
TÜRK‹YE’N‹N en ünlü süper modelle-
rinden, flimdilerde ise pilates denilince
akla ilk gelen isimlerden olan Ebru
fiall›, spor ve pilates tutkusunu Spor
Meydan› Gazetesi'ne anlatt›. Kendi-
sini hareketli, çal›flkan, spor düfl-
künü bir kiflilik olarak tan›mlayan
fiall›, ülkemizdeki spor kültürü-
nün eksiklerine de¤indi ve bir an-
ne olarak, velilere de önemli bir
ça¤r›da bulundu.                • 5’TE

DÜNYA Shatoken  Karete  Federasyonu  Türkiye  Baflkan›
ve  Ak  Parti  ‹stanbul  2.  Bölge  Milletvekili  aday  aday›  Zülfi-
kar  Yeflil,  spor  bas›n›n  tan›nm›fl  isimleri  ve  yerel  medya
mensuplar›  ile  kahvalt›da  bulufltu.                                                          • 11’DE

TÜRK‹YE’N‹N OL‹MP‹K SPOR GAZETES‹

UZUN süredir yo¤un bir biçimde

elefltirilen GS Baflkan› Özbek, elefl-

tirilere net yan›t verirken, günü

de¤il gelece¤i kurtarmak ad›na

görevde oldu¤unu ve görev sü-

resinin sonuna kadar baflkanl›¤›

b›rakmayaca¤›n› söyledi.         • 3’TE

F1 Türkiye'ye geri dönüyor
‹STANBUL Park'›n iflletmecisi ve Intercity'nin

Yönetim Kurulu Baflkan› Vural Ak, düzenledi¤i ba-
s›n toplant›s›nda, Formula 1'in 2016 takviminde
Türkiye'nin de yer almas› için görüflmelerin tamam-
land›¤›n› ve iflin imzaya kald›¤›n› aç›klad›.        • 8’DE

ÇALIfiMA ortam›nda ofis s›ra-
danl›¤›ndan kurtularak ayn› za-
manda cazip, e¤lenceli ve tatl› bir
rekabet ortam› yaflatmak ad›na ‹BB
Spor A.fi.'nin "Yar›fl Ofiste Bafllar"
slogan›yla 31 A¤ustos - 2 Eylül ta-
rihlerinde düzenledi¤i Spor A.fi.
Ofis Oyunlar› Bas›n
Turnuvas› sona erdi.  

• 10’DA

VODAFONE KaraKartal program› kapsam›nda bugüne
kadar BJK'n›n kendi sahas›nda oynad›¤› 19 maçta 5 bine
yak›n bilet da¤›t›ld›. 37 maçta 40 milyon dakikaya yak›n
konuflma, 17 milyonu aflk›n SMS ve yine 17 milyon MB'›
aflk›n mobil internet hediye edildi. 

Ayr›ca, Vodafone'den yap›lan aç›klamada; “Yapt›¤›m›z
çekilifllerle Befliktafl Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcu-
larla bir araya gelen toplam 40 talihli, antrenman› izledi,

tak›mla ö¤le yeme¤i yedi ve foto¤raf çektirdi.
Toplam 8 çekiliflte imzal› 400 forma ve imzal›
80 futbol topu hediye edildi.” denildi.

C‹MNAST‹KTE bugüne kadar kat›ld›¤› turnuva-
larda milli formay› baflar›yla terleten ve daha önce

“Dünyada 3 harekete sahip ilk sporcu” unvan›n› al-
may› baflaran Ferhat Ar›can, FIG taraf›ndan dünya-
n›n en prestijli sporcular› aras›na al›nd›.            • 4’TE

“Spor,  kardeflli¤imizi
güçlendirir!..”

SELÇUKLU’NUN BAfiKENTi KONYA’DA

Ebru fiall›: “Haydi 
çocuklar spora”

UKRAYNA as›ll› milli yüzücü Viktoria
Zeynep Günefl, Türk vatandafll›¤›na geçti¤i
için piflman olmad›¤›n›, kendisini Türkiye'de
daha huzurlu, mutlu ve de¤erli bir insan gi-
bi hissetti¤ini söyledi. Singapur’daki Dünya
Gençler Yüzme fiampiyonas›'nda elde etti-
¤i 4 alt›n madalyayla Türk spor tarihine ge-
çen Günefl, yapt›¤› aç›klamada, Türkiye'ye
gelme karar›n› vermenin kolay olmad›¤›n›
ancak geldikten sonra dönmeyi hiç düflün-
mediklerini anlatt›.                              • 12’DE

A M‹LL‹ Futbol Tak›m›m›z, EURO
2016 Elemeleri'nde Konya’daki Bü-
yükflehir Torku Arena'da oynanan ve
ölüp ölüp dirildi¤imiz mücadelede 91
y›ld›r yenemedi¤i Letonya ile 1-1 be-
rabere kald›. Millilerimiz, say›s›z gol
f›rsat›ndan yararlanamad›¤› maçta
77'de Selçuk'la öne geçti. Ancak Le-
tonya, 91'de buldu¤u golle umutlar›-
m›z› y›kt›. Böylece A Grubu'ndaki 7.
maç›nda Letonya ile karfl›laflan Milli-
lerimiz, 91 y›ld›r yenemedi¤i Letonya
ile 1-1 berabere kald›.                   • 7’DE

Konya'daki maçta Türkiye, say›s›z
pozisyonlara girerken, 77. dakikada

sahneye ç›kan Selçuk ‹nan, ceza 
sahas› d›fl›ndan att›¤› klas golle
tribünleri aya¤a kald›rd›. Ancak 
91. dakikada kalemizde yaflanan

golle 3 puan› elimizden düflürdük.

77. dakikada fileleri havaland›ran Selçuk, Milli Tak›m›n 92

y›ll›k tarihinde yapt›¤› 527. maçta 700. golünü atan fut-

bolcu olarak kay›tlarda yerini ald›. ‹flte tarihi gollerimiz: 1.

GOL: Zeki R›za Sporel (1923), 100. GOL: Mustafa Ertan

(1954), 200. GOL: Osman Arpac›o¤lu (1973), 300. GOL: U¤ur

Tütüneker (1991), 400. GOL: Sergen Yalç›n (1999), 500.

GOL: Fatih Tekke (2004), 600. GOL: Arda Turan (2009).

700. gol Selçuk imzal›

Türkiye, 11+42 bin kifliyle
zafere kofltu!..

A  M‹LL‹ Tak›m›m›z,  2016  Avrupa  fiampiyonas›  Elemele-
ri  A  Grubu'ndaki  hayati  maçta  Hollanda'y›  3-0  yenerek
muhteflem  bir  zafere  imza  att›.  Konya  Torku  Arena'n›n  tri-
bünlerini  t›kl›m  t›kl›m  dolduran  42  bin  taraftar›n  ola¤a-
nüstü  deste¤ini  arkas›na  alan  Goltürkler,  dünya  markas›
Hollanda'y›  da¤›tt›.  Zafere  inanm›fl  futbolcular›m›z›n  h›rs›,
yetene¤i,  kararl›l›¤›,  kenetlenmiflli¤i  karfl›s›nda  flaflk›na
dönen  Hollanda  çaresizlikten  hiçbir  fley  yapamad›.        • 6’DA

‹zlanda maç› da 
Konya'ya verildi

A  M‹LL‹ Futbol  Tak›m›'n›n  EURO 2016  Elemeleri'nde  ‹z-
landa  ile  oynayaca¤›  son  maça  yine  Konya  ev  sahipli¤i  ya-
pacak.  TFF’den  yap›lan  aç›klamaya  göre,  2016  Avrupa
fiampiyonas›  Elemeleri  A  Grubu'nda  Türkiye  ile  ‹zlanda
aras›ndaki  son  karfl›laflma,  13  Ekim  Sal›  günü  saat  21.45'te
Konya  Büyükflehir  Torku  Arena'da  oynanacak.  Grubundaki
son  iki  maç›n›  Konya'da  oynayan  milli  tak›m,  Letonya  ile  1-
1  berabere  kal›rken,  Hollanda'y›  3-0  yenmiflti.                        • 7’DE

Galattassarayy
Baflflkkan››  
Durssun  
ÖÖzzbbeekk,,

neett  kkoonuflflttu!!

KARATE 1 Premier League ‹stanbul

etab›n›n kalitesini gösterdi¤ini

belirten Türkiye Karate Federas-

yonu Baflkan› Esat Delihasan,

““OOrrggaanniizzaassyyoonnuu  iiflfllleeyyiiflfl  vvee  ssoonnuuçç

aaçç››ss››nnddaann  bbaaflflaarr››ll››  bbiirr  flfleekkiillddee  ttaa--

mmaammllaadd››kk””  dedi.                    • 11’DE

Karattee  Feedeerassyyoonu  Baflflkkan››  

Essatt  Deeliihhassan::

Ar›can’a En Prestijli Sporcu ödülü
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‹BB Spor A.fi. Ofis Oyunlar› Bas›n 
Turnuvas›'nda mücadele eden medya kurulufllar›, 
organizasyon sayesinde bir nebze olsun nefes ald›.
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Viktoria Zeynep Günefl:
“Piflman de¤ilim”


