
MİLLİ SPORCU BİLGE ÖZTÜRK İLE KİTEBOARD’U VE AKYAKA’YI KONUŞTUK 

Türkiye’nin tanıdığı isim: Bilge Öztürk. Avukat ve milli sporcu. Elini attığı pek çok spor dalı var ancak 

asıl tutkusu kiteboard. 10 yıldır Akyaka’da yaşıyor ve açtığı “KiteMercedes By Bilge Öztürk” 

okuluyla çocukları ve gençleri bu spora teşvik ediyor. Çalışkan, başarılı, tutkulu, sıcak, samimi ve 

eğlenceli bir kadın. Kiteboard ve Akyaka konusundaki çalışma ve izlenimleri röportajımızda 

sizlerle… 
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Merhaba Bilge Hanım. Bize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Bilge Öztürk kimdir? 

1978 yılı İstanbul doğumluyum. 3 kardeşiz. Babam eski güreşçilerden. Spor hayatına, oldukça küçük 

yaşlarda babamla güreşerek başladık diyebilirim  İlkokul çağımızdan itibaren sürekli sporla 

ilgilendik. Profesyonel yaptığım sporlar arasında öncelikle ilk sıraya koyduğum hentbol. Çünkü 7 yılı 

lisanslı olmak üzere 11 yıl hentbol oynadım. Onun dışında aikido, voleybol ve su kayağı dâhil birçok 

spor dalıyla ilgilendim. Yıllar sonra da kiteboardla tanıştım. Kiteboardla tanışınca aslında kendimi 

buldum diyebilirim. Çünkü hobi olarak başlayan spor hayatım bir anda başka bir hayata döndü. 

İşimden tutun hayat tarzıma kadar kendi kişisel yaşantımı da etkileyecek çok büyük etkisi oldu. 

Normalde avukatım. Kız kardeşim de avukat ve birlikte avukatlık ortaklığımız var İstanbul’da. 

Üniversite tercih döneminde 26 tane tercih yapabiliyorduk bizim zamanımızda. Ben sadece 3 tane 

yazdım ve bunların hepsi Hukuk Fakültesiydi. Gerçekten çok istediğim bir şeyi yapıyorum.  

Bu kadar sporla iç içeyken neden Hukuk Fakültesi? Hangisi daha cazip sizin için? 

Bence en büyük yanılgı orada. İkisi birbiriyle yarışmak zorunda değil. Spor ve müzik, hayatımın bir 

parçasıydı. Meslek her ne olursa olsun spor, kişinin hayatını destekleyen bir şey. Üniversiteye hazırlık 

döneminde bile öğrenciyi kapatıp saatlerce ders çalıştırırlar. Çünkü doğru yöntemin o olduğunu 

düşünürler. Ben buna hiçbir şekilde katılmıyorum. Neyse ki ailem de katılmıyordu. Çünkü spor fiziksel 

gelişimi desteklediği gibi zihinsel gelişimi de destekleyen bir şey. Ben o dönemde hem antremanlarımı 

yapıyordum, hem müzik grubumuz, hem de üniversite sınavına hazırlanıyorduk. Ben bunların 

birbirinden ayrı ve birini diğerinin önüne koymamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten 

gerek akademik anlamda gerek sportif alanda aldığımız başarılar aslında bunu kanıtlar nitelikteydi. 

Her şeye vakit var hayatta. Sadece ne yapmak istediğinize bağlı.  

Kiteboardla nasıl tanıştınız? 

2007 yılında bir Havai tatilinde. Arabayla gidiyordum. Dışarıyı izlerken bir anda böyle havada 

rengarenk dev kelebekler gördüm. “Durdur arabayı” diye bağırdım ve gerçekten koşarak denize 

girdim. Hemen orada ders almaya başladım. İlk tanışıklığım bu şekildeydi. Sonra Türkiye’ye döndüm. 

Önceden su kayağı yapıyordum. Board sporlarıyla ilgili bir dergi çıkıyordu. Dergiyi karıştırırken 

Kiteboard’un Bodrum’da yapıldığını gördüm. O ana kadar bilmiyordum. Hemen aradım “ben 

geliyorum kite board yapacağım” dedim  Ertesi gün atladım gittim. Bu sporun yapılıyor olduğunu 

bilmek beni çok heyecanlandırmıştı. Orada başladım. Sonrasında Akyaka’yı keşfettim.  

Bu nasıl oldu? 



Bir gün yine Milas-Bodrum Havalimanına geldim. Bodrum’da birlikte kite yaptığımız arkadaşlar sürpriz 

hazırlamışlar.  Almaya geldiler beni. Bodrum’a gidiyoruz sanıyorum. Arabanın içinde muhabbet 

ederken, gelmemiz gerekenden bir tık daha uzun bir zaman geçti. Neden bu kadar uzadı diye 

düşünürken kafamı bir çevirdim, Bodrum yolunda değiliz. “Nereye gidiyoruz?” dedim. “Sürpriz yaptık 

Akyaka’ya gidiyoruz.” dediler. O zaman burada böyle bir düzen, sistem yoktu. Sadece bir okul vardı. 

Tüm olanaksızlıklara rağmen o zamanlar da çok güzeldi. Akyaka’yla böyle tanıştım. İnanılmazdı benim 

için. Çünkü buradaki koşullarda öğrenmek ve buradaki koşullarda kendinizi geliştirmek çok kolay. O 

kadar çok mükemmel koşul bir arada ki, siz başka bir şeyle mücadele etmeden içinizdeki potansiyeli 

dışarı çıkartıyorsunuz. O yüzden mesela Türkiye’nin başka yerlerinde yaşadığı için başka noktalarda 

kaymak durumunda olan insanlar 1 haftalığına bile olsa buraya geliyorlardı. Akyaka’ya ne zaman 

gelirsen biliyorsun ki ekstra bir hareket çıkacak, ekstra gelişim sağlayacaksın. Akyaka öyle bir nokta ki, 

dünyanın her yerinde, her kıtada yarıştım. Her kıtada kiteboard yaptım. 100’ün üzerinde farklı yerde 

kaydım. Bunu çok net söyleyebilirim; Akyaka gibi bir yer yok. 

Neden? Burayı farklı kılan nedir? 

Öncelikle rüzgar. Sabah 10.30’da sanki biri kalkıyor, kocaman bir fana basıyor ve o rüzgar başlıyor 

dönmeye. Akşam 19.00’a kadar sürüyor. Bu çok büyük bir lüks. Rüzgar bir esip bir esmiyor gibi 

sağanaklı değil, tüm gün stabil esiyor. Bu çok önemli. Termik rüzgar buradaki. Yani kara ile deniz 

arasındaki ısı farkından kaynaklanıyor. Ve diğer rüzgarlarla birleşip tertemiz mis gibi bir rüzgarımız 

oluşuyor. O nedenle kış döneminde rüzgar olmuyor burada. Karanın yeterince ısınmış olması 

gerekiyor. Mart- Nisan gibi başlayıp, Kasım ayına kadar süren uzun bir sezonumuz var. Bu da 

dünyanın pek çok yerinde olmayan çok büyük bir avantaj. Bunu Akyaka’nın doğal güzelliğine, doğal 

yapısına borçluyuz. Orada olacak ekstradan bir beton, en ufak bir yapılaşma bile bu kara-deniz ısı farkı 

dengesini bozacağı için, doğal koruma ortamında olması bizim için çok büyük avantaj.  

Bir diğer avantajımız, çok büyük sahili var. Yüzlerce kite kurulabiliyor. Dünya şampiyonalarına 

gittiğimiz yerlerde bile iç içe kite kurmak için uğraşıyor ve çok zorlanabiliyoruz. Aynı anda 4 tane 

uçurtmayı yan yana koyamıyorsunuz. Burada bu konuda yine inanılmaz bir lüks içindeyiz.  

Başka bir avantaj rüzgarın denizden karaya doğru esiyor olması. Bir olumsuzluk yaşanması 

durumunda çıkacağınız yer önünde sonunda kara. Malzemeniz kaybolursa mutlaka karaya dönecek. 

Açılıp gitmek, sürüklenmek, peşinizden botla takip etmek diye bir şey yok. Zaten su sığ, altı kum ve 

ayağımız yere basarak öğreniyoruz. Mercanı, deniz kestanesi, kayası, çöpü hiçbir şeyi yok. Tertemiz. 

Bu avantajlarla Akyaka dünyada kesinlikle bir numara. Başka hiçbir yeri kıyaslayamam bile.  

Başarılarınıza değinecek olursak… 

2011 yılında ilk defa Akyaka’da yapılan Türkiye Şampiyonası’na katıldım. Dereceye girince dediler ki, 

“Bir hafta sonra milli sporcu olarak dünya şampiyonasına gidiyorsun.” Şaşırdım ve tabi ki çok 

sevindim. Milli sporcu olmak zaten hayalimdi. Almanya’ya Dünya Şampiyonası’na gittim ve Kuzey 

Denizinde yarıştım. İlk yarışımda o zaman dünya 10.’su olmuştum. Türk bayrağını diğer bayraklar 

arasında taşımak inanılmaz bir onur. Milli sporculuk hayatım böyle başladı.  

Yaş kategorisine göre kendi kategorimde ve genel klasmanda dünya dördüncülüğüm var. Kendi yaş 

grubumda Avrupa birinciliğim, genel klasmanda Avrupa beşinciliğim var. Genel klasmanda Asya 

üçüncülüğüm, Avrupa yedinciliğim var. Türkiye şampiyonluklarım var. 



Kiteboard’da birkaç tane disiplin var. Bir tanesi Freestyle dediğimiz akrobasi. Diğeri Hydrofoil 

dediğimiz parkur yarışı. Başka disiplinler de var ancak dünyada en çok geçerliliği olan bu iki disiplin. 

Parkur yarışçısı ve milli sporcu olduğum için sürekli dünyada yarış takip ediyorum. Sakatlık ihtimali 

olmaması gerektiği için hayatıma da dikkat ediyorum tabi. Geçen sezon sonuna kadar freestyle 

disiplininde hiç kaymıyordum. Denemeye karar verdim ve bu spora bir daha âşık oldum. Tabi bu 

kadar yıl tecrübeden sonra akrobasiye geçtiğim için uçurtma kontrolü had safhada. Hareketleri yarışçı 

disiplini ile yaptığım için birkaç tane hareket çıkarttım. Geçen sene Türkiye şampiyonluğunda akrobasi 

alanında da yarıştım ve Türkiye üçüncüsü oldum.  

Artık olimpiyatlara kiteboard disiplini de dahil ediliyor.  Çok genç yeteneğimiz var. Mesela bu sene 

benim okulumdan, yaşları 8-18 arasında değişen 4 kişiyi hem Türkiye Şampiyonası’na hem de diğer 

yarışlara götüreceğim. Onların dahil olması çok önemli.  Belki aramızdan bir olimpik sporcu 

çıkarabiliriz. Bu amaçla çevre illerde, köylerde yaşayan çocuklarımızı bedelsiz olarak dahil etmeye 

çalışıyorum. Kiteboard öğrenen ve asistanlık ve kiteboardu anlama anlamında yanımızda yer alan 

çocuklarımız var. 9 yaşında başlayıp 11 yaşında dünya şampiyonu olan bir İspanyol kız var. Bizden 

neden olmasın? O yüzen hiçbir zaman başlamak için geç değil, başlamak için erken değil. En iyi zaman 

şimdi.  Yani bir düşünün 27-28 yaşında bu spora başladım, 33 yaşında milli sporcu oldum. Şimdi 39 

yaşındayım. Bu kadar derece, kupa, başarı var. Olabiliyor demek ki.  

Kiteboard’un zorluk derecesi nedir? 

Hayatında hiç spor yapmamış biri bile bu sporu yapabilir. Ekstra güç, ekstra dayanıklılık 

gerektirmeyen bir spor. 6-7 yaşında başlayan öğrencimiz de var. 73 yaşında olan da var. 140 kg 

öğrencim de var, 30 kg olan da var. Ortalama öğrenme süresi 8 saat. 8 saatin sonunda temel eğitimi 

almış oluyorsunuz ve hobi olarak kayabilecek seviyeye geliyorsunuz. Tabi ki yarışçı olmak başka bir 

şey. Ama o seviyeye gelmek herhangi bir spor için de aynı şey. Fakat siz bunu spor olarak, hobi olarak, 

kendinize yatırım olarak yapacaksanız, ilk etapta 8 saat ayırmanız yeterli. Bunu da 3 günde 

tamamlayabiliyoruz. Bu temel eğitimin üzerine, kilometre olsun diye kendi başınıza pratik 

yapıyorsunuz. Sonrasındaysa “bir ders daha yapalım şunu öğrenelim, üzerine şunu koyalım” diye sizin 

yavaş yavaş seviyenizi ilerletiyoruz. Hele ki yetenekli gençlerimiz çıkıyorsa onları özel eğitime tabi 

tutuyoruz.  

Başladığınız zaman 3 günde öğrenebileceğiniz bir spor. Kimseye bir bağımlılığınız ya da ihtiyacınız 

olmadan tek başınıza yapabilirsiniz. Bu sporda sadece kendi malzemenizi alıp, suya tek başınıza 

çıkabiliyorsunuz. İnanılmaz bir özgürlük hissi, inanılmaz bir meditasyon, inanılmaz bir kafa boşaltma. 

Yani ne derdiniz, tasanız, düşünmeniz gereken işiniz varsa en azından bir süre sadece sporla, denizle, 

güneşle haşır neşir oluyorsunuz. Başka hiçbir şey giremiyor aranıza. Kollar, kuyruksokumu, bel, sırt, 

omuriliğin iki tarafı, baldırlar, dizler tüm vücut çalışıyor. Pilates gibi uzun uzun kalıcı kas yapıyor, 

inanılmaz güzel selülit yok ediyor. 

Kiteboard’da tamamen suyun üzerinde kayıyorsunuz. Uçma, havalanma gibi bir şey söz konusu değil. 

En fazla zıplayabilirsiniz. Onun içinde orta seviyeye ulaşmış olmanız gerekir. Güvenlik mekanizması o 

kadar kolay ki, bıraktığınız anda uçurtma duruyor yada suya düşüyor. Gerekirse üzerinizdeki tüm 

malzemeden saliseler içinde kurtulabilirsiniz. Ki buna hemen hemen hiçbir zaman gerek kalmıyor.  

Peki burada kite okulu açma fikri nasıl doğdu? 



Ben zaten 10 yıldır buradayım. Bu sporla ilgilenirken bir yandan görüyoruz ki arkamızdan gelecek 

genç nesle ihtiyacımız var. Yeni yarışçıların, yeni milli sporcuların yetişmesi lazım. Bunun için dedim ki, 

“Kendim bir okul açayım, burada bir mirasım olsun. Aynı zamanda yeni nesiller yetiştirerek ileriye 

dönük olarak bu sporun gelişimi, büyümesi, yaygınlaşması için çalışayım. Bu düşüncelerle 

‘KiteMercedes By Bilge Öztürk’ kite okulunu hayata geçirdim. Bu yıl ikinci yılım oldu. İnşallah güzel 

gelişmelerle devam edeceğiz.  

Kiteboard’un bölgeye katkısı nedir? 

Buraya benim okuluma yılda 400-500 öğrenci geliyor. Mevcut dört okuluz. Okulların dışında, 

kiteboardı bilen, malzemesine sahip ya da sadece kiralama yapanlar var. Sezonda sırf bu plaja bile 

minimum 5-6 bin insan girdiğini düşünüyorum. Akyaka ve kite sahili olarak düşündüğünüzde bu sayı 

katlıyor. Yerli turistin yanı sıra Rus, İngiliz, Fransız turist oldukça yoğunlukta. Hatta öyle ki zamanla bu 

dilleri bilen insanlar ön plana çıkmaya başladı. Buraya gelen insanlar Akyaka ve civarlarında 

konaklayıp, yiyip içiyorlar. Öğrenci ailesiyle eşiyle dostuyla geliyor. Bu kişilerin konaklaması, yemesi 

içmesi, eğlenmesi, alışverişi esnafa inanılmaz bir katkı. Bu kadar insanı bir anda denklemden 

çıkardığınız anda çok büyük bir can damarı kalkacak demektir.  


