WUSHU

2855
41



SANAT, TEKNİK VE YETENEK
WUSHU’DA BULUŞUYOR
Son dönemin en yaygın spor dallarından biri olan Wushu’da bu yıl 2855 sporcumuz eğitim aldı. 7 antrenörün görev yaptığı Wushu’da eğitimler 7 
yaşından itibaren başlıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
KICKBOKS

1377
45



DİNAMİK VE YÜKSEK ENERJİLİ
SPOR SANATI
Her geçen yıl ilginin arttığı Kick Boks branşında bu yıl 1377 sporcumuz eğitim aldı. Toplam 4 antrenörün gözetiminde gerçekleştirilen antrenman-
larda başarılı olan sporcular kulübümüz altyapısında eğitimlerine devam ediyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
MASA TENiSi

448
49



ÖĞRENİRKEN EĞLENDİREN
SPOR; MASA TENİSİ
Geçtiğimiz yıl eğitime açılan Masa Tenisi branşı velilerden yoğun ilgi gördü. Masa Tenisinde bu yıl 448 öğrenci eğitim aldı. 6 antrenörün gözetimin-
de gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcular yeteneklerini sergileme imkanı bulurken aynı zamanda eğlenceli vakit geçiriyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
HOKEY

204
53



HOKEY’DE MİLLİ 
SPORCULAR YETİŞİYOR
Son yılların en çok tercih edilen branşlarından biri olan Hokey’de bu yıl 204 öğrencimiz eğitim aldı. Şehit Rıdvan Adam Spor Salonunda antren-
manlarını gerçekleştirilen Hokey branşında 2 antrenör görev yapmaktadır. Spor Okullarında başarılı olan sporcularımız lisanslı sporcu olarak Hokey 
takımımızın kadrosuna dahil ediliyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
HENTBOL

64
ALT YAPIDAN
SÜPER LİGE
BAŞARININ 
MİMARLARI
Her geçen yıl ilginin arttığı Kick Boks branşında bu yıl 1377 sporcumuz eği-
tim aldı. Toplam 4 antrenörün gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda 
başarılı olan sporcular kulübümüz altyapısında eğitimlerine devam ediyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
JUDO

550
ÇOCUKLARA 
DİSİPLİN, DEĞER 
KATAN BRANŞ;
JUDO
550 öğrencinin eğitim aldığı Judo branşında antrenmanlar 2 antrenörün 
gözetiminde gerçekleştiriliyor. Disiplini ile ön plana çıkan spor dallarından 
biri olan Judo’da başarılı olan sporcular, kulübümüz bünyesinde altyapıya 
kazandırılıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
SATRANÇ

799
SANAT, BİLİM, SPOR
SATRANÇ’TA
BULUŞUYOR
Spor Okullarımız Satranç branşında bu yıl 799 öğrenci eğitim aldı. Küçük 
yaşlarda başlanan satrançta, çocukların sistematik düşünmesine katkı sağla-
nıyor. Satranç’ta 5 antrenör görev yapıyor.
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ÖĞRENCİ

 OKULLARINDA
GÜREŞ

390
ATA SPORUMUZ
GÜREŞ
SELÇUKLU’DA
Güreş branşında bu yıl 390 sporcu eğitim gördü. Kulübümüz güreş branşın-
da bir çok derece elde ederken, yetenekli sporcular kulübümüz bünyesinde 
altyapıya kazandırılarak yeni başarılar için hazırlanıyor. 
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SELÇUKLU 
BELEDİYESPOR 
KULÜBÜ SPOR 
OKULLARINDA YER 
ALAN 16 BRANŞIN 
YANI SIRA, SU 
TOPU, BİNİCİLİK 
VE BİSİKLET 
BRANŞLARINDA DA 
FAALİYETLERDE 
BULUNUYOR.
ENGELSİZLER!
Selçuklu Belediyespor Kulübü, engelli bireylere yönelik 
spora katılımı teşvik etmek amacıyla  Judo, Taekwondo, 
Yüzme ve Güreş branşlarında  engeli olan sporculara eği-
tim ve kulüpte lisanslı sporcu olma imkanı sağlıyor.
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