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B‹RLEﬁM‹ﬁ Milletler E¤itim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNESCO'dan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir
Topbaﬂ'a madalya takdim edildi. Merkezi Paris'te bulunan
örgütün 70. Kuruluﬂ y›ldönümünü çerçevesinde ve Türkiye'nin organizasyona kat›l›m›-

n›n 30. Y›l› vesilesiyle düzenlenen ‹stanbul Etkinlikleri s›ras›nda UNESCO Direktörü
Irina Bokova taraf›ndan ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan› Kadir Topbaﬂ'a madalya
verildi. Topbaﬂ'a madalya ile
birlikte sunulan beratta “ Birleﬂmiﬂ Milletler E¤itim, Bilim
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ve Kültür Örgütü, Kültürel
miras›n korunmas› hususundaki ﬂahsi katk›lar› vesilesiyle ‹stanbul Büyükﬂehir
Belediye Baﬂkan› Sn. Kadir
Topbaﬂ'› “UNESCO 70. Y›l”
y›ldönümü madalyas› ile
onurland›rmaktan memnuniyet duyar” ibaresi yer ald›.

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Aﬁ ile ‹stanbul A¤aç ve Peyzaj Aﬁ'nin ortaklaﬂa düzenledi¤i
ve 16 Kas›m 2014'te düzenlenen Vodafone 36. ‹stanbul Maratonu'nda ilk kez gerçekleﬂtirilen fidan
ba¤›ﬂ› kampanyas›, Büyükçekmece ‹SK‹ Baraj Havzas›'ndaki A¤aç Dikim Töreni ile hayat buldu.

Spor A.fi.'den fiirketlere;
Su Futbolu Turnuvas›
‹STANBUL Büyükflehir Belediyesi Spor A.fi.'den flirket çal›flanlar›na yönelik yepyeni bir heyecan geliyor;
Su Futbolu Turnuvas›. Yaz›n s›ca¤›ndan ve ofisin hareketsiz
ortam›ndan bunalan flirket çal›flanlar›na serinletici ve heyecan dolu bir oyun olan Su Futbolu 16 A¤ustos 2015 Pazar günü, Ç›rp›c› Spor Tesisleri'nde tüm gün boyunca sürecek ve
toplamda 32 tak›m flampiyon olmak için k›yas›ya yar›flacak.
Aç›l›fl ve Fikstür Çekilifli: 14 A¤ustos 2015, 15.00, Spor A.fi.
Ç›rp›c› Spor Tesisleri.
Ödüller: ‹lk 3 tak›m oyuncusuna madalya ve ilk 3 tak›ma
Kupa verilecektir. En çok gol atan tak›m oyuncusuna gol
krall›¤› ödülü verilecektir. Turnuva sonunda organizasyon
komitesi taraf›ndan belirlenecek bir tak›m fair play ödülü alacakt›r.

‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi Spor Aﬁ ile ‹stanbul A¤aç ve
Peyzaj Aﬁ'nin ortaklaﬂa düzenledi¤i ve 16 Kas›m 2014'te
düzenlenen Vodafone 36.
‹stanbul Maratonu'nda ilk
kez gerçekleﬂtirilen fidan
ba¤›ﬂ› kampanyas›, Büyükçekmece ‹SK‹ Baraj
Havzas›'ndaki A¤aç Dikim Töreni ile hayat buldu.
''Gelece¤e Yeﬂil Ad›mlarla
Koﬂuyoruz'' slogan›yla hareket
edilen Vodafone ‹stanbul Maratonu Hat›ra Orman› A¤aç Dikim Töreni, Spor A.ﬁ. Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili ‹smail Hakk› Turunç, Spor Aﬁ Genel Müdürü ‹smail Özbayraktar ve ‹stanbul A¤aç
ve Peyzaj Aﬁ Genel Müdürü Murat
Ermeydan ile çok say›da ﬂirket çal›ﬂan› ve fidan ba¤›ﬂç›lar›n›n kat›l›mlar›yla Büyükçekmece Ahmediye Bölgesi ‹SK‹ Baraj Havza-

s›'nda gerçekleﬂtirildi. ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor A.ﬁ. tara-

f›ndan her y›l düzenlenen ‹stanbul
Maratonu'nun geçti¤imiz y›l düzenlenen organizasyonunda,
dünyada ilk kez kat›l›mc›lar›n ba¤›ﬂlad›klar› fidanlarla bir Maraton Hat›ra Orman› oluﬂturulmas›na
karar verilmiﬂti.
“Yeﬂil Maraton” kategorisinde olan çevreci ve
geri dönüﬂüme dikkat çeken özellikleriyle gerçekleﬂen
Vodafone 36. ‹stanbul Maratonu'nda sporcular›n su ﬂiﬂeleri ve
gö¤üs numaralar› geri dönüﬂümlü
malzemeden yap›ld›. 118 farkl› ülkeden sporcunun kat›ld›¤› maraton, yüz binlerin yer ald›¤› halk
yürüyüﬂü öncesi 21 farkl› ülkeden
getirilen fidanlarla birlikte maraton fuar›nda A¤aç ve Peyzaj Aﬁ
stand›nda kat›l›mc›lar taraf›ndan
ba¤›ﬂlanan f›st›k çam› düzenlenen
törenle dikildi.

Özbayraktar: Her koflflaan›n
bir dikili a¤ac› olacak

“Gelece¤e Yeflfliil Ad›mlarla Koflfluuyoruz
” slogan›yla
yap›lan ‹stanbul Maratonu Hat›ra Orm
an› A¤aç Dikim
fifiööleni'nde konuflflaan Spor Afi Genel Müdürü
‹smail Özbayraktar, a¤aç dikmenin çok farkl› bir duygu
oldu¤unu ifade
ederek, “Düflflüündük ki maratonda koflflaan
her sporcunun
burada bir a¤ac› olsun. Dikti¤iniz a¤a
c›n büyüdü¤ünü
görmek, meyvesini yemek çok farkl› bir d
uygu. Maratonda
koflflaan vatandaflflllar buraya gelecekler
ve bu a¤açlar›n
alt ›nda gö lgelenecek ler . O nun ver di¤i
ser inlik t en f ay dalanacaklar” dedi. Spor Afi Yönetim Kur
ulu Baflflkkan Vekili
‹smail Hakk› Turunç ise, güzel bir dünya
b›rakman›n tüm
insanl›¤›n görevi oldu¤unu ifade ederek, “
Do¤ay› korumak,
çevreyi korumak ülkesini seven insanlar›n
en önemli görevlerinden birisi. Yaflflaad›¤›m›z sürece sadec
e insanlara de¤il
do¤ada yaflflaayan tüm canl›lara güzel bir
dünya b›rakmak
hem insani görevimiz, hem kurumsal göre
vimiz.”

Asya'dan Avrupa'ya kulaç att›lar
‹stanbul, 27. kez k›talararas› yüzme yar›ﬂlar›na ev sahipli¤i yapt›.
‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi'nin katk›lar› ile düzenlenen Samsung
Bo¤aziçi K›talararas› Yüzme Yar›ﬂ› rekor kat›l›mla gerçekleﬂti. Yar›ﬂta
yaklaﬂ›k 2000 sporcu Anadolu yakas›ndan Avrupa yakas›na yüzerek geçti.

‹BB Genel Sekreteri Hayri Baraçl›
‹zci Kamp›'nda gençlerle bulufltu
‹STANBUL Büyükflehir Belediyesi
Genel Sekreteri Hayri Baraçl›, Genel
Sekreter Yard›mc›lar› ve Daire Baflkanlar› ile birlikte ‹BB Yaz ‹zci Kamp›'n› ziyaret etti. Kamptaki faaliyetlere kat›larak ok ve paintball at›fl›
yapan Baraçl›, gençler aras›nda ekip

ruhunu oluflmas›, arkadafll›k ve
dostluk iliflkilerinin gelifltirilebilmesi için izci kamplar›n›n önemli oldu¤unu vurgulad›. ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Genel Sekreteri Hayr› Baraçl›, Genel Sekreter Yard›mc›lar›
Hüseyin Eren, Nihat Macit, Mevlüt
Bulut, Eyüp Karahan, Muzaffer Hac›mustafao¤lu, Ça¤atay Kalkanc›, Ahmet Erhan Gökal ve Daire Baflkanlar› ile birlikte ‹BB Yaz ‹zci Kamp›'n› ziyaret etti. Destek Hizmetleri Daire
Baflkanl›¤› Gençlik ve Spor Müdürlü¤ü'nün koordinesinde 23 farkl› birimin deste¤i ve Türkiye ‹zcilik Federasyonunun ifl birli¤i ile düzenlenen
Yaz ‹zci Kamp›'nda, ziyaretçilerin ilk
dura¤› ok ve paintball e¤itim alanlar› oldu. At›c›l›k faaliyetlerine kat›larak çocuk ve gençlerin heyecan›na
ortak olan ‹BB Genel Sekreteri Hayri
Baraçl› ve beraberindekiler kamptaki tüm e¤itim istasyonlar›nda incelemelerde bulunu.

‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi'nin katk›lar› ile düzenlenen
27. Samsung Bo¤aziçi K›talararas›
Yüzme Yar›ﬂ› rekor kat›l›mla gerçekleﬂti. Yar›ﬂta yaklaﬂ›k 2000
sporcu Anadolu yakas›ndan Avrupa yakas›na yüzerek geçti. Anadolu yakas›nda Kanl›ca ‹skelesi'nden
baﬂlayan ve Avrupa yakas›nda Kuruçeﬂme Cemil Topuzlu Park›
önünde son bulan yaklaﬂ›k 6,5 kilometrelik yar›ﬂ 49 ülkeden 1870
sporcunun kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. Rekor kat›l›m›n oldu¤u yar›ﬂta 203'ü Türk 460 kad›n, 851'i
Türk 1410 erkek yüzücü kulaç att›.
‹stanbul'un yan› s›ra Türkiye'nin de tan›t›m›na katk› sa¤layan
yar›ﬂta yüzücülerin dereceleri
ayak bileklerine ba¤lanan ciplerle
belirlenirken, olas› bir bo¤ulma
durumuna karﬂ› parkur boyunca
yüzücülere çeﬂitli deniz araçlar›
eﬂlik etti.
‹stanbul BB'nin sporcular›
zirveyi b›rakmad›
1870 sporcunun kat›l›m›yla

yap›lan Bo¤aziçi Yüzme Yar›ﬂlar›'nda ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Spor Kulübü'nün (‹BBSK)
bedensel engelli sporcular›ndan
U¤urcan Özer 1.13.36'l›k derecesiyle 1., Necmi Kaan Çavuﬂer ise
1.18.26'l›k derecesiyle 3. oldu.
Genel klasman›nda erkeklerde
Bertu¤ Coﬂkun yar›ﬂ› birinci s›rada tamamlarken, Emre Öztürk

ikinci, ‹talyan Claudio Gargaro
da üçüncü geldi. Kad›nlarda ise
Nilay Erkal birinci, Deniz Güngöro¤lu ikinci, ‹ngiliz Jessica
Wooddisse de üçüncü oldu.
Lodos nedeniyle
bitirme süresi uzad›
Erkeklerde birinci olan Bertu¤
Coﬂkun daha önce 5 kez yar›ﬂa

kat›ld›¤›n› ve dereceler elde etti¤ini belirterek, "Birinci olmak
harika bir duygu. Parkur önceki
y›llara göre çok zordu. Daha önce
bo¤azda poyraz varken bu sene
lodosa çevirdi. Geçen sene 40 dakikada bitirdim parkuru bu sene
bir saatin üzerinde aﬂt›m. Birinci
oldu¤um için çok mutluyum" diye konuﬂtu.
Walker: '7 okyanusta yüzdüm,
en iyisi burayd›'
Yar›ﬂ›n onur konu¤u ise ‹ngiliz yüzücü Adam Walker oldu.
Walker starttan 10 dakika önce
parkuru yüzmeye baﬂlad›. Yedi
okyanus geçiﬂinde baﬂar›yla
kulaç atan ilk ‹ngiliz yüzücü
olan Walker, erken geldi¤i bitiﬂ
noktas›nda yar›ﬂmac›lar› karﬂ›lad›. Yar›ﬂtan sonra aç›klamalarda bulunan Walker, organizasyona kat›lmaktan duydu¤u mutlulu¤u ifade ederken,
parkur için “daha önce 7 okyanusta yar›ﬂt›m ama buras› en
iyisiydi" ifadesini kulland›.

