
Türkiye Hokey Federasyo-
nu Baflkan› K›vanç Hürdo-
¤an, “Toplamda 4 etapta
oynanacak olan 2015-2016
Sezonu Kad›nlar - Erkek-
ler Salon Hokeyi Süper Li-
gi’nin ilk etab›n› bitirir-
ken, Türk Hokeyi ad›na

büyük ifllere imza att›k. Ho-
keyi ekranlara tafl›yarak ge-

nifl bir kitle ile buluflturduk.
Art›k herkes televizyon arac›-
l›¤›yla bu heyecana ortak ola-

bilir. Kalan di¤er 3 etap için
tüm kulüplerimize baflar›lar
diliyorum” aç›klamas›n› yap-
t›. 4 etap sonunda Salon Ho-
keyi Süper Lig flampiyonu-
nun belirlenece¤i ligde Kad›n-
lar'da Keçiören Ba¤lum SK 9
puan toplarken, en yak›n raki-
bi Akdora GSK ise 6 puan, Er-
kekler'de Gaziantep Polisgücü
12 puana sahip olurken, en
yak›n rakibi Amasya GSK ise
9 puan›n sahibi oldu.
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TOKYO 2020  Organizasyon  Komitesi,  2020  Yaz  Olim-
piyat  Oyunlar›  program›na  eklenmesini  önerdi¤i  spor

dallar›  aras›nda  karateye  yer  vermesi,  Türk  karatesinde
büyük  heyecan  yaratt›.  Türkiye  Karate  Federasyonu  Bafl-
kan›  Esat  Delihasan,  kararla  ilgili  “Karate,  Olimpiyat  Oyun-
lar›  program›na  girerse,  Türkiye  olarak  kazand›¤›m›z  ma-

dalya  say›s›  artacakt›r”  dedi.
Komiteden  yap›lan  aç›k-
lamaya  göre,  Tokyo  2020

organizatörleri,  127.
Uluslaras›  Olimpiyat
Komitesi  (IOC)  Top-
lant›s›'nda  onaylanan
reform  paketi    do¤-
rultusunda,  2020'den

itibaren  ev  sahibi
kentlere  verilen  olimpik

programa  yeni    branfllar
önerme  hakk›n›,  beyzbol-

softbol,  karate,  kaykay,  sportif
t›rman›fl  ve    sörften  yana  kulland›.  Daha  önce  duyurulan  8
branfll›k  ön  listede  bulunan  di¤er  dallar    bowling,  squash
ve  wushu  ise  nihai  listede  kendilerine  yer  bulamad›.    

2020  Tokyo  Yaz  Olimpiyat  Oyunlar›  program›n›n  son
hali,  gelecek  y›l    a¤ustos  ay›nda  Brezilya'n›n  Rio  de  Jane-
iro  kentinde  yap›lacak  2016  Olimpiyatlar›    kapsam›nda  dü-
zenlenecek  olan  IOC  Genel  Kurulu'nda  belirlenecek.    IOC,
"Olimpiyat  gündemi  2020"  ad›  verilen  reform  paketinde,
"Olimpiyatlarda  temsil  edilecek  spor  branfllar›n›n  say›s›-
n›n  28  ile    s›n›rland›r›lmas›"  kural›n›n  kald›r›lmas›na  karar
vermiflti.  Karara  göre,  yaz  oyunlar›n›n  olimpik  program›,
28  branflla  de¤il  10  bin    500  sporcu  ve  madalya  da¤›t›lan
310  etkinlikle  s›n›rland›r›l›yor.  Ev  sahiplerine    de  bir  veya
daha  fazla  yar›flman›n  programa  dahil  edilmesini  teklif  et-
me  hakk›  tan›n›yor.  

KARATE, olimpiyat yolunda

ÇOCUKLARIN oyunla ve sporla ö¤rendi¤i,
yeni bir dünya keflfederken e¤lendi¤i çocuk ak-
tivite merkezi Just Kidding, uygulad›¤› özel
programlarla dikkat çekiyor. Just Kidding Aiki-
do'dan yarat›c› dramaya, outdoor etkinliklerin-
den do¤um günü partilerine saatlik ve dönem-
lik seçenekleri ile ilgi görüyor. 

Merkezin kurucusu Seda Boyner flunlar› söyle-
di; “Çocuklar›n fiziksel ve zihinsel gelifliminde
sporun ve oyunun etkisi biliniyor. Özellikle kü-
çük yafllarda bedensel geliflim ve sa¤l›kl› bir ya-
flam için çocuklar bol bol aktivite yapmal›, yafl›tla-
r›yla bir arada olmal›. fiehir yaflam› içinde çocuk-
lar›n eve kapan›p kalmamas›, sosyal, ruhsal ve fi-
ziksel geliflimlerinin sa¤l›kl› aktivite ve e¤itimler-
le desteklenmesi için Just Kidding'i kurduk. Just
Kidding bu anlamda çocuklara yaln›zca bir oyun
mekân› de¤il bir yaflam tarz› da sunarak daha mut-
lu bir çocukluk yaflamalar› için tasarland›.” 

Boyner, çocuklar›
spor yapmaya

ça¤›r›yor...

KKAARRAACC‹‹⁄⁄EERR yyeettmmeezzllii¤¤ii  nneeddee--
nniiyyllee  ‹‹ssttaannbbuull''ddaa  tteeddaavvii  ggöörrddüü¤¤üü
hhaassttaanneeddee  vveeffaatt  eeddeenn  ““BBoo¤¤aazz››nn
BBoo¤¤aass››””  llaakkaappll››  KK››ttaallaarraarraass››  AA¤¤››rr
SS››kklleett  BBookkss  fifiaammppiiyyoonnuu  SSiinnaann  fifiaa--
mmiill  SSaamm’’››nn  nnaaaaflfl››,,  öö¤¤lleeyyiinn  kk››ll››nnaann
cceennaazzee  nnaammaazz››nn››nn  aarrdd››nnddaann  ttoopp--
rraa¤¤aa  vveerriillddii..

fiAMP‹YON, SON
YOLCULU⁄UNA U⁄URLANDI

AA¤¤››rr  ss››kklleett  kkaatteeggoorriissiinnddee  flflaamm--
ppiiyyoonnlluu¤¤aa  uullaaflflaann  iillkk  TTüürrkk  bbookkssöörr
oollaann  SSaamm''››nn  cceennaazzeessiinnee  sseevveennlleerrii

yyoo¤¤uunn  iillggii  ggöösstteerrddii..  ÖÖ¤¤llee  nnaammaazz››--
nnaa  mmüütteeaakkiipp  kk››ll››nnaann  cceennaazzee  nnaa--
mmaazz››nnddaa  BBaaflflbbaakkaann  YYaarrdd››mmcc››ss››
TTuu¤¤rruull  TTüürrkkeeflfl,,  eesskkii  DDeevvlleett  BBaakkaann››
KKüürrflflaatt  TTüüzzmmeenn,,  SSppoorr  GGeenneell  MMüü--
ddüürrüü  MMeehhmmeett  BBaayykkaann,,  GGeennççlliikk  vvee
SSppoorr  BBaakkaannll››¤¤››  MMüüsstteeflflaarr  YYaarrdd››mm--
cc››ss››  HHaassaann  ÖÖzzaabbaa,,  TTüürrkkiiyyee  BBookkss
FFeeddeerraassyyoonnuu  BBaaflflkkaann››  EEyyüüpp  GGöözz--
ggeeçç,,  oolliimmppiiyyaattflflaammppiiyyoonnuu  mmiillllii
ssppoorrccuullaarrddaann,,  eesskkii  hhaalltteerrccii  HHaalliill
MMuuttlluu  vvee  eesskkii  ggüürreeflflççii  MMaahhmmuutt
DDeemmiirr  ddee  ssaaff  ttuuttttuu..

DDüünnyyaaccaa  üünnllüü  bbookkssöörrüünn  eeflflii

FFuunnddaa  iillee  kk››zzllaarr››  DDeeffnnee  vvee  NNiillüüffeerr,,
SSaamm''››nn  TTüürrkk  bbaayyrraa¤¤››nnaa  ssaarr››ll››  ttaabbuu--
ttuu  bbaaflfl››nnddaa  uuzzuunn  ssüürree  ggöözzyyaaflfl››  ddöökk--
ttüü..  SSaamm''››nn  kk››zzllaarr››,,  bbaabbaass››nn››nn  ffoottoo¤¤--
rraaff››nn››nn  yyeerr  aalldd››¤¤››  ttiiflflöörrttüü  ggiiyyeerrkkeenn,,
ttaabbuuttttaakkii  bbookkss  eellddiivveennlleerrii  vvee  AAnnkkaa--
rraaggüüccüü  aattkk››ss››  ddaa  ddiikkkkaattii  ççeekkttii..

MMHHPP  GGeenneell  BBaaflflkkaann››  DDeevvlleett  BBaahh--
ççeellii,,  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  BBaakkaann››  AAkkiiff
ÇÇaa¤¤aattaayy  KK››ll››çç,,  TTrraabbzzoonnssppoorr  vvee  AAnn--
kkaarraaggüüccüü  kkuullüüpplleerriinniinn  ççeelleennkk  ggöönn--
ddeerrddii¤¤ii  ttöörreenniinn  aarrdd››nnddaann  SSaamm''››nn ccee--
nnaazzeessii,,  KKaarrflfl››yyaakkaa  MMeezzaarrll››¤¤››''nnaa
ddeeffnneeddiillddii..

ULUSLARARASI Istanbul  Boat  Show'un  35.  y›l  etkinlikleri
kapsam›nda  düzenlenen  Delphia  24  Kupas›  Üniversiteler

Aras›  Yelken  Yar›fl›'n›n  galibi  ‹stanbul  Üniversitesi  Yelken  Ku-
lübü  oldu.  Bahçeflehir,  Bilgi,  Bo¤aziçi,  Do¤ufl,  ‹stanbul,  ‹TÜ,  Ko-
caeli,  Marmara,  Sabanc›,  Piri  Reis  ve  Y›ld›z  Teknik  Üniversite-
lerinin  de  kat›ld›¤›  yar›flta;  Kocaeli  Üniversitesi  Yelken  Kulübü
ikinci,  Bo¤aziçi  Üniversitesi  Yelken  Kulübü  de  üçüncü  oldu.

Yelken Yar›fl›’n›n galibi 
‹STANBUL ÜN‹VERS‹TES‹

Hayat›n› kaybeden eski Dünya K›talararas› A¤›r S›klet Boks fiampiyonu 
Sinan fiamil Sam, Ankara'da son yolculu¤una u¤urland›.

KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI Yönetim Kurulu Baflkan›

Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayram›’n› kutlar, baflta
cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
O'nun kahraman silah arkadafllar›n›, aziz flehitlerimizi ve gazilerimizi

minnet ve rahmet duygular›mla anar, sayg›lar›m› sunar›m.

SiNAN fiAMiL SAM
son yolculu¤una u¤urland›

Kad›nlar ve Erkekler kategorisinde toplamda 4 etapta oynanacak maçlar›n birinci etab› Amasya'da
yap›l›rken, Kad›nlar kategorisinde birinci nama¤lup Keçiören Ba¤lum SK olurken, erkekler 

kategorisinde ise Gaziantep Polisgücü SK nama¤lup olarak etab› birincilikle tamamlad›.

M‹LL‹ Atlet Ahmet Arslan, sezonun son Red Bull 400
Park City yar›fl›nda yine zafere kofltu. 

ABD'nin Utah flehrindeki Salt Lake City Olimpiyat Par-
k› içinde yer alan kayakla atlama pistinde düzenlenen ya-
r›flta Red Bull sporcusu Ahmet Arslan 3:58'lik derecesiy-
le birinci oldu. Red Bull sporcusu Ahmet Arslan yar›fl›n ar-
d›ndan duygular›n› flöyle ifade etti: “Sezonun son yar›fl›-
n› da flampiyonlukla bitirdi¤im için çok mutluyum. Çok
uzak yollardan geldim ama kazanmak için uzun yollar ve
engeller aflmak gerekiyor. Bir kez daha ülkeme bir flamp-
yionluk kazand›rd›¤›m için gururluyum.”

Ahmet Arslan
Amerika'da da zirvede

PUMA, Jamaikal› sprint koflucusu Asafa Powell ile
yeni sponsorluk anlaflmas› imzalad›. 100 metreyi

tam 93 kere 10 saniyenin alt›nda koflan eski dünya re-
kortmeni, kariyerinde bu dereceyi en çok elde eden at-
let olma unvan›n› tafl›yor.

Asafa Powell, Olimpiyat y›l›nda ve sonras›nda PUMA
markas›n›n önemli bir temsilcisi olacak. Powell, 2016 Olim-
piyatlar›'na uzanan süreçte markan›n koflu ve antrenman
ürünlerine dair iletiflim çal›flmalar›nda yer alacak. Ayn› za-
manda PUMA ve Powell, 'Sub-10 King' ('10 Saniye Alt› Kral›')
ad›nda özel bir koleksiyonun tasar›m›na imza atacak.

Asafa Powell, PUMA’n›n
koflu elçisi oldu


