
‹STANBUL Büyükflehir Beledi-
yesi ve Spor A.fi. taraf›ndan Voda-
fone'un isim sponsorlu¤unda “Ka-
d›na fiiddete Dur De” temas›yla dü-
zenlenen Vodafone 37. ‹stanbul
Maratonu, 15 Kas›m Pazar günü
gerçekleflti. Maraton (42,195 km),
15 km ve 10 km koflular› ile halk
yürüyüflü olmak üzere dört ana ka-
tegoride tamamlanan etkinli¤e 120
ülkeden 30 bine yak›n sporcu kat›-
larak yeni bir rekora imza att›. 120
bin ‹stanbullu da halk yürüyüflüyle
Asya'dan Avrupa'ya geçti. Maraton
ayr›ca, gün boyu düzenlenen etkin-
likler ve sunulan birbirinden cazip
f›rsatlar ile yaln›zca kat›l›mc›lara
de¤il tüm ‹stanbullulara festival
coflkusu yaflatt›.

Belarus, Eritre, Eti-
yopya, Güney Afrika,
Kenya, Rusya ve Uk-
rayna'dan 60 elit atle-
tin de yar›flt›¤› 42 kilo-
metrelik kofluda erkek-
lerde ilk üç dereceyi
Kenyal›lar paylaflt›. Bu-
na göre, erkeklerde Ken-
yal› atlet Elias Kemboi
Chelimo 2:11:12'lik de-
recesiyle birinci olur-
ken, milli atlet Bekir Ka-
rayel 2:19:52'lik derece-
siyle alt›nc› s›raya yer-
leflti. Kad›nlarda ise ge-
çen y›l›n da birincisi Eti-
yopyal› atlet Amane Go-
bena Gemeda 2:31:53'lük dere-
cesiyle ipi gö¤üsledi. Kad›nlar-
da bu y›l Türkiye ad›na yar›flan
Meryem Erdo¤an ise 2:46:37'lik
derecesiyle üçüncü oldu.

42 km koflusunda birinci olan
kad›n ve erkek atletlere 50'fler, ikin-
cilere 25'er, üçüncülere 15'er, dör-
düncülere 10'ar, beflincilere ise 8'er

bin dolar para ödülü verildi. Voda-
fone ‹stanbul Maratonu'nda farkl›
kategorilerde toplam 1 milyon
1.000 dolar para ödülü da¤›t›ld›.

Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› Ender Buruk,
flunlar› söyledi: “Vodafone Türkiye
olarak, ülkemizin en genifl kat›l›ml›
kitlesel etkinli¤i ‹stanbul Marato-
nu'na bu y›l da destek vermenin

mutlulu¤unu ve gururunu yaflad›k.
Kat›l›m›n her geçen y›l artt›¤› Vo-
dafone ‹stanbul Maratonu'nun 37.
y›l›nda 120 ülkeden 30 bine yak›n
çipli koflucu ile yeni bir rekora

imza att›k. Kad›na yö-
nelik fliddetin a¤›r
bir insan hakk› ihla-
li ve ciddi bir top-
lumsal sorun oldu-
¤una inanan bir flir-
ket olarak, bu y›l Vo-
dafone ‹stanbul Mara-
tonu'nun 'Kad›na fiid-
dete Dur De' temas›yla
koflulmas› bizim için ay-
r› önem tafl›yor. Yüksek
kat›l›m›m›zla bu konu-
da fark›ndal›k yaratt›¤›-
m›za inan›yoruz. Bu y›l
ayr›ca maratonu bir fle-
hir festivali coflkusuyla
yaflad›k. Karaköy'de
kurulan Vodafone Fre-

eZone Sahne'deki genç müzis-
yenler ve Karaköy'ün ara sokak-
lar›ndaki sokak sanatç›lar› per-
formanslar›yla ‹stanbullulara
bir festival ortam› yaflatt›. Hafta

sonu boyunca ‹stanbul'un birçok
gözde mekân›nda abonelerimize
indirim ve f›rsatlar sunduk. Yenile-
di¤imiz VMaraton uygulamam›z ve
dijital yeniliklerimiz de etkinli¤in

her an her yerden kolayl›kla takip
edilebilmesini sa¤lad›. Önümüzde-
ki senelerde Vodafone ‹stanbul Ma-
ratonu'nu daha da büyütmeyi ve
dünyan›n en büyük 7 maratonun-
dan biri yapmay› hedefliyoruz.”

MARATONDA, ‘KADINA
fi‹DDETE DUR’ DEN‹LD‹
Vodafone 37. ‹stanbul

Maratonu bu y›l “Kad›na
fiiddete Dur De” tema-
s›yla kofluldu. Yönetim

Kurulunda Kad›n Platformu üyesi
kad›n yöneticiler de kad›na flidde-
te dur demek için maraton kapsa-
m›nda halk yürüyüflüne kat›ld›lar.
Vodafone Türkiye ‹cra Kurulu

Baflkan Yard›mc›s› P›nar Kalay,
Vodafone Türkiye Kurumsal ‹lifl-
kiler ve ‹letiflim Direktörü Gizem
Keçeci, Y&R ‹stanbul CEO'su Arzu
Ünal'›n da aralar›nda bulundu¤u
kad›n yöneticiler, Asya'dan Avru-
pa'ya "Kad›na Karfl› fiiddete Dur
De" mesaj›yla geçtiler.

Mobil iletiflimin gücünden
yararlanarak kad›nlar› flid-

detten koruma hedefiyle
geçti¤imiz y›l “K›rm›z›

Ifl›k” mobil uygulama-
s›n› gelifltiren Vodafo-
ne Türkiye, bu uygu-
lamayla, kad›nlar›n
fliddete maruz kald›-
¤› anlarda kolluk
kuvvetlerine ya da
yak›nlar›na kolayl›k-
la haber verebilmesi-

ni sa¤l›yor. Vodafone
K›rm›z› Ifl›k, bugüne ka-

dar yaklafl›k 285 bin kez
indirildi, uluslararas› are-

nada da takdir toplad›.

Erkeklerde Kenyal› sporcular›n
damgas›n› vurdu¤u maratonda
Elias Kemboi Chelimo birinci
oldu. Erkeklerde ayr›ca, milli

atlet Bekir Karayel alt›nc›
s›raya yerleflti. Kad›nlarda ise

Etiyopyal› atlet Amane
Gobena Gemeda birinci

gelirken, Türk atlet Meryem
Erdo¤an üçüncü oldu. 

Dünyada k›talararas› koflulan ilk ve tek yar›fl olan, Türkiye'nin
en genifl kat›l›ml› kitlesel etkinli¤i Vodafone ‹stanbul Maratonu, 

15 Kas›m Pazar günü 37. kez gerçeklefltirildi. 

42,195 KM ERKEKLER
1. Elias Kemboi Chelimo (Kenya) - 2:11:12

2. Evans Kiplagat (Kenya) - 2:12:47
3. Silah Kipkemboi Limo (Kenya) - 2:13:57
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‹stanbul Büyükflehir 
Belediyesi ve Spor A.fi.

taraf›ndan Vodafone'un isim
sponsorlu¤unda bu y›l “Kad›na

fiiddete Dur De” temas›yla
koflulan Vodafone ‹stanbul
Maratonu'na 120 ülkeden 

30 bine yak›n sporcu kat›larak
yeni bir rekora imza att›. 

120 bin ‹stanbullu da 
halk yürüyüflüyle Asya'dan

Avrupa'ya geçti.

42,195 KM KADINLAR
1. Amane Gobena Gemeda (Etiyopya) - 2:31:53

2. Gladys Chepkemoi Chemone (Kenya) - 2:40:49
3. Meryem Erdo¤an (Türkiye) - 2:46:37


