
Havuzdan 
Boks Ringine
■ Akdeniz Üniversite-
si'nde halkla iliflkiler ve
reklamc›l›k okuyan ‹lkay
Aydur, sporcu kimli¤ini
mankenlikle birlefltirdi.
Esline Ajans patronu Es-
ra Keskinol taraf›ndan
keflfedilen Aydur, hobi
olarak bafllad›¤› man-
kenli¤i profesyonelli¤e
tafl›mak istiyor. Gündüz
okul, akflamlar› spor sa-
lonunda zaman geçiren
lisansl› yüzücü Aydur,
yüzme sporuyla u¤ra-
fl›rken sakatlan›nca
kick boksa bafllad›.

eelliinnee  ggeeççeenn  ttooppllaamm  1122  sseerrvviiss  kk››rrmmaa  ppuuaann››nn››nn
1100''uunnuu  ssaavvuunndduu¤¤uu  bbuulluuflflmmaaddaann  22  ssaaaatt  2233  ddaakkii--
kkaa  ssoonnuunnddaa  üüssttüünn  aayyrr››llaann  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  bbuu  ddeevv
ggaalliibbiiyyeett  nneettiicceessiinnddee  WWTTAA  flflaammppiiyyoonnlluu¤¤uu  yyaa--
flflaayyaann  iillkk  TTüürrkk  tteenniissççii  oolldduu..  

2266  yyaaflfl››nnddaakkii  mmiillllii  ssppoorrccuu  BBüüyyüükkaakkççaayy''aa
flflaammppiiyyoonnlluukk  kkuuppaass››nn››  GGeennççlliikk  vvee  SSppoorr  BBaakkaa--
nn››  AAkkiiff  ÇÇaa¤¤aattaayy  KK››ll››çç,,  ööddüüll  ççeekkiinnii  SSppoorr  GGee--
nneell  MMüüddüürrüü  MMeehhmmeett  BBaayykkaann  ttaakkddiimm  eettttii..
TTüürrkkiiyyee  TTeenniiss  FFeeddeerraassyyoonnuu  BBaaflflkkaann››
CCeennggiizz  DDuurrmmuuflfl,,  TTEEBB  CCEEOO''ssuu  ÜÜmmiitt  LLeebb--
lleebbiiccii  vvee  GGaarraannttii  KKoozzaa  YYöönneettiimm  KKuurruulluu
BBaaflflkkaann  VVeekkiillii  MMuurraatt  BBiinnaarrkk  ddaa  sseerree--
mmoonniiddee  hhaazz››rr  bbuulluunndduu..  

“HAYATIMIN EN GÜZEL GÜNÜ”
TTEEBB  BBNNPP  PPaarriibbaass  ‹‹ssttaannbbuull  CCuupp''››nn

ööddüüll  ttöörreenniinnddee  ggöözzyyaaflflllaarr››nn››  ttuuttaammaa--
yyaann  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  ““HHaayyaatt››mm››nn  eenn
ggüüzzeell  ggüünnüünnüü  kkeennddii  eevviimmee  yyaaflfl››yyoo--
rruumm!!  TTüürrkkiiyyee  TTeenniiss  FFeeddeerraassyyoo--
nnuu''nnaa,,  GGaarraannttii  KKoozzaa  aaiilleessiinnee,,
TTEEBB''ee,,  EENNKKAA  SSppoorr  KKuullüübbüü''nnee,,  aaii--
lleemmee,,  aannttrreennöörrüümm  CCaann  ÜÜnneerr''ee,,
eekkiibbiimmee,,  ddeesstteekk  vveerreenn  hheerrkkeessee
ssoonnssuuzz  tteeflfleekkkküürr  eeddeerriimm..  HHeerr
ooyyuunnccuu  iillkk  zzaaffeerriinnii  eevviinnddee  kkaazzaann--
mmaakk  iisstteerr..  ÇÇookk  flflaannssll››yy››mm..  BBaaflflaarrdd››kk!!””  ddeeddii..

82 NUMARAYA YÜKSELECEK
ÇÇaa¤¤llaa  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  bbuu  ttaarriihhii  bbaaflflaarr››ss››

ssaayyeessiinnddee  yyaarr››nn  ggüünncceelllleenneecceekk  ddüünnyyaa  ss››rraallaa--
mmaass››nnddaa  ttaamm  3366  bbaassaammaakk  tt››rrmmaannaarraakk  8822..''llii¤¤ee
yyüükksseelleecceekk..  SSeezzoonnuunn  üüççüünnccüü  GGrraanndd  SSllaamm  ttuurr--
nnuuvvaass››  WWiimmbblleeddoonn''aa  aannaa  ttaabbllooddaann  ggiirrmmeeyyii
ggaarraannttiilleeyyeenn  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  22001166  RRiioo  OOlliimmppiiyyaatt--

llaarr››  iiççiinn  ddee  oolldduukkççaa  iiddddiiaall››  bbiirr
kkoonnuummaa  ggeellddii..

M‹LL‹ rraakkeett  ÇÇaa¤¤llaa  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  TTüürrkk  tteenniiss
ttaarriihhiinniinn  eenn  bbüüyyüükk  zzaaffeerriinnee  TTEEBB  BBNNPP  PPaarriibbaass
‹‹ssttaannbbuull  CCuupp''ttaa,,  kkeennddii  sseeyyiirrcciilleerrii  öönnüünnddee  uuzzaann--
dd››..  fifiaammppiiyyoonnlluukk  mmaaçç››nnddaa  KKaarraaddaa¤¤ll››  rraakkiibbii  DDaann--
kkaa  KKoovviinniicc''ii  33--66,,  66--22,,  66--33''llee  ddeevviirreenn  BBüüyyüükkaakk--
ççaayy,,  WWTTAA  sseevviiyyeessiinnddee  kkuuppaa  kkaalldd››rraann  iillkk  TTüürrkk
rraakkeett  oollaarraakk  ttaarriihhee  ggeeççttii..  

GGaarraannttii  KKoozzaa  AArreennaa''ddaa  ggeerrççeekklleeflfleenn  ffiinnaall  kkaarrflfl››--
llaaflflmmaass››nnddaa,,  kkllaassmmaann››nn  6600..  bbaassaammaa¤¤››nnddaakkii  KKoovvii--
nniicc  öönnüünnddee  iillkk  sseettii  yyiittiirrmmeessiinnee  rraa¤¤mmeenn  ppeess  eettmmee--
yyeenn  ÇÇaa¤¤llaa  BBüüyyüükkaakkççaayy,,  mmaaçç››nn  ggeerrii  kkaallaann  kk››ssmm››nn--
ddaa  kkuussuurrssuuzz  bbiirr  ppeerrffoorrmmaannss  sseerrggiilleeddii..  RRaakkiibbiinniinn

TEB BNP Paribas 
‹stanbul Cup WTA 
turnuvas›n›n finalinde 
Karada¤l› rakibi Danka 
Kovinic'i üç sette deviren 
Ça¤la Büyükakçay, Türk tenis tarihinin
en büyük flampiyonlu¤unun alt›na
imzas›n› koydu.
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TSF (Türkiye Satranç Federasyonu) art›k satrançla olan il-
gisini tamamen kopard› diyebiliriz. Bunda sadece ka-

s›t oldu¤unu söyleyemeyiz, ancak üst düzeyde bilgisizli¤in hâ-
kim oldu¤u bir federasyon yönetimine flahit oluyoruz. 

TSF Baflkan› Gülk›zTulay'›n sadece koltu¤unu düflündü¤ünü
defalarca yazm›flt›k. 2016 y›l›n›n seçim y›l› olmas› ve satrançç›-
lar›n TSF Baflkan›na karfl› hezeyan içinde olmas›, koltuk sevda-
s›nda olan TSF Baflkan›n›n çevresinde satrançç› b›rakmad›.

TSF Baflkan›, kendisine oy verecek ama itiraz etmeyecek, “al
gülüm ver gülüm” fleklinde karfl›l›kl› olarak mutlu olacaklar›,
satrançç›lar›n olmad›¤› bir grubu satranç federasyonunda ege-
men k›lm›fl durumda. 

Önce geçen y›l Teknik Kurul istifa etti. Do¤ruyu söyleyen sat-
rançç›lar›, tek tek çevresinden uzaklaflt›ran Gülk›zTulay ve Yö-
netimi tek hesap yap›yor: ““OOyy  vvaarr  mm››  ooyy??””, Satrançç›lar da “oy
anam oy” diyerek a¤l›yorlar. Yönetimin ald›¤› her karar›n arka-
s›nda oy kayg›s› oldu¤u düflünülüyor. Hakem atamalar›, antre-
nörlük unvanlar›n›n verilmesi, kulüplere yard›mlar, yurt d›fl›na
gidecek sporcular›n say›lar›, uluslararas› iliflkiler, alt yap›da
al›nan kararlar gibi herhangi bir spor federasyonunda önemli
görülen tüm unsurlar art›k oy hesab›na göre yap›l›yor.

Ülkemizde son dört y›lda al›nan ve düzenlenen önemli bir or-
ganizasyon yok. Benim zaman›mda talep etti¤imiz ve ald›¤›m›z
bir iki organizasyonu kerhen düzenleyen TSF, alabilece¤imiz or-
ganizasyonlar› elinin tersiyle geri çevirdi.

Durum o kadar kötü yani...
Hakem atamalar›n›n o kadar suyu ç›kt› ki, satranca yeni

bafllayan birisine, ““bbuuggüünn  kkuurrss  öönnüümmüüzzddeekkii  yy››ll  uulluussaall  hhaakkeemmlliikk””
fleklinde ulufeler da¤›t›l›yor. Baz› illerde çok say›da yetkin ve üst
düzeyde hakemler olmas›na karfl›l›k bu hakemlere görev veril-
miyor. Hakem-antrenörlük gibi bir garabet ç›kt›. Örne¤in bir ku-
lüp, özellikle federasyona yak›n bir kulüp turnuva m› düzenliyor,
kulübün antrenörü turnuvada hakem oluyor. Kararlar da art›k
ona göre al›n›yor. OO  kkaaddaarr  ççookk  öörrnnee¤¤ii  vvaarr  kkii,,  kkeeflflkkee  bbiirr  mmüüffeettttiiflfl
çç››kkssaa  ssoorrssaa  ddaa  tteekk  tteekk  ggöösstteerrsseekk.. ‹l temsilcilerinin o¤ullar›, k›z-

lar›, eflleri, k›z kardeflleri ulusal turnuvalarda hakem olarak gö-
revlendiriliyor. Üstelik o ilde çok daha yetkin, vas›fl› ve hak eden
isimler varken. Asl›nda nedeni aç›k oluyor. ‹l temsilcisi o turnu-
vaya görevli geliyor ya..., efli de görevli geliyor, konaklama be-
dava oluyor, bundan nemalan›yorlar. 

Örne¤in bir büyük usta il il dolaflt›r›l›yor, ücretsiz kurslar ver-
diriliyor. Bu alk›fllanacak bir durum. Ancak, bu büyük ustan›n
masraflar›n› kim karfl›l›yor? Ayn› büyük ustaya 2020-2024 dö-
neminde baflkanl›k sözü verildi¤i, babas›n›n yeni yönetimde yer
alaca¤›, a¤abeyinin MHK'de görevlendirilece¤i gibi dedikodular
ayyuka ç›k›yor. Aday hakemlerin, ulusal turnuvalarda baflha-
kemlik yapt›¤› görülüyor. Üstelik al›nan kararlardan, uygulama-
lardan dolay› satranç sporu katlediliyor.

Örne¤in Tekirda¤, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin gibi sat-
ranc›n önemli oldu¤u illerde karfl›laflt›¤›m›z fecaat kural hata-
lar› var. 3-4 turnuvada oynam›fl herhangi bir satrançç›n›n saç›-
n› bafl›n› yolduracak hatalar bunlar. Bunlar duyduklar›m›z, ka-
n›tlayabileceklerimiz. TSF'ye baflvuruyor ma¤dur olanlar, ç›t yok. 

Art›k ulusal ya da uluslararas› her türlü turnuva afiflinde satranç
tahtas›n›n konumunun kurallara ayk›r› oldu¤u resimlere flahit oluyo-
ruz. Aç›n www.tsf.org.tr sitesini seçin bir turnuva afifli görün. TSF yö-
netiminde tahtay› do¤ru dizebilecek satrançç› yok neredeyse. 

Antrenörlük konusunda da durum ayn›. 2012 y›l›nda Rusya'dan
sonra en iyi alt yap› antrenörlük sistemine sahiptik. Çok nitelikli
hocalarla çocuklar›m›z e¤itim görüyordu. Baflar› da art arda geli-
yordu. Rusya'y› A milli tak›m düzeyinde yenme baflar›s› gösterdik.
2012 y›l›ndan bu yana önemli organizasyonlarda madalyalar›m›z
azald› ve 2015-2016 sezonunda bitti yok oldu. Art›k s›radan güçlü
bir ülke olduk. Dünya Yafl Gruplar› ve Avrupa Yafl Gruplar› gibi

önemli organizasyonlarda art›k dördüncülükle övünüyor TSF. Ne-
den? Ad›nda “satranç” sözcü¤ü geçen federasyon baflkan›, s›rf
gönül ya da oy almak için çocuklar›m›z› 1600 UKD düzeyinde ant-
renörlere emanet etti¤i için. Bu düzey tafllar›n nas›l oynand›¤›n› bi-
len birisinin k›sa sürede ulaflabilece¤i bir güç düzeyi.

Sonucu da ac›mas›z oluyor kuflkusuz. 
Satranc›n di¤er sporlardan bir fark› yok! Disiplinli, programl›,

kondisyonlu olarak sporcuyu haz›rlamak gerekiyor. “Sa¤lam kafa
sa¤lam vücutta bulunur” atasözü bofl yere söylenmemifl.. Ancak
ad›nda “satranç” sözcü¤ü geçen federasyon bunu umursam›yor. 

Do¤al olarak ne kural tan›mak var ne de satranca sayg›. ‹l-
lerde her türlü karar oy hesab›na göre al›n›yor. Trabzon'da mu-
halif ama flehrin en güçlü tak›m› alt liglerde oynamas›n diye
grup da¤›l›yor, kulüp ad›nda “satranç” geçen federasyona bafl-
vuruyor, yönetim taraf›ndan reddediliyor. Peki ya yönetime des-
tek olan kulüplerde durum nas›l? Bildi¤iniz gibi de¤il. 

Birçok mide buland›ran olaylar oluyor satranç camias›nda.
Transferlerin bitece¤i son 3-4 günde federasyonun lisans sayfa-
s› ulafl›lmaz oluyor. Kimse ne yap›ld›¤›n› ne edildi¤ini bilemiyor.
Geçen y›l transfer dönemi bittikten sonra TSF Baflkan›n›n kulü-
bü ve birkaç yandafl kulüp transfer yaps›n diye sezon uzat›lm›fl,
bunun üzerine ‹TÜ Spor Kulübü Tahkime gitmiflti. TSF Yönetimi
Tahkim Kuruluna zaman›nda cevap vermemifl, Tahkim Kurulu
da liglerden sonra karar vermek zorunda kalm›flt›.

fiimdi ayn› durum olmas›n diye mi transfer dönemlerinin so-
nunda bilgiye ulafl›m engelleniyor bilinmez, ancak bu konuda
herkes çok rahats›z.

TSF Baflkan› satranç camias›n›n oylar›yla baflkanl›¤a geldi.
En baflta ben destekledim kendisini. Ancak, satrançla ilgilenip,
satranç sporuna destek vermek yerine, ekibiyle birlikte (ki yöne-
timinde tek bir satrançç› yok) “nas›l koltu¤umu korurum?” so-
rusuna yan›t olacak kararlar almaya bafllad›. Oysa satranca
önem verseydi, bu y›l yap›lacak seçimlerde rakibi olmayacakt›.

Diyebilirsiniz ki, “yönetimi yok mu?”
Yönetim Kurulu art›k ifli tatil turizmine vurmufl durumda. Ör-

ne¤in Türkiye Kad›nlar flampiyonas› düzenleniyor. Tarihimizin en
zay›f turnuvalar›ndan birisi olarak düzenleniyor. Çeflme'de befl
y›ld›zl› bir otelde gerçeklefltiriliyor. Neredeyse sporcu say›s› ka-

dar yönetici gelip gidiyor organizasyona. 
Baflkanvekilleri ve bir yönetim kurulu üyesi, üç kifli turnuva

süresince otelde kal›yor, yiyor, içiyor, “yönetiyorlar”... Bedeli TSF
Taraf›ndan ödeniyor. Kuflkusuz bu arkadafllar orada görevliler,
ne görev ald›klar›n› bilmiyoruz ama görevliler, öyledir. Ancak
“satranca bir yararlar› var m›?”, “O organizasyon s›ras›nda sat-
ranç ad›na bir fley yapm›fllar m›?” gibi sorular yan›ts›z kal›yor. 

Nerede bir organizasyon olsa yönetimden 2-3 kifli orada ko-
nakl›yor. Bazen ailelerle konaklan›yor. Bazen il temsilcileri de
kat›l›yor bu flölene. ‹l temsilcilerinin seçiminde de zaten kriter-
ler baflkana yak›nl›k. Öz ye¤eni, liseden s›n›f arkadafl›, v.b. gibi
kriterler satrançç› olman›n önünde yer al›yor. 

Ama ifl sporcuya gelince TSF Baflkan› para harcam›yor. Dün-
ya Genç Kad›nlar Satranç fiampiyonas›na sporcu yollam›yor. Çok
say›da önemli organizasyon pas geçiliyor. Sporcular›m›za gerek
A tak›m düzeyinde gerekse alt yap›da gerekli olan malzeme ve
kaynaklar sunulmuyor. Kamplar art›k sadece bir araya gelmek
için sosyal ortamlar haline geldi.

Dört y›lda Türkiye Satranc› on y›l geriye gitti. 2006'da bun-
dan çok daha iyi bir yerdeydik.

En ac›s› kad›n satranc›nda düfltü¤ümüz durum. A milli tak›-
m›m›zda yer alan sporcular, 2012 y›l›na göre ELO ortalamas›
olarak zay›flam›fl durumda. Ortalama olarak 50 ELO kaybetmifl
durumdalar. Oysa ilerlemeleri gerekmez mi?

TSF'nin yönetiminde al›nan kararlar ve illerde, turnuvalarda
olanlar, satrançç›lar› çileden ç›kar›yor. 

Bunlar hukuka uygun mu? Defalarca yazd›k, çizdik.. Neden-
se sesimiz sporu yöneten makamlara ulaflm›yor. Ad›nda “sat-
ranç” olan federasyonun yönetimi art›k gidici... Seçime alt› ay
kald›. En az 3 aday›n seçimlerde yer alaca¤› konufluluyor. Ben
satrançç› olan birisine destekverece¤im.

Gülk›zTulay yönetimi sadece ülkemiz satranc›nda de¤il dün-
ya satranc›nda da unutulmayacak. Unutturmayaca¤›z. 

Bir federasyon nas›l kötü yönetilir? Kaynaklar nas›l spora de-
¤il de yönetenlere harcan›r? 

Bu federasyon maalesef bu mecazisorular›n en do¤ru yan›t›. 
Resimlerini ibret olsun diye TSF Binas›nda en uygun yere

asaca¤›z!

alinihatyazici@spormeydani.org

Satrançç›

AL‹ N‹HAT
YAZICI

Ad›nda ‘Satranç’ olan federasyon...

Vücut gelifltirme 
sporunda yeni trend

■ fiimdiye kadar Bodyfitness ve Figure kate-
gorilerinde birçok uluslararas› dereceyi ülke-
mize getiren Demet Karakaya, baflar›larla do-
lu kariyerine önemli bir destekle devam edi-
yor. Karakaya, 1 - 5 Haziran tarihleri aras›nda
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti'nde yap›lacak.
Figure kategorisinin vücut gelifltirme sporu-
na farkl› bir anlay›fl getirdi¤ini belirten De-
met Karakaya flunlar› söylüyor: “Vücut gelifl-
tirme denilince y›llard›r ilk akla gelen fley, iri
ve devasa kaslara sahip vücutçu kad›nlar
oluyor. Bu sebeple birçok kad›n fitness spo-
runa ve a¤›rl›k egzersizlerine çok s›cak bak-
m›yor. Hâlbuki sa¤l›kl› yaflam için s›k› bir vü-
cut, fit bir görüntü çok önemlidir. Dünyada
vücut gelifltirme sporunda yeni bir trend var.
Figure kategorisi olarak adland›r›lan bu
trend ile art›k kad›nlar daha feminen ve do-
¤al bir vücutla yar›flmalara kat›l›yorlar.”

Dünya futboluna Çin damgas›
■ Çinli futbol kulüplerinin geçti¤imiz y›l
gerçeklefltirdi¤i 331 milyon Euro'luk fut-
bolcu transferleri bir anda tüm dikkatleri
bu ülkeye çekti. Çin'in gerçek bir futbol de-
vi olmay› ve hatta bir gün Dünya Kupas›'n›
kazanmay› hedefledi¤ine dikkat çeken KPMG
Ekibi, flunlar› söyledi: "Bölgesel olarak bakt›-
¤›m›zda da Çin tarihinde hiçbir zaman Asya
Federasyon Kupas›'n› kazanamad› ve en bü-
yük baflar›s›n› ikinci
oldu¤u 1984 ve 2004
y›llar›nda elde etti. FI-
FA s›ralamas›na göre
Çin flu anda Asya'da
sekizinci, dünyada ise
82. s›rada. Çin'in fut-
bolda ilerleyip bu sek-

törde önemli bir oyuncu haline gelme konu-
sundaki kararl›l›¤›na ve FIFA ile 2030 y›l›na
kadar sürecek bir sponsorluk anlaflmas› im-
zalayan Dalian Wanda gibi Çinli flirketlerin
yapt›¤› önemli yat›r›mlara bak›l›rsa, Avrupa
futbolundaki paydafllar uzun vadede Çin
kaynakl› yat›r›mlardan oldukça fayda sa¤la-
yacak gibi görünüyorlar. Dünyan›n en önem-

li futbol bölgelerinden
olan Avrupa Çinli yat›-
r›mc›lar için oldukça
çekici bir pazar, Çin
ise Avrupal› kulüplere
yat›r›mc› tabanlar›n›
geniflletme konusun-
da önemli bir f›rsat
sunuyor." 

■ ‹stanbul Bebek'te, sporun odakta

oldu¤u bir yaflam tarz›n› hedefleyen NO1,

kiflisel spor koçu eflli¤inde fonksiyonel

dersleri, fitness, boks, pilates ve outdoor

etkinlikleri ile küçükten büyü¤e herkese

hizmet veriyor. Kurucusu ‹pek Seviye

Gençer, spor merkezinin ç›k›fl nedeninin

kendi ihtiyac›ndan do¤du¤unu söylüyor;

‹stanbul'da sporla ilgili tüm ihtiyaçlar›n

tek bir merkezde topland›¤› aç›l›fl ve ka-

pan›fl saatleri esnek olan, müflterilerine

hizmet verirken çocuklar›n› da ih-

mal etmeyen bir spor merkezi...

■ Dünyan›n en iyi pilates metodu STOTT Pilates ser-
tifikal› e¤itmenleri ve zengin ders program› ile Türki-
ye'nin yeni nesil pilates stüdyosu FLEX By Taxim Pi-
lates, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek atmosferi
ve enerjisiyle Park Dedeman Levent'te en kaliteli
pilatese istedi¤in zaman ulaflma f›rsat› yarat›yor.

Türkiye'nin yeni nesil
pilates stüdyosu aç›ld›

Renkli futbol ayakkab›lar›
■ Dünyan›n en h›zl› spor markas› PUMA'n›n
oyuncular› Sergio Agüero, Marco Reus, Cesc Fàb-
regas, Marco Verratti, Olivier Giroud ve daha ni-
cesi, önümüzdeki haftalarda Play Loud felsefesi-
ni benimseyerek sahaya ç›k›yor. evoPOWER ve
evoSPEED modellerinin teknik özelliklerini tafl›-
yan ayakkab›lar, göz al›c› pembe ve sar› renkle-
riyle, bu yaz birçok büyük futbol turnuvas›nda
dikkatleri üzerine çekmeye haz›rlan›yor.

PUMA Tricks modelleri, Haziran ay›ndan
itibaren PUMA partner ma¤azalar›nda ve tüm
PUMA resmi sat›fl noktalar›nda sat›fla sunulacak.

■ Kat›l›mc›lar›n ve ziyaretçilerin y›llard›r büyük ilgi gösterdi¤i BOATS-

HOW, bu y›l ilk kez “Life Style” konsepti ile ‹stanbul'un deniz kenar›ndaki

tek befl y›ld›zl› kongre merkezi Haliç'te gerçeklefltiriliyor. Kapal› mekân,

aç›k hava ve deniz k›y›s› etkinliklerinin efl zamanl› yürütülebildi¤i, dünya-

da az say›da bulunan toplant› merkezlerinden biri olan Haliç Kongre Mer-

kezi'nde 02-05 Haziran 2016 tarihleri aras›nda gerçeklefltirilecek BOATS-

HOW LifeStyle, konuklar›na benzersiz bir deneyim yaflatacak.

Collins, deniz tutkunlar› ile bulufluyor

Çeflme'den Sak›z Adas›'na yüzdü
■ Geçen y›l 18 saat yüzerek Manfl denizini geçen Seda Kansuk,
bu y›l da ‹zmir Çeflme'den Yunanistan Sak›z Adas›'na yüzdü.
Çeflme Liman›'ndan saat tekneyle ç›k›fl yapan Seda Kansuk, P›r-
lanta Plaj›'na ulaflmas›n›n ard›ndan start ald› ve 4.1 deniz mili

mesafeyi 3,5 saatte yüzerek geçti. Buca Yap› Se-
ramiksan sponsorlu¤unda gerçekleflen orga-

nizasyona Çeflme Kaymakam› Mustafa Er-
kay›ran ve Buca Yap› Seramiksan yetkilileri
ve sporseverler kat›larak destek verdiler.

FAZ‹LET
BATUR’la
Spor Vizyon

NO1'in ayr›cal›kl›
dünyas› ile tan›fl›n!


