
‹STANBUL Büyükflehir Beledi-
yesi'nin katk›lar› ile düzenlenen
27. Samsung Bo¤aziçi K›talararas›
Yüzme Yar›fl› rekor kat›l›mla ger-
çekleflti. Yar›flta yaklafl›k 2000
sporcu Anadolu yakas›ndan Avru-
pa yakas›na yüzerek geçti. Anado-
lu yakas›nda Kanl›ca ‹skelesi'nden
bafllayan ve Avrupa yakas›nda Ku-
ruçeflme Cemil Topuzlu Park›
önünde son bulan yaklafl›k 6,5 ki-
lometrelik yar›fl 49 ülkeden 1870
sporcunun kat›l›m›yla gerçekleflti-
rildi. Rekor kat›l›m›n oldu¤u yar›fl-
ta 203'ü Türk 460 kad›n, 851'i
Türk 1410 erkek yüzücü kulaç att›.

‹stanbul'un yan› s›ra Türki-
ye'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›flla-
r›'nda ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi Spor Kulübü'nün (‹BBSK)
bedensel engelli sporcular›ndan
U¤urcan Özer 1.13.36'l›k derece-
siyle 1., Necmi Kaan Çavufler ise
1.18.26'l›k derecesiyle 3. oldu.
Genel klasman›nda erkeklerde
Bertu¤ Coflkun yar›fl› birinci s›ra-
da tamamlarken, Emre Öztürk

ikinci, ‹talyan Claudio Gargaro
da üçüncü geldi. Kad›nlarda ise
Nilay Erkal birinci, Deniz Gün-
göro¤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 da-
kikada bitirdim parkuru bu sene
bir saatin üzerinde aflt›m. Birinci
oldu¤um için çok mutluyum" di-
ye konufltu. 

Walker: '7 okyanusta yüzdüm, 
en iyisi burayd›'

Yar›fl›n onur konu¤u ise ‹ngi-
liz 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› kar-
fl›lad›. Yar›fltan sonra aç›k-
lamalarda bulunan Walker, or-
ganizasyona kat›lmaktan duy-
du¤u mutlulu¤u ifade ederken,
parkur için “daha önce 7 ok-
yanusta yar›flt›m ama buras› en
iyisiydi" ifadesini kulland›. 

‹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.

B‹RLEfiM‹fi Milletler E¤i-
tim, Bilim ve Kültür Örgütü
UNESCO'dan ‹stanbul Büyük-
flehir Belediye Baflkan› Kadir
Topbafl'a madalya takdim edil-
di. Merkezi Paris'te bulunan
örgütün 70. Kurulufl y›ldönü-
münü çerçevesinde ve Türki-
ye'nin organizasyona kat›l›m›-

n›n 30. Y›l› vesilesiyle düzen-
lenen ‹stanbul Etkinlikleri s›-
ras›nda UNESCO Direktörü
Irina Bokova taraf›ndan ‹stan-
bul Büyükflehir Belediye Bafl-
kan› Kadir Topbafl'a madalya
verildi. Topbafl'a madalya ile
birlikte sunulan beratta “ Bir-
leflmifl Milletler E¤itim, Bilim

ve Kültür Örgütü, Kültürel
miras›n korunmas› husu-
sundaki flahsi katk›lar› vesi-
lesiyle ‹stanbul Büyükflehir
Belediye Baflkan› Sn. Kadir
Topbafl'› “UNESCO 70. Y›l”
y›ldönümü madalyas› ile
onurland›rmaktan memnuni-
yet duyar” ibaresi yer ald›.
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‹STANBUL Büyükflehir Beledi-
yesi Spor Afi ile ‹stanbul A¤aç ve
Peyzaj Afi'nin ortaklafla düzen-
ledi¤i ve 16 Kas›m 2014'te
düzenlenen Vodafone 36.
‹stanbul Maratonu'nda ilk
kez gerçeklefltirilen fidan
ba¤›fl› kampanyas›, Bü-
yükçekmece ‹SK‹ Baraj
Havzas›'ndaki A¤aç Di-
kim Töreni ile hayat buldu.

''Gelece¤e Yeflil Ad›mlarla
Kofluyoruz'' slogan›yla hareket
edilen Vodafone ‹stanbul Marato-
nu Hat›ra Orman› A¤aç Dikim Tö-
reni, Spor A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan Vekili ‹smail Hakk› Tu-
runç, Spor Afi Genel Müdürü ‹s-
mail Özbayraktar ve ‹stanbul A¤aç
ve Peyzaj Afi Genel Müdürü Murat
Ermeydan ile çok say›da flirket ça-
l›flan› ve fidan ba¤›flç›lar›n›n kat›-
l›mlar›yla Büyükçekmece Ahme-
diye Bölgesi ‹SK‹ Baraj Havza-

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

f›ndan her y›l düzenlenen ‹stanbul
Maratonu'nun geçti¤imiz y›l dü-

zenlenen organizasyonunda,
dünyada ilk kez kat›l›mc›la-

r›n ba¤›fllad›klar› fidanlar-
la bir Maraton Hat›ra Or-
man› oluflturulmas›na
karar verilmiflti. 

“Yeflil Maraton” kate-
gorisinde olan çevreci ve

geri dönüflüme dikkat çe-
ken özellikleriyle gerçekleflen

Vodafone 36. ‹stanbul  Marato-
nu'nda sporcular›n su flifleleri ve
gö¤üs numaralar› geri dönüflümlü
malzemeden yap›ld›. 118 farkl› ül-
keden sporcunun kat›ld›¤› mara-
ton, yüz binlerin yer ald›¤› halk
yürüyüflü öncesi 21 farkl› ülkeden
getirilen fidanlarla birlikte mara-
ton fuar›nda A¤aç ve Peyzaj Afi
stand›nda kat›l›mc›lar taraf›ndan
ba¤›fllanan f›st›k çam› düzenlenen
törenle dikildi.

‹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.

‹BB Genel Sekreteri Hayri Baraçl›
‹zci Kamp›'nda gençlerle bulufltu

‹STANBUL Büyükflehir  Belediyesi
Genel  Sekreteri  Hayri  Baraçl›,  Genel
Sekreter  Yard›mc›lar›  ve  Daire  Bafl-
kanlar›  ile  birlikte  ‹BB  Yaz  ‹zci  Kam-
p›'n›  ziyaret  etti.  Kamptaki  faaliyet-
lere  kat›larak  ok  ve  paintball  at›fl›
yapan  Baraçl›,  gençler  aras›nda  ekip

ruhunu  oluflmas›,  arkadafll›k  ve
dostluk  iliflkilerinin  gelifltirilebilme-
si  için  izci  kamplar›n›n  önemli  oldu-
¤unu  vurgulad›.  ‹stanbul  Büyükflehir
Belediyesi  Genel  Sekreteri  Hayr›  Ba-
raçl›,  Genel  Sekreter  Yard›mc›lar›
Hüseyin  Eren,  Nihat  Macit,  Mevlüt
Bulut,  Eyüp  Karahan,  Muzaffer  Hac›-
mustafao¤lu,  Ça¤atay  Kalkanc›,  Ah-
met  Erhan  Gökal  ve  Daire  Baflkanla-
r›  ile  birlikte  ‹BB  Yaz  ‹zci  Kamp›'n›  zi-
yaret  etti.  Destek  Hizmetleri  Daire
Baflkanl›¤›  Gençlik  ve  Spor  Müdürlü-
¤ü'nün  koordinesinde  23  farkl›  biri-
min  deste¤i  ve  Türkiye  ‹zcilik  Fede-
rasyonunun  ifl  birli¤i  ile  düzenlenen
Yaz  ‹zci  Kamp›'nda,  ziyaretçilerin  ilk
dura¤›  ok  ve  paintball  e¤itim  alanla-
r›  oldu.  At›c›l›k  faaliyetlerine  kat›la-
rak  çocuk  ve  gençlerin  heyecan›na
ortak  olan  ‹BB  Genel  Sekreteri  Hayri
Baraçl›  ve  beraberindekiler  kampta-
ki  tüm  e¤itim  istasyonlar›nda  in-
celemelerde  bulunu.

ÖÖzzbbaayyrraakkttaarr::  HHeerr  kkooflflaann››nn    
bbiirr  ddiikkiillii  aa¤¤aacc››  oollaaccaakk

““GGeelleeccee¤¤ee  YYeeflfliill  AAdd››mmllaarrllaa  KKooflfluuyyoorruuzz””  ssllooggaann››yyllaayyaapp››llaann  ‹‹ssttaannbbuull  MMaarraattoonnuu  HHaatt››rraa  OOrrmmaann››  AA¤¤aaçç  DDiikkiimmfifiöölleennii''nnddee  kkoonnuuflflaann  SSppoorr  AAfifi  GGeenneell  MMüüddüürrüü  ‹‹ssmmaaiill  ÖÖzzbbaayyrraakk--ttaarr,,  aa¤¤aaçç  ddiikkmmeenniinn  ççookk  ffaarrkkll››  bbiirr  dduuyygguu  oolldduu¤¤uunnuu  iiffaaddeeeeddeerreekk,,  ““DDüüflflüünnddüükk  kkii  mmaarraattoonnddaa  kkooflflaann  hheerr  ssppoorrccuunnuunnbbuurraaddaa  bbiirr  aa¤¤aacc››  oollssuunn..  DDiikkttii¤¤iinniizz  aa¤¤aacc››nn  bbüüyyüüddüü¤¤üünnüüggöörrmmeekk,,  mmeeyyvveessiinnii  yyeemmeekk  ççookk  ffaarrkkll››  bbiirr  dduuyygguu..  MMaarraattoonnddaakkooflflaann  vvaattaannddaaflflllaarr  bbuurraayyaa  ggeelleecceekklleerr  vvee  bbuu  aa¤¤aaççllaarr››nnaalltt››nnddaa  ggööllggeelleenneecceekklleerr..  OOnnuunn  vveerrddii¤¤ii  sseerriinnlliikktteenn  ffaayy--ddaallaannaaccaakkllaarr””  ddeeddii..  SSppoorr  AAfifi  YYöönneettiimm  KKuurruulluu  BBaaflflkkaann  VVeekkiillii‹‹ssmmaaiill  HHaakkkk››  TTuurruunnçç  iissee,,  ggüüzzeell  bbiirr  ddüünnyyaa  bb››rraakkmmaann››nn  ttüümmiinnssaannll››¤¤››nn  ggöörreevvii  oolldduu¤¤uunnuu  iiffaaddee  eeddeerreekk,,  ““DDoo¤¤aayy››  kkoorruummaakk,,ççeevvrreeyyii  kkoorruummaakk  üüllkkeessiinnii  sseevveenn  iinnssaannllaarr››nn  eenn  öönneemmllii  ggöörreevv--lleerriinnddeenn  bbiirriissii..  YYaaflflaadd››¤¤››mm››zz  ssüürreeccee  ssaaddeeccee  iinnssaannllaarraa  ddee¤¤iillddoo¤¤aaddaa  yyaaflflaayyaann  ttüümm  ccaannll››llaarraa  ggüüzzeell  bbiirr  ddüünnyyaa  bb››rraakkmmaakkhheemm  iinnssaannii  ggöörreevviimmiizz,,  hheemm  kkuurruummssaall  ggöörreevviimmiizz..””

Spor A.fi.'den fiirketlere; 
Su Futbolu Turnuvas›

‹STANBUL Büyükflehir Belediyesi Spor A.fi.'den flir-
ket 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 heye-
can dolu bir oyun olan Su Futbolu 16 A¤ustos 2015 Pazar gü-
nü, 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. Tur-
nuva sonunda organizasyon

komitesi taraf›ndan be-
lirlenecek bir ta-

k›m fair play ödü-
lü alacakt›r.

Asya'dan Avrupa'ya kulaç att›lar


