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ALANYA’DA 26 Nisan'da baﬂlayan 51.
Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2015) 8. ve son etab› ‹stanbul'da düzenlendi. Yar›ﬂ›n finiﬂini Cumhurbaﬂkan› Recep Tayyip Erdo¤an ile Gençlik
ve Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç da izledi.
Genellikle düz parkurdan oluﬂan 124 kilometrelik ‹stanbul-‹stanbul etab›nda, Caja
Rural-Seguros RGA tak›m›n›n ‹spanyol bisikletçisi Luis Mas Bonet, 2 saat 45 dakika 3
saniyelik derecesiyle Mark Cavendish'in
önünde birincili¤e ulaﬂt›. Turun en prestijli
etab›nda Etixx-Quick Step'ten Büyük Britanyal› Cavendish ikinci, Caja Rural-Seguros RGA tak›m›n›n bir di¤er sporcusu Carlos
Barbero Cuesta ise üçüncü oldu.
"Turkuaz Mayo" Durasek'in
Genel klasman liderli¤ini koruyan
Lampre-Merida'n›n H›rvat bisikletçisi
Kristijan Durasek, 6. etapta ele geçirdi¤i
"turkuaz mayo"yu b›rakmad›.
Durasek, etap birincili¤i bulunmamas›na
ra¤men 31 saat 6 dakika 44 saniyelik toplam süresiyle turu ilk s›rada bitirdi. Bretagne-Seche Environnement ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda 32, Tinkoff Saxo'dan Avustralyal› Jay Mccarthy ise 56 saniye geriden lider Durasek'i takip etti.
Final etab› öncesi genel klasmanda 2.
s›rada bulunan CCC Sprandi-Polkowice
tak›m›ndan ‹talyan Davide Rebellin, finiﬂe
30 kilometre kala talihsiz bir kaza geçirdi.
Yar›ﬂa devam edemeyen Rebellin, kürsü
ﬂans›n› kaç›rd›.
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51. Cumhurbaﬂkanl›¤› Türkiye Bisiklet Turu'nu
Lampre-Merida tak›m›n›n H›rvat sporcusu Durasek kazand›.
MUZAFFER BATUMLU

"yeﬂil mayo"yu turun son gününde
yeniden giydi.
En iyi t›rman›ﬂç› klasman›n› zirvede tamamlayan Colombia'dan Juan
Pablo Valencia ise da¤lar›n kral›na verilen "k›rm›z› mayo"nun sahibi oldu.
Türkiye güzellikleri klasman›n›n lideri Caja Rural-Seguros RGA tak›m›n›n ‹spanyol bisikletçisi Luis Mas Bonet de ilk etaptan bu yana taﬂ›d›¤› "be-

yaz mayo"yu rakiplerine kapt›rmad› ve
‹stanbul zaferini taçland›rd›.
Sporcular›n ödüllerini
Cumhurbaﬂkan› Erdo¤an verdi
Turun, Sultanahmet Meydan›'nda
tamamlanan 8. ve son ‹stanbul-‹stanbul etab›n›n ard›ndan dereceye giren
sporculara ve tak›mlara ödülleri verildi. Cumhurbaﬂkan› Erdo¤an, Gençlik

En iyi sprinter Cavendish
‹stanbul-‹stanbul etab›n› ikinci s›rada
bitiren Cavendish, en iyi sprintere verilen
"yeﬂil mayo"yu Pro Cyling tak›m›n›n ‹talyan bisikletçisi Daniele Ratto'dan ald›. Büyük Britanyal› sporcu, 5. etapta kaybetti¤i

ve Spor Bakan› Akif Ça¤atay K›l›ç'›n
da yer ald›¤› törende önce etab› ilk üç
s›rada bitiren sporculara, ad›ndan da
Turkuaz, Yeﬂil, K›rm›z›, Beyaz mayo
sahiplerine ve tak›m s›ralamas›nda birinci olan ‹spanya'dan Caja Rural-Seguros RGA tak›m› sporcular›na ödüllerini verdi. Alanya'dan bu yana baﬂar›l› bir ﬂekilde süren müsabakalarda ulusal ve uluslararas› bazda kat›l›m›n gayet iyi oldu¤unu dile getiren Erdo¤an,
bundan çok memnun oldu¤unu ifade
etti. Erdo¤an, Üsküdar'daki tan›t›mda
aç›klad›¤› gibi müsabakalarla Türkiye'ye bisikleti ve bisiklet sporunu sevdirmenin en önemli hedef olaca¤›na
iﬂaret ederek, "Ülkemizde çeﬂitli kurumlar›m›z› da ad›m atmaya ve bu
alanda yat›r›m yapmaya bu vesileyle
davet ediyorum. ‹nan›yorum ki Gençlik ve Spor Bakanl›¤›m›z, hele hele ﬂu
anda bisiklet üretimini yapan firmalar›m›z bu konuda her türlü teﬂvikin içerisine girecekler. Bundan dolay› kendilerine teﬂekkür ediyorum. Bunu baﬂaraca¤›m›za inan›yorum" dedi.

Spor Toto Türkiye Kupas› fiampiyonu Befliktafl Mogaz

Arda'ya alt›n ödülü
ALMANYA’NIN Brandenburg flehrinde düzenlenen U17 Avrupa 3
Bant Bilardo fiampiyonas›'nda flampiyon olan Arda Güngör, cumhuriyet alt›n› ile ödüllendirildi.
Erbaa Belediye Baflkan› Hüseyin Y›ld›r›m, Avrupa 3 Bant Bilardo fiampiyonu
Arda Güngör'ü makam›nda kabul etti.
Ziyarette baflar›l› sporcu Baflkan Y›ld›r›m'dan eylül ay›nda düzenlenecek
Dünya fiampiyonas›nda destek vermesini istedi. Baflkan Y›ld›r›m ise spora ve
sporcuya her zaman destek vereceklerini ifade ederek, “Arda'n›n Avrupa
fiampiyonu olmas› bizi gururland›rd›.
Spora ve sporcuya destek sözümüz iflte
böyle zamanlarda yerini bulacak. Arda
kardeflimize gereken deste¤i sa¤layaca¤›z" diye konufltu. Baflkan Y›ld›r›m
Avrupa fiampiyonu Arda'ya cumhuriyet
alt›n› hediye ederek, baflar›lar diledi.

5 bin kad›n,
‹stanbul’da buluflacak
KADINLARI, yüksek enerjili koflu ve
antrenmanlarla sporun gücünü kan›tlamaya ve deneyimlemeye davet
eden Nike, 6 Haziran Cumartesi günü 5
km'lik Nike Women's Race ‹stanbul koflusunu gerçeklefltirecek. Türkiye'de kad›nlar için ilk kez düzenlenen, e¤lence ve
bol sürprizle donat›larak unutulmayacak
bir deneyim yaflatmay› amaçlayan etkinlik, Maçka'daki Küçükçiftlik Park'tan bafllayarak ayn› noktada sona erecek. Kat›l›mc›lar, etkinlik sahas›na bir gün öncesinden gelerek, buradaki expo alan›ndan
kendileri için haz›rlanan yar›fl setini alabilecek. Yaklafl›k 5 bin kad›n›n kat›lmas›n›n beklendi¤i etkinli¤e, nike.com/istanbul adresinden kay›t olunabiliyor.

BEfi‹KTAfi Mogaz Tak›m›, Spor Toto Türkiye
Kupas› finalinde Rainbow Kayserispor'u 4025 yenerek kupan›n sahibi oldu.
Mücadeleyi Amatör fiubeler ve Befliktafl Üniversitesi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal
Karacan ve Futbol Alt Yap› ve Tesislerden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay tribünden takip etti. ‹zmir Celal Atik
Spor Salonu'nda oynanan final mücadelesine Siyah-Beyazl› ekip; Yunus Özmusul, Vedran Zrnic, Predrag Dacevic, Ivan Nincevic, Erwin Perez, Ramazan Döne ve Tolga Özbahar
yedisiyle bafllad›.

Gençlerimizin ve
aziz milletimizin
19 May›s Atatürk'ü Anma
Gençlik ve Spor Bayram›’n›
en samimi duygular›mla
kutlar, baflta büyük
önderimiz Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere,
tüm flehit ve gazilerimizi
sayg›yla anar›m.

Befliktafl'›n maçtaki ilk golünü Tolga kaydetti.
Oyunun bafllar›nda hücumda tutuk bir görüntü çizen Siyah-Beyazl›lar›n skor üstünlü¤ünü kaybetmesini kaleci Yunus Özmusul yapt›¤› kurtar›fllarla
önledi. Befliktafl ilerleyen bölümde hücumda ritmi-

ni buldu ve att›¤› gollerle oyun hakimiyetini tamamen ele geçirdi. Bir ara fark› dokuz say›ya kadar ç›karan Siyah-Beyazl›lar, soyunma odas›na 21-14 önde gitti. ‹kinci yar›daki ilk goller Tolga'n›n elinden
geldi. Skor avantaj›n›n verdi¤i rahatl›kla oynayan Siyah-Beyazl› ekip, fark› ona ç›kard›
(25-15). Savunma disiplinini elden b›rakmayan Befliktafl, rakibine kolay say› izni vermedi. Mücadelenin son bölümünde fark› 15 say›ya kadar ç›karmas›n› bilen Befliktafl Mogaz
Tak›m›, bafltan sona üstün oynad›¤› maçtan
40-25 galip ayr›larak Spor Toto Türkiye
Kupas› flampiyonu oldu.

DEPLASMANLI Sutopu 1. Lig play-off final ikinci maç›nda,
ENKA'y› 10-8 yenerek seriyi 3-0 kazanan Galatasaray,
2014-2015 sezonunu flampiyonu oldu.
ENKA Sadi Gülçelik Sutopu Havuzu'ndaki karfl›laflmaya
iyi bafllayan Galatasaray, ilk periyodu 4-3 önde geçerken,
devreyi de 5-4 önde tamamlad›. Üstünlü¤ünü ikinci yar›da
da sürdüren sar›-k›rm›z›l›lar, üçüncü periyodu 7-5 önde
geçerken, maç› da 10-8 kazand›. Normal sezonda
yap›lan iki maç› da kazand›¤› için final serisine 1-0 önde bafllayan Galatasaray, oynanan
serinin ikinci maç›nda rakibine 10-6'lük üstünlük sa¤lam›fl ve seriyi 2-0 yapm›flt›.
Deplasmanda oynad›¤› maç› da kazanan
sar›-k›rm›z›l›lar, son 23 y›lda 21'inci, üst üste ise 11'inci flampiyonlu¤unu ilan etti. Maç›n
ard›ndan düzenlenen seremonide, Galatasaray'a
flampiyonluk kupas› ve madalyalar›n› Türkiye Sutopu
Federasyonu Baflkan› Vedat Akgün ile Galatasaray Kulübü
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Atay verdi. Sar›-k›rm›z›l› oyuncular ve teknik heyet, kazan›lan kupay› coflkuyla kutlad›.

Sporun tüm branfllar›,
tüm hareketlili¤iyle
burada...
www.spormeydani.org

GÖZTEPE'den çifte kupa
SPOR Toto 2'nci Lig K›rm›z› Grup'ta flampiyon olarak taraftarlar›n› soka¤a döken Göztepe, hentbolda da mutlu
sona ulaflarak sezonu çifte kupayla tamamlad›.
Erkekler Hentbol 1'inci Ligi'nin Kayseri'deki finallerinde
flampiyon olarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e ç›kan Göztepe, taraftar›na çifte sevinç yaflatt›. Y›llard›r taraftar deste¤iyle ayakta kalmaya çal›flan hentbol flubesi, son 2 sezonda
yönetimin deste¤iyle zirveye ç›kt›. Özellikle Mehmet Sepil'in baflkanl›¤› devralmas›yla flahlanan hentbol tak›m›, oynad›¤› 27 maç›n hepsini kazanarak kupay› kald›rd›.
Teknik direktör Feridun Dorak, Erkekler Hentbol Süper
Ligi'nde zirveye oynayacak bir kadro kuracaklar›n› belirtti. Ligin zor oldu¤unu belirten Feridun Dorak, "Amac›m›z 1
sene içinde Göztepe'yi Avrupa'ya tafl›mak. Futbol-hentbol
ay›rmaks›z›n arman›n peflinden koflan taraftar›m›za bu
flampiyonluk arma¤an olsun" dedi.

BAfiSA⁄LI⁄I
Gazetemizin Yaz› ‹flleri Müdürü
Muzaffer Batumlu'nun muhterem kay›nvalidesi

Meziyet ERDO⁄AN
KEMAL BEKTAfi
ASLAR YAPI
Yönetim Kurulu Baflkan›

Hakk›n rahmetine kavuflmufltur. Merhumeye
Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz. Ac›m›za ortak olan dostlar›m›za,
sonsuz ‘Teflekkür’ ediyoruz.

Hakk›n rahmetine kavuflmufltur.
Merhumeye Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yak›nlar›na
baflsa¤l›¤› dileriz.

ERDO⁄AN Ailesi Ad›na;
Efli: ‹smail Erdo¤an
Çocuklar›: Gönül Uzun, Mustafa Erdo¤an,
Melike Batumlu
Damatlar›: Erol Uzun (Merhum), Muzaffer Batumlu,
Veli Özdemir
Gelini: Naciye Erdo¤an
Torunlar›: Özlem Özdemir, Sabit Can Batumlu,
Berfin Erdo¤an, Mehmet Erdo¤an,
Do¤anaz Özdemir, Durusu Özdemir

SPOR MEYDANI Gazetesi Çal›flanlar›
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