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‹skoçya'da yap›lan Bedensel Engelliler Dünya Yüzme
ﬁampiyonas›'nda mücadele eden ‹stanbul BB Spor
Kulübü'ne mensup milli sporcumuz Beytullah Ero¤lu
40.27'lik derecesiyle 50 metre s›rt üstünde Dünya 3.'sü
olup tarihi bir baﬂar›ya imza att›. Ero¤lu,
ülkemize bu alandaki ilk madalyay› kazand›rd›.
‹SKOÇYA’NIN baﬂkenti Glasgow'da 67 ülkeden
571 sporcunun kat›l›m›yla yap›lan Bedensel Engelliler Dünya Yüzme ﬁampiyonas›'nda mücadele
eden sporcumuz Beytullah Ero¤lu engel tan›mad›
ve Dünya 3.'sü olarak bronz madalya kazan›rken ülkemizin gururu olmay› baﬂard›. Dünya ﬁampiyonas› elemelerini 39.64'lük derecesiyle geçerek ad›n› finale yazd›ran milli sporcumuz finalde ise 40.27'lik
derecesiyle Dünya 3.'sü oldu ve ülkemize bu dalda ilk madalyay› kazand›rm›ﬂ oldu. ﬁampiyonada alt›n madalya 35,34'lük dereceyle Brezilyal› Danial Dias'›n, Gümüﬂ madalya ise
37.68'lik derecesiyle ‹ngiliz Andrew
Mullen'in oldu. Sporcumuz 50 metre
kelebekte ise 30.00'l›k derecesiyle
Dünya 4.'sü olarak madalyay› k›l pay› kaç›rm›ﬂt›. Engel tan›mayan milli
yüzücümüz daha önce Hollanda'da
38.18'lik derecesiyle S5 kategorisinde Avrupa 2.'si olmuﬂ ve gümüﬂ madalya kazanm›ﬂt›.

‹stanbul Büyükflehir
Belediyespor Ailesi’nin
Geleneksel Buluflmas›...

CEBEC‹ Spor Kompleksi'nde düzenlenen geleneksel iftarda ‹stanbul Büyükflehir Belediyespor ailesi bir araya geldi. ‹lahiler ve kuran tilavetiyle bafllayan iftar program›nda Ak Parti ‹stanbul Milletvekili Harun Karaca, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Belediye Bürokratlar›, Bas›n Mensuplar›, Kulüp Üyeleri, Antrenör ve Sporcular›m›z›n yan› s›ra kulüp personeli de yer ald›.
‹ftar program›nda k›sa bir konuflma yapan ‹stanbul Büyükflehir Belediye Spor Kulübü Baflkan› Ahmet Hamdi Çaml›,
Dünyan›n en büyük spor kulübünün iftar›nda bir arada olmaktan ve flehri ‹stanbul'da bu manevi huzuru birlikte paylaflarak yaflamaktan dolay› çok mutlu oldu¤unu belirterek, “11
ay›n sultan› olan Ramazan'› u¤urlarken, Belediyespor ailesi
ve de¤erli misafirlerimizle bir araya iftar program›nda gelmek nasip oldu. ‹nflallah rabbim yap›lan ibadetlerimizi ve
orucumuzu kabul ederek bu mübarek ay›n fevzinden ve bereketinden bizi mahrum b›rakmaz.” diye konufltu.

Engel tan›mad›lar...
TÜRK‹YE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) taraf›ndan bu y›l 27.
kez düzenlenen Samsung Bo¤aziçi K›talararas› Yüzme Yar›fllar›'›nda, ‹stanbul BB Spor Kulübü'nün bedensel engelli sporcular›ndan U¤urcan Özer 1.13.36'l›k derecesiyle 1.,
Necmi Kaan Çavufler ise 1.18.26'l›k
derecesiyle 3. oldu. Anadolu yakas›nda Kanl›ca ‹skelesi'nden
bafllayan ve Avrupa yakas›nda Kuruçeflme Cemil Topuzlu Park› önünde son bulan
yaklafl›k 6,5 kilometrelik yar›fl 49 ülkeden 1870 sporcunun kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.

Çilem Çelik’ten
TAR‹H‹ REKOR
M‹LL‹ sporcumuz Çilem Çelik engel tan›mad› ve Manfl Denizini geçen ilk Bedensel Engelli sporcu olmay›
baflard›. Bedensel Engelli Yüzme tak›m›
sporcumuz Çilem Çelik bu y›l yap›lan
Manfl Aç›k Deniz yar›fllar›nda Manfl
Denizini geçen ilk engelli olarak tarihe geçti. 6 kifliden oluflan Bayan
Milli tak›mda tek engelli sporcu
olan Sinem Çelik, bu engeline ra¤men yar›fl› bitirerek tarihe geçti.

‹stanbul BB Spor Kulübü sporcusu
Beytullah Ero¤lu'na coflkulu karfl›lama
‹SKOÇYA’DA yap›lan Bedensel
Engelliler Yüzme ﬁampiyonas›'nda
s›rt üstünde Dünya 3.'sü olarak ülkemize bu alandaki ilk madalyas›n›
kazand›rarak tarihe geçen milli
sporcumuz Beytullah Ero¤lu yurda
dönüﬂünde çiçeklerle karﬂ›land›.
Yurda dönüﬂünde Sabiha Gökçen Havaalan›nda coﬂkuyla karﬂ›lanan Milli sporcumuz Beytullah
Ero¤lu, “Ülkemize Dünya ﬁampiyonas›'nda ilk madalyay› kazand›rm›ﬂ olman›n onurunu yaﬂ›yorum. Daha önce Hollanda'da bir
ilke imza at›p Avrupa 2.'si olmuﬂ-

tum. ﬁimdi Dünya 3.'sü oldum.
Art›k hedefim Olimpiyatlarda ülkemize Bedensel Engelli Yüzme
dal›ndaki ilk madalyas›n› kazand›rmak istiyorum. Bu zorlu yolda

sporcular için; 1 - 31 A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda 120 TL. 1 - 30 Eylül 2015 tarihleri aras›nda 160 TL. 10K Türkler için; 1 - 31
A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda 50 TL. 1 -

N‹JERYA’DA yap›lan Uluslararas› Challenge Olimpiyat Puan
Turnuvas›'nda, milli badmintocular›m›zdan tek bayanlarda
mücadele eden Özge Bayrak, çift bayanlarda ise Özge BayrakNeslihan Yi¤it çifti, ikinci oldu. Nijerya'da yap›lan ve 2016 Rio
Olimpiyatlar›'na kota almak için puan kazand›ran turnuvada,
tek bayanlarda mücadele eden Milli sporcumuz Özge Bayrak,
ikinci s›rada yer ald› ve gümüfl madalya kazand›. Çift bayanlarda ise sporcular›m›z Özge Bayrak ve Neslihan Yi¤it finalde
rakiplerine ma¤lup olarak gümüfl madalyaya uzand›.

‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi taraf›ndan baﬂlat›lan 2015 y›l› Amatör Spor
Kulüplerine Malzeme Deste¤i Projesi futbol branﬂ›nda devam ediyor. Sporcular›n hem
antrenmanlarda hem de müsabakalarda kullanabilecekleri malzemeler bugüne kadar
31 ilçede faaliyet gösteren yaklaﬂ›k 500 futbol kulübüne teslim edildi.

30 Eylül 2015 tarihleri aras›nda 70 TL. Yabanc› uyruklu sporcular için; 1 - 31 A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda 100 TL. 1 - 30
Eylül 2015 tarihleri aras›nda 140 TL.

‹BB Engelli Yüzücüler Akvaryumun derin dünyas›nda
‹STANBUL Büyükﬂehir Belediyesi Spor A.ﬁ.
taraf›ndan organize edilen, fair-play ve spor kültürünü yayg›nlaﬂt›rma ad›na at›lan ad›mlardan
biri olan Spor A.ﬁ. finali özel davetli olarak kat›l›p SEALIFE'tan davetiye ve çeﬂitli hediyeler ile
ödüllendirilen sporcular final günü sonras› SEALIFE'› ziyaret ettiler. Bayrampaﬂa ilçesinde bulunan ‹stanbul SEALIFE Akvaryum gezisine aileleri ile birlikte kat›lan ‹BB Spor Kulübü Engelli
Yüzücüleri gezi esnas›nda 15.000'den fazla deniz
canl›s›n› ve 13 farkl› çeﬂit, toplamda 55'ten fazla
köpekbal›¤›n› görme, temal› 21 alan› ve 47 farkl›
akvaryumu gezme ve ‹nteraktif dokunma havuzlar›nda canl›lara dokunman›n ve beslemenin nas›l bir his oldu¤u keﬂfetme imkân› buldular.

Badminton'da
2 gümüfl madalya

500 Amatör Futbol Kulübüne
Malzemeleri Teslim Edildi

37. Vodafone
‹stanbul Maratonu
Yar›flflllar›nda Kay›tlara
Büyük ‹lgi
BU y›l 37.'si koflulacak olan Vodafone
‹stanbul Maratonu'nda, kay›tlara büyük
ilgi gösteriliyor. Vodafone ‹stanbul Maratonu birinci dönem kay›tlar› 3 A¤ustos
2015'de sona erdi. 42K ve 15K’da kat›l›m
ücreti 40 TL'den 60TL'ye ç›k›yor. 10K da
ise 30 TL'den 50 TL'ye ç›k›yor. Tarih aral›klar›na göre fiyat uygulamalar›; 42K ve
15K Türkler için; 1 - 31 A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda 60 TL. 1 - 30 Eylül 2015 tarihleri aras›nda 80 TL. Yabanc› uyruklu

bize deste¤ini esirgemeyen Belediye Baﬂkan›m›z Kadir Topbaﬂ'a
ve Kulüp Baﬂkan›m›z Ahmet
Hamdi Çaml›'ya çok teﬂekkür ediyorum.” diye konuﬂtu.

TÜRK sporuna önemli bir alt yap› hizmeti sa¤lanan Amatör Spor
Kulüplerine Malzeme Deste¤i Projesi ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi
taraf›ndan 11 y›ld›r devam ediyor.
Bu y›l ilk olarak Sar›yer, Ka¤›thane, Beﬂiktaﬂ ve Beyo¤lu ilçelerinde
yer alan 94 futbol kulübüyle start
alan Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Deste¤i Projesi'nin 2015 etab›nda, bugüne kadar 31 ilçede faaliyet gösteren 500 futbol kulübü spor malzemesi ile desteklendi. ‹stanbul'da amatör sporun
ve ekonomik s›k›nt› yaﬂayan kulüplerin güçlenmesi

ve sporda ‹stanbul'un elde etti¤i
baﬂar›lar›n artmas›n›n hedeflendi¤i Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Da¤›t›m› projesi kapsam›nda
2015 - 2016 sezonunda 39 ilçe faaliyet gösteren tüm amatör spor
kulüplerinin spor malzemesiyle

desteklenmesi hedefleniyor.
20 Farkl› Branﬂta Malzeme
Da¤›t›m› Yap›lacak
Proje ile toplamda 800 kulübe ve
bunlar›n yan›nda okul spor kulüplerine voleyboldan atletizme, futboldan masa tenisine kadar 20
branﬂta 350 bin adet malzeme
da¤›t›lmas› planlan›yor.
Bu desteklerle birlikte 11
y›ld›r ‹stanbul'da amatör ruhun korunmas›na
hizmet eden ‹stanbul
Büyükﬂehir Belediyesi,
Türk sporunun büyümesine ve gelece¤e taﬂ›nmas›na da katk› sa¤l›yor.

