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2004 y›l›ndan bugüne Spor Toto;

Devletimize 2.733.919.805,00 TL,
Futbol Kulüplerimize 917.282.042,00 TL,
Sosyal Kurulufllarımıza 869.550.267,00 TL,
ve Halkımıza 7.014.282.995,00 TL.
Ayrıca ülkemiz 470 adet yeni spor tesisi kazandı.

Eme¤i geçen herkese teflekkür ederiz.
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Ba ar larla dolu bir y l  geride b rakman n huzuru ile tüm halter 
dostlar n  sayg yla selamlar m.
Gerçekten 2010 y l  federasyonumuz için çok uzun bir y l oldu.
Önümüzde ulusal ve uluslar aras  ampiyonalar ve bunlar n kamp 
programlar , antrenör, hakem ve minik sporcular m z için semi-
nerleri içeren yo un bir program m z vard .
Tabii halter dünyas n n sab rs zl kla bekledi i Antalya 2010 Dünya 
Halter ampiyonas   da yo un mesai gerektiren bir organizasyon-
du. Bu organizasyon ayn  zamanda 2012 Londra Olimpiyat Oyun-
lar  için ilk kota müsabakas  niteli indeydi. Yani federasyon ola-
rak hem organizasyon aç s ndan hem de sportif aç dan ba ar l
olmak zorundayd k.
2010 y l  faaliyetlerimiz ubat ay nda Kayseri’de düzenledi imiz 
Büyükler Kulüpler Türkiye ampiyonas  ile ba lad . Aral k ay nda
Alanya’da düzenledi imiz Büyükler Ferdi Türkiye ampiyonas  ile 
2010 y l  faaliyetlerimizi bitirdik.
2010 ubat ve Aral k aylar  aras nda Büyükler, Gençler, Y ld z-
lar ve Minikler kategorilerinde Türkiye ampiyonalar  düzenledik.
Her ampiyonam z organizasyon, kat l m ve yar ma kalitesi aç -
s ndan uluslar aras  müsabaka niteli indeydi. 
Bunun yan nda milli tak m sporcular m z Dünya ve Avrupa am-
piyonalar nda Y ld zlar, Gençler, Büyükler ve 23 Ya  Alt  kategori-
lerinde yar t lar. Bütün bu müsabakalarda sporcular m z birey-
sel madalyalar n yan nda tak m halinde de ilk üç tak m aras nda 
yer ald lar.
Antalya’da organize etti imiz Büyükler Dünya ampiyonas nda
ilgi ve kat l m çok üst düzeydeydi. Aç l n  Say n Meclis Ba kan -
m z Mehmet Ali ahin’in yapt  ampiyona boyunca Genel Mü-
dürümüz Yunus Akgül bizlerle birlikteydi. ampiyonada sporcula-
r m z dünya rekoru derecelerinin yan nda alt n, gümü  ve bronz
madalyalar kazand lar.
2010 y l  sonunda milli tak m sporcular m z toplam Dünya ve Av-
rupa ampiyonalar nda 24 Alt n, 32 Gümü  ve 32 Bronz olmak
üzere toplam 89 madalya kazand lar.
2010 y l n n sonunda Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün ulus-
lar aras  müsabakalarda kazan lan madalya say lar na göre yap-
t  s ralamada federasyonumuz 3545 puanla en ba ar l  federas-
yon olurken, Taekwondo 1719 2. s rada , Güre  1582 3. s rada ve 
Atletizm Federasyonu 830 puanla 4. s rada yer alm t r.
Bugün federasyonumuz ulusal ve uluslar aras  arenada en itibarl
ve ba ar l  federasyonlar aras ndad r. Elbette bu ba ar m z  kulüp-
lerimiz, antrenörlerimiz, sporcular m z ve hakemlerimizle birlikte
elde ettik, bu nedenle bütün camiam za ükranlar m  sunar m.
Sayg yla

2010’un ard ndan

Halter Federasyonu Ba kan
Dr Hasan AKKU
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Türk spor bürokrasisinin en tepesindeki ki i. Gece
gündüz demeden, herhangi bir co rafya ayr m  yap-
madan çal yor. nceliyor, karar veriyor, uygulama-
ya geçiliyor. Tesisler yap l yor, kaynak yarat l yor, or-
ganizasyonlar, turnuvalar Türkiye’ye kazand r l -
yor. Hepsinin alt nda karar verici olarak imzas  var.
Türk sporu son zamanlarda hiç olmad  kadar geli -
kin durumda. Topyekün bir kalk nma hamlesinin ba
döndürücü ivmesinin içindeyiz. Bu h zl  kalk nma ve
kalk man n ba  mimar  üphesiz Gençlik ve Spor
Genel Müdürü Yunus Akgül.
Bu kalk nma hamlesinin içinde ön s ralarda yar an
halterle ilgili görü lerini almak istedik, bizi k rmad .
Yunus Akgül’ün halterle ilgili olarak dergimize verdi-

i k sa mülakat öyle...

TÜRK HALTER N N GELECE  LE    
LG L  DÜ ÜNCELER N Z NELER?

Bugün Türk sporunun lokomotif bran lar ndan biri-
si olan halter, uluslararas  ampiyonalarda yüzümü-
zü güldürmeye devam ediyor. Bayan halterindeki üs-
tünlü ümüz, erkek sporcular m z n Rusya Kazan’da
yap lan Avrupa ampiyonas ’nda ald klar  derece-
lerle dengelenmeye ba land . Daha önce önem-
li ampiyonalarda önde olan bayanlar, son Avrupa

ampiyonas ’nda erkeklerin ata yla kar la t . Bu
geli me elbette sporun tepesinde bulunan birisi ola-
rak beni son derece mutlu ediyor…
Erkeklerde de yeniden bir yap lanma içine girdik. Bu 
artarak devam edecek ve biz gerek bayanlarda ge-
rek erkeklerde olimpiyatlara rekor say da bir spor-
cu ile kat laca z. Türk halterinin gelece i bu aç dan
parlak görünüyor…

OL MP YAT, ULUSLARARASI TURNUVALAR VE HALTER...
S ZE HANG  DÜ ÜNCELER  ÇA RI TIRIYOR?
Türkiye genç nüfusa sahip büyük bir ülke. Biz genel 
müdürlük olarak Türkiye’de sporun tabana yay lma-
s n n yan  s ra, daha üst düzey sporcular n yeti tiril-
mesi için de çaba harc yoruz. Türkiye olarak bizim
en büyük hede  miz olimpiyat gibi amatör sporun
“oscar ” kabul edilen, bu en prestijli organizasyon-
da daha çok madalya kazanmak ve daha çok sporcu 
ile kat lmak.
Geçmi  olimpiyatlara bakt m zda Türkiye’nin belir-
li bran larda sporcu ile olimpiyatlara kat ld n  gö-
rürüz.
Biz bunu daha çe itlendirmek istiyoruz. Türkiye’nin
olimpiyat oyunlar nda daha önce temsil edilmedi i
yüzme, cimnastik, badminton, tenis, kürek, eskrim,
hatta 7 ki ilik rugby’de bile Londra Olimpiyatlar ’na
gitmenin mücadelesini veriyoruz.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül:

Halter katar  do ru yolda ilerliyor

Halter katar  Türkiye’de 
do ru bir yolda emin 

ad mlarla hedefe var -
yor. Bizim hede  miz; 

Londra Olimpiyatlar ’na 
en çok halterci ile ka-
t l p en çok madalyay  

elde etmek. 

Gençlik ve Spor Genel Müdürü
Yunus Akgül
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Olimpiyat gibi çok önemli bir spor organizasyonunda madal-
ya kazanan sporcular m z n varl  elbette bizleri son derece 
mutlu k l yor ve gurur veriyor. 
TÜRK SPORUNUN LOKOMOT F  HALTER N ALTYAPIYA VERD  
ÖNEM S ZCE YETERL  M ?
Sadece halter de il tüm olimpik bran lar n altyap ya önem 
vermesi, bizleri son derece mutlu eder. Bir bran n ba ar l  
olabilmesi için altyap ya verilen önemi yok sayamazs n z. Biz 
de altyap  yat r mlar n  çok önemsiyoruz. Zira biz Türkiye’de 
altyap y  ne kadar do ru tesis edebilirsek, üst yap ya o aran-
da daha ba ar l  sporcular ç kacakt r. Bundan dolay  halter-
de oldu u gibi di er bran larda da altyap y  destekliyoruz. Bu 
konuda sürekli olarak, federasyon ba kanlar m z  altyap ya 
destek vermeleri ad na te vik ediyoruz. 

NA M SÜLEYMANO LU VE HAL L MUTLU, TÜRK HALTER N N GEL -
MES NDE ÖNEML  B RER F GÜR. BU S MLER N BIRAKMASINDAN 
SONRA TÜRK HALTER N N GEL MES  S ZCE HANG  A AMADA?
Türkiye’de halter önce Naim, ard ndan Halil ile sevilen bir 
spor oldu; yine onlar sayesinde popüleritesi artt . Naim ve 
Hallil gibi büyük ampiyonlar n açt  bu yoldan daha sonra 
di er Türk çocuklar  çok büyük ba ar lara imza att . Halterin
Türkiye’de geli mesi aç s ndan Naim ve Halil’in katk lar  asla
unutulamaz. Onlar Türk sporunda büyük ç r açt lar ve bü-
yük ba ar lara imza att lar.
Bugünkü Türk halterine bakt m zda, genç ampiyonlar ulus-
lararas  ampiyonalarda mükemmel sonuçlara imza at yor-
lar. Halter katar  Türkiye’de do ru bir yolda emin ad mlarla 
hedefe var yor. Bizim hede  miz; yukar da da bahsetti im gibi 
Londra Olimpiyatlar ’na en çok halterci ile kat l p en çok ma-
dalyay  elde etmek. 

GSGM’N N HALTERE BAKI I NED R?
GSGM’nin sadece haltere bir bak  yok, olamaz da. Bizim için 
60 federasyon da makbuldür. Hangi federasyonumuz ba a-
r l ysa bizim için sayg de erdir. Federasyonlar n bizim nezdi-
mizde bir ay r m söz konusu olamaz. Halter ne kadar önem-
liyse, güre , tekvando, yüzme ve di erler ide bizim için ayn  
de erdedir. 

DOP NG KONUSUNDA
ZLENEN YOL S ZCE DO RU MU?

Türkiye, son y llarda dopingle
mücadelede tüm dünyan n tak-
dirini kazanan bir ülke oldu. Biz 

ampiyonluklar n  tertemiz ol-
mas n  destekleyen bir anlay -

a sahibiz. Sporcular n dopingle 
birlikteli ini ise zul sayar z. Bun-

dan dolay  tüm federasyonlar-
la yapt m z toplant larda do-
pingle mücadelede kendileri-

ne sürekli uyar larda bulunuyo-
ruz. Türkiye olarak üniversiteler-
le olan i birli imiz en üst düzey-
de. Türkiye’nin ayr ca doping ko-

nusundaki tesislerini geni leti-
yoruz. Hacettepe Doping Merke-
zi, yenilenen yap s yla gelecekte 
yine Türk ve yabanc  sporculara

hizmet verecek. 
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2010 Dünya Halter 
ampiyonas  81 ülkeden 

561 sporcunun kat l m  ile 
Türkiye Halter Federasyonu’nun 
ev sahipl inde Antalya’da ba ar l  
bir organizasyonla yap ld
Sporun güneydeki ba kenti olma yolun-
da h zl  ad mlarla ilerleyen Antalya, 2010
Dünya Halter ampiyonas na da ba ar yla 
ev sahpli i yapt .
2012 Londra Olimpiyatlar  için kota müsa-
bakalar n n ilki olan Dünya ampiyonas -
na 81 ülkeden 561 sporcu kat ld . Antalya
Expo Center’da düzenlenen Dünya Halter

ampiyonas , TBMM Ba kan  Mehmet Ali
ahin’in de kat ld  törenle 16 Eylül 2010

günü ba lad . Aç l  törenine, TBMM Ba -
kan  Mehmet Ali ahin’in yan  s ra, Antal-
ya Büyük ehir Belediye Ba kan  Mustafa 
Akayd n, Uluslararas  Halter Federasyonu
Ba kan  (IWF) Tamas Ajan, Antalya Millet-
vekili Sad k Badak, Bas n lan Kurumu Ge-
nel Müdürü Mehmet Atalay, Türkiye Hal-
ter Federasyonu Ba kan  Hasan Akku , 
Anfa  Yönetim Kurulu Ba kan  Mustafa
Çal k ile sporcular, teknik heyetler, spor-
severler kat ld .
Törende ilk olarak, ampiyonaya kat lan
ülkelerin bayraklar n n geçi i izlendi. Ar-
d ndan stiklal Mar m z okundu ve aç l
konu malar na geçildi.
lk sözü alan TBMM Ba kan  Mehmet Ali 
ahin, konu mas na, ampiyonaya kat lan

ülkelerin temsilcileri ve sporcular n  se-

Antalya’da gövde gösterisi yapt k
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lamlayarak ba lad . Antalya’da her y
183 ülkeden 10 milyondan fazla insa-
n n tatilini geçirdi ini, kentin dünya 
halter ailesinin mensuplar n  a rla-
d n  kaydeden ahin, bundan mut-
luluk duydu unu söyledi. Organizas-
yonun Antalya’n n spor turizmine bü
yük katk  sa layaca n  dile getiren 

ahin, bu nedenle Uluslararas  Halte
Federasyonu ile Türkiye Halter Fede-
rasyonu yöneticilerine te ekkür etti. 
Ülkemizin özellikle son y llar-
da önemli geli melerle sporda ata-

a kalkt n , bilindi i gibi Dün-
ya Basketbol ampiyonas n  ba a-
r yla düzenledi ini kaydeden ahin,
Antalya’n n da Dünya Halter ampi-
yonas  organizasyonunu ba ar yla ta
mamlayaca na inand n  vurgulad .
Türkiye’nin, Dünya Halter ampiyo-
nas  ile yeni bir organizasyona daha 
ev sahipli i yapman n k vanc n  ta-

d n  ifade eden ahin, “Mem-
nuniyetle ifade etmeliyim ki, Tür-
kiye daha büyük organizasyonla-
ra muktedirdir. 2020 Olimpiyatlar ’n
stanbul’da düzenlemeyi istiyoruz. 

Umar m bunu da ba araca z” dedi.
Sporun dünya bar na katk da bu-
lundu unu, insanlar aras ndaki dost-
lu u ve karde li i peki tirdi ini kay-
deden ahin, Antalya’da düzenlenen 

ampiyonan n da dünya bar na kat
k  sa layaca na inand n  dile ge-
tirdi. Dünyada fark  ülkeler, millet-
ler ve farkl  kültürde milyarca insa-
n n ya ad n  hat rlatan TBMM Ba -
kan  ahin, “Tüm bu farkl l klar içe-
risinde insanlar n anla abilece i bir
tek dil var, bu da spor dilidir. Antal-
ya da buna katk  sa layacak” diye
konu tu. Konu malar n ard ndan 
TBMM Ba kan  ahin, yeniden kürsü-

ye gelerek, ba ar  dilekleriyle Dün
ya Halter ampiyonas ’n  açt . ahin,
ampiyona organizasyonu için Ulus-

lararas  Halter Federasyonu Ba ka-
n  Tamas Ajan, Türkiye Halter Fe-
derasyonu Ba kan  Hasan Akku  ile
Antalya’daki yöneticilere plaket ver-
di. Halter Federasyonu Ba kan  Ak-
ku  da ahin’e plaket sundu. Aç l
töreninde Karizma Show ad  verilen
grup da akrobasi gösterisi yapt .

l 

-

r 
-

-
.

ampiyonan n da dünya bar na kat- ye gelerek ba ar dilekleriyle Dün-
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ederasyonu Ba kan  (IWF) Tamas Ajan Türkiye’nin bir spor ülkesi, AFeUluslararas  Halter FeFe Antalya’n n da spor, kül-A
ti oldu unu söyledi. Ajan, Türkiye’nin önümüzdeki 16 y l içinde ketür ve turizmin cennetet esinlikle bir olimpiyate
e inand n  vurgulad . Türkiye’nin halterde çok önemli dünya aoyunu düzenleyece inn ampiyonlar  yeti tirdi i-a

 Süleymano lu ve Halil Mutlu’nun olimpiyatlarda üç defa üst üstni belirten Ajan, Naim m te alt n madalya kazan-te
ak unlar  söyledi: “Tüm dünya Türkiye’nin ne kadar büyük bir ülke rad rd klar n  hat rlataraara e oldu unun fark nda. e 

naya kat lan 81 ülke ad na halter sporuna verdi iniz destekten ötürü tiyonBen ayr ca, ampiyopiyo ü te ekkür ediyorum.”ü te ekkür ediyorum.”

AKKU ’TAN IWF’YE TE EKKÜR 

Türkiye Halter Federasyonu Ba -
kan  Hasan Akku  da Dünya Halter 
ampiiyonas ’’n AA tnt lalya’d’da düdüze lnle-
mekten gurur duydu unu belirte-

rek, 2006 y l nda bu organizasyonun
TüTü krkiiy ’e’dde yap llmas na kkarar veren 

IWF’ye te ekkür etti.
ampiyonaya 81 ülkeden 561 sporcunun 
kkakattt ldldld nn bbebelilili trtrtenen AAAkkkkkkuu , lslslogogananllalarr nn nn
“2012 Londra Olimpiyatlar na ilk ad m” 

oldu unu kayydetti. 
aampmpiyiyononadadaa düdünynyanan nn eenn iyiyii hahaltlterercicilele-

rinin podyuma ç kaca n  belirten Akku , 
“Sporcular, dünya bar na katk  sa la-
mak ve uluslararas  dostlu u ppeki tir-
mek için de yar acaklar” diye konu -

tu. Akku , ampiyonan n TBMM Ba ka-
nn Mehmet Ali ahin’in himayyesinde gger-

çekle tirildi ini sözlerine ekledi.

TBMM Ba kan  ahin’den Ajana’a plaketTBMTBM aketaket
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Ülkemizde, evsahpl imizde düzen-
lenen Dünya Halter ampiyonas ’n n 
ilk günü rekorla ba lad . Olimpiyat
ve Avrupa ampiyonu milli sporcu-
muz Nurcan Taylan, Antalya Expo 
Center’da yap lan Dünya Halter

ampiyonas ’nda tarih yazd . 48 kilo-
da yar an sporcumuz, üç alt n ma-
dalya kazan p bir de dünya rekoru 
k rd . Nurcan Taylan bu sonuçla kari-
yerindeki ilk dünya ampiyonlu una
da imza atm  oldu. ampiyonadaki
di er temsilcimiz Sibel Özkan ise iki
gümü , bir bronz madalya kazand .

S LKMEDE DÜNYA REKORU
ampiyonada 48 kiloda mücadele

eden Nurcan Taylan koparmadaki bi-
rinci hakk nda 90 kilo kald rd . kinci 
hakk nda 93 kiloyla koparmada alt n 
madalya kazanan Taylan, a rl n n 
neredeyse iki kat n  (1,9375) kolla-
r nda yükseltti. Üçüncü hakk nda 99 
kilo ile dünya rekoru deneyen Tay-
lan, bu dereceyi bir ba ka ampiyo-
naya saklad .
Silkmede  ilk hakk nda 112 kiloyu s rt-
layan Nurcan Taylan ard ndan 116 ki-
loyu kald rarak alt n madalyay  ga-

rantiledi. Taylan, daha sonra 121 kilo
dünya rekoru için podyuma geldi.
121 kiloyu da kald ran Nurcan Tay-
lan, dünya rekorunun sahibi oldu. Bu
a rl k da Nurcan’ n vücut a rl -
n n tam iki buçuk kat  anlam na ge-
liyordu.
Ayn  kiloda yar an di er sporcumuz 
Sibel Özkan da koparmadaki 90 kilo-
luk derecesiyle gümü  madalya ka-
zand . Silkmedeki ilk hakk nda 110
kilo a rl k kald ran Özkan, ikinci hak-
k nda 115 kilo ile bronz madalyay  ga-
rantiledi. Üçüncü hakk nda 119 kiloyu

ampiyona rekorla ba lad
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bu derecesini silkmedeki 
121 kiloluk dünya rekoru ile 
taçland ran Nurcan Taylan, 
ülkemizin gururu olmay  
sürdürdü

deneyen Özkan, bu hakk nda ba a-
r s z oldu. Özkan, toplamda 205 ki-
loya ula arak gümü  madalya ald .

“ ÜLKEMDE TAR HE GEÇT M ”
Nurcan Taylan koparma ve silkme-
de birincili i elde ederken toplam-
da da 214 kiloyla alt n madalyay  da
boynuna takmay  ba ard . ampiyona-
y  3 alt n madalyayla tamamlayan Nur-
can Taylan, dünya rekorunun ard ndan 
Türk bayra yla tur att . ampiyon spor-
cumuz “Olimpiyat tarihimizde alt n ma-
dalya alan tek bayan sporcuydum. Dün-
ya ampiyonas nda 3 alt n  dünya reko-
ruyla süsleyen bayan sporcu olarak tari-
he geçtim. Kendi ülkemde tarih yazd m.
Çok mutluyum” diye konu tu.
Nurcan Taylan, böylece Olimpiyat ve 
Avrupa ampiyonu unvanlar n n yan -
na dünya ampiyonlu unu da eklemi
oldu. Taylan’a madalyas n  TBMM Ba ka-
n  Mehmet Ali ahin takt .
Sibel Özkan ise, sa l k nedenlerinden 
vücudunda su kayb  olu tu unu ve bu-
nun kramplara neden oldu unu belirte-
rek, “Buna ra men elimden geleni yap-
maya çal t m. Nurcan arkada m  teb-
rik ediyorum. Ben de bir alt n almay
bekliyordum ama nasip de ilmi ” yoru-
munu yapt .
Ba ar l  milli sporcu bundan sonraki he-
de  nin Londra Olimpiyatlar ndan alt n 
madalya ile dönmek oldu unu söyledi. 
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Bayanlarda 53 kiloda yar an Aylin Da de-
len silkme ve toplamda gümü , koparma-
da bronz madalya kazand .  

Günün müsabakalar n  IWF Ba ka-
n  Tomas Ajan, Gençlik ve Spor Genel
Müdürü Yunus Akgül, Ak Parti Sivas
Milletvekili Hamza  Yerlikaya ve Halter
Federasyon Ba kan m z Hasan Akku ’
takip etti, sporcular m za destek verdi.
Koparmada 90 kilo ile bronz madal-
ya kazanmas n n ard ndan silkme mü-
cadelesi için podyuma ç kan Aylin, lk
hakk nda 115, ikinci hakk nda 117 kilo
kald rd . Son hakk nda 121 kilo kald -
ran milli halterci kendisinden sonra 
podyuma ç kan Çinli Xiaoting Chen’in
122 kiloda ba ar l  olmas  üzerine alt n
madalyay  kaç rd .
Koparmada 90, silkmede 121 kilo kal-
d ran Da delen, toplamda da 211 kilo
a rl a ula arak, Dünya kincisi oldu. 
Da delen, ampiyonay  2 gümü , 1
bronz madalya ile tamamlad .

Aylin’den iki gümü , bir bronz
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YEN  DÜNYA REKORU
Öte yandan, silkmede 
Kazakistan’dan Maiya

Maneza 143 kilo a rl k
kald rarak dünya rekoru 
k rd . Taylandl  Pawina 
Thongsuk’un 2006’da

142 kilo kald rarak sahi-
bi oldu u rekoru k ran 
Maneza, alt n madalya-

n n da sahibi oldu.
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17 ya nda gösterdi i performans , 
Ay egül Çoban’a ba lanan 
umutlar  ye ertti 

53 kilo B grubunda podyuma
ç kan 17 ya ndaki en genç 
sporcumuz olan Ay egül Ço-
ban, koparma kategorisin-
de ilk iki hakk nda 68 kiloyu 
kald ramad . Üçüncü ve son 
hakk nda yine 68 kiloyu de-
neyen Çoban, bu kategoride
on birinci oldu. 
Silkme kategorisi için tek-
rardan podyuma gelen Ay-
egül Çoban ilk iki hakk n-

da 92 ve 95 kilolar  rahatl k-
la kald rd . Üçüncü hakk n-
da 98 kiloyu deneyen Çoban
ba ar l  olamayarak sekizin-
ci s rada yer ald . Toplamda 
163 kilo kald ran Ay egal Ço-
ban, B kategorisini 10. s ra-
da tamamalarken, ilerisi için 
umut verdi.

BAYANLAR  MADALYA SIRALAMASI 

S ra  Ülke                                  Alt n            Gümü             Bronz  Toplam
1   Çin  14               12  6  32
2   Rusya     9   8  8  25
3   Kazakistan  5   0  1  6
4   Türkiye  4   7  4  15
5   Kuzey Kore  3   4  3  10
6   Ermenistan  3   1  3  7
6   Polonya  3   1  3  7
8   Beyaz Rusya  1   2  2  5
9   ran  1   2  1  4
10   Romanya  1   1  2  4
11   Almanya  1   1  0  2
12   Ukrayna  0   2  2  4
13   Güney Kore  0   1  4  5
14   Kolombiya  0   1  1  2
14   DominikC.   0   1  1  2
16   Küba  0   1  0  1
17   M s r  0   0  2  2
18   Endonezya  0   0  1  1

AY EGÜL 
umut verdi
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Dünya Halter ampiyonas ’nda
erkeklerde ilk alt n, 69 kiloda 
Mete Binay’dan geldi. 2005 y l n-
da Dominik Cumhuriyeti’nde ikin-
cilik basama na ç kan Binay, be
y l aradan sonra bu kez 
alt n madalyay  boynuna 
takt . Sporcumuz toplam-
da bronz madalya kazan-
d .  Milli sporcumuz Mete
Binay, Çinli rakibi Hui Liao
ile adeta taktik sava  ver-
di. Sporcumuz ilk hakk n-
da 156 kiloyu kald rd . Ar-
d ndan 160 kiloda da ba-
ar l  olan Mete, ayn  a r-

l  Liao’nun da kald rmas na ra men, tart
avantaj yla birinci s rada yer ald . Son hak-
larda hem Binay, hem de Çinli sporcu dün-
ya rekoru denediler. Her iki sporcu da dün-
ya rekoru olan 166 kiloyu kald ramad  ve
Türkiye erkeklerde ilk alt n madalyas na 
ula t .
Milli haltercimiz Mete Binay, zay f oldu u
silkmede derece yapabilmek için s n rlar -
n  zorlad . lk hakk nda 175 kiloda ba ar -
l  olmas na ra men 181 ve 182’yi deneme-
lerinde kald ramayarak, silkmeyi 10. s rada
tamamlarken, toplamdaki 335 kilo sporcu-
muza bronz getirdi. Çinli sporcu, Hui Liao
ise silkmede 198 kilo kald r p, yeni Dünya 
rekorunun da sahibi oldu.

Erkeklerde ilk ve 
tek alt n Mete’den 

Antalya’daki yar mada Mete
Binay’  Tokat’tan gelen aile-

si de yaln z b rakmad . Binay’
e i Emine han m, iki ya nda-

ki o lu Arda, babas  Abil ve
Züleyha ile kay npederi Faz-

li Çiftçi ile kay nvalidesi Güler
Çiftçi de izledi.
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kilo sporcumuz Bün-

min Sezer, koparma 

ategorisinde 3 hakk n-

a da ba ar l  olamad .

ünyamin Sezer, y lma-

arak silkme katego-

isi için podyuma ka-

rarl  geldi; ilk hakk nda 

150 kiloyu kald rama-

yan Bünyamin ikinci de-

nemesinde 150 kiloyu 

üçüncü hakk nda da 155 

kiloyu kald rarak kendi-

ne geldi. 
62 kilogramda madal-

ya arayan Bünyamin 

Sezer’i desteklemek 

için babas  Ahmet Se-

zer, annesi Nazik han m 

ve k z karde i Bahar’ n 

da aralar nda bulundu-

u akrabalar  salonda 

haz r bulundu.

Dünya Halter ampiyonas ’n n 3. gününde
yar an 62 kilo sporcumuz Erol Bilgin, ül-
kemize iki madalya kazand rd . Koparma-
daki ilk hakk nda 138 kilo kald ran Bilgin, 

ikinci hakk  olan 143 kilo için podyuma ç k-
t  ancak ba ar l  olamad . Üçüncü hakk n-

da 143 kiloyu kald rmay  ba aran halterci-
miz koparmada gümü  madalyan n da sa-

hibi oldu.
Kuzey Kore’den Un Guk Kim koparmada 

147 kilo kald rarak alt n madalya al rken,
Çin’den Jianjun Ding de 142 kilo ile bronz 

madalyay  kazand . 

TOPLAMDA BRONZ GELD
Erol Bilgin, silkmedeki ilk hakk nda 166

kilo a rl  kald rd . kinci hakk nda ba a-
r s z olan ve 171 kilo a rl  üçüncü hak-
k nda kald ran Bilgin, toplamda 314 kilo-
ya ula arak bronz madalya ald . Böylece

ba ar l  haltercimiz Bilgin, koparmada al-
d  gümü  ile ampiyonay  2 madalya ka-
zanarak tamamlad . Bu kategoride ba a-
r l  olan sporculara madalyalar n  Halter
Federasyonu Ba kan  Hasan Akku , Hal-

ter Federasyonu As Ba kan  Ümit Durak ve 
Dünya Halter Federasyonu’ndan bir yetki-

li taktim etti. 

Bünyamin Sezer pes etmedi

Bilgin Erol’dan iki madalya

62
ya
ka
da
Bü
ya
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r
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56 kiloda B grubun-
da yar an halter-

cimiz Gökhan K l ç,
koparma kategori-
sinde ilk hakk nda
112 kiloyu kald rd .
kinci hakk nda 116
kiloyu deneyen K -

l ç ba ar l  olamad .
Üçüncü hakk nda
da ayn  kiloyu de-
neyen ve kald ran
K l ç, bu kategori-

yi üçüncü s rada ta-
mamlad .

Silkme kategorisin-
de 130 kilo için tek-

rar podyuma ge-
len Gökhan K l ç bu

hakk nda ba ar l
oldu. kinci ve üçün-
cü hakk nda 135 ve

137 kilolar  deneyen
K l ç, bu kilolar  kal-
d ramay nca  onun-
cu oldu. Toplamda
246 kiloya ula an
K l ç, ampiyona-

y  onuncu s rada ta-
mamlad .

Gökhan K l ç ilk 10’a girdi

7 kiloda podyuma 

ç kan di er Türk 

halterci Semih Ya -

c  ise koparmada 

kald rd  158 kilo-

luk a rl kla Avru-

pa 6’nc s , silkmede 

177 kiloluk kald r -

yla Avrupa 10’un-

cusu, toplamda da 

334 kiloluk kald r -

yla Avrupa 7’nci-

si oldu. 

Semih madalya kazanamad  

7
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ERKEKLER MADALYA  SIRALAMASI

 S ra    Ülke         Alt n Gümü   Bronz Toplam

1     Çin   4       5       2  11
2     Rusya   3       3       2  8
3     Kazakistan  2       0       0  2
3     Polonya  2       0       0  2
5     Türkiye  1       3       2  6
6     Kuzey Kore  1       0       2  3
7     Ermenistan  1       0       1  2
8     ran   1       0      0  1
9     Beyaz Rusya  0       1       1  2
9     Romanya  0       1       1  2
9     Ukrayna  0       1       1  2
12     Almanya  0       1      0  1
13     M s r   0       0       1  1
13     Güney Kore  0       0       1  1
13   Dominik
   Cumhuriyeti  0       0        1  1

Total     15       15        15  45



Antalya’da yap lan Dünya Büyükler Hal-
ter ampiyonas nda Bayan Milli Tak m -
m z, Dünya üçüncüsü oldu. Erkek Milli 
Tak m m z, etti i puanlarla 17’inci s ra-
dan 9’uncu s raya yükseldi.

81 ülkeden 657 sporcunun kat ld  limpiyat kali  kas-
yonlar n n belli oldu u ampiyona rekor bir kat l mla 
sona erdi. 
Kremlin Otel’de yap lan kapan  seremonisine Dünya
Halter Federasyonu (IWF) Ba kan  Tamas Ajan, Türkiye 
Halter Federasyonu Ba kan  Hasan Akku , kat l mc  ül-
kelerin delegasyonlar , sporcular ve birçok davetli ka-
t ld .
Dünya halter Federasyonu Ba kan  Tamas Ajan
Türkiye’nin bir spor ülkesi oldu una dikkati çekerek,
“Türkiye çok büyük Avrupa’da genç nüfusa sahip olan
en büyük ülke. Bu zamana kadar dünyan n en iyi spor
organizasyonlar na imza att n z. Hepsinde de bu organi-
zasyonda  oldu u gibi ba ar l  oldunuz. Türkiye’de ger-
çek bir spor milleti oldu u kanaatindeyim” dedi.
Ajan, bu sözleri aç l tan sonra kapan ta da sarfede-
rek ampiyonay  ve Türkiye’ye olan hayranl n  bir kez
daha dile getirdi.
Bu y l oldukça yo un bir dönem geçirdiklerini ve bir çok
spor organizasyonlar na kat ld klar n  da belirten Ajan, 
“Bunlardan en önemlisi Türkiye’deki ampiyonayd  ve 
en iyi ekilde de düzenlediniz. Bir çok rekor k r ld . Bir-
çok olimpiyat kotas  verildi. Rekor kat l ml  bir ampiyo-
naya imza att n z. Antalya halter tarihinde yerini ald ” 
diye konu tu.
Ajan, tüm antrenör, sporcu ve hakemlere ampiyonaya
katk lar ndan dolay  te ekkür etti.

Dünya halter camias  Antalya’dayd
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AKKU : GURURLUYUZ 
Böylesine önemli bir ampiyonaya 
ev sahipli i yapman n verdi i guru-
ru dile getiren Türkiye Federasyon 
“Ba kan  Dr. Hasan Akku , “‘2012 
Londra Olimpiyatlar na bir k s m 
sporcuyu Antalya’dan göndermenin 
mutlulu unu ya yoruz. Rekor bir
kat l mla 81 ülkeyi Antalya’da a r-
laman n gururunu ya ad k. am-
piyona s ras nda meydana gelmi  
olabilecek olumsuzluklardan dola-
y  hepinizin ho  görüsüne s n yo-
ruz” diye konu tu. 
Dünya Halter Federasyonu’na or-
ganizasyon için Türkiye’yi seçtikle-
ri için te ekkür eden Ba kan Hasan 
Akku , ampiyonaya katk da bulu-
nan herkesi kutlad .

BAYANLAR 3. B T RD
2009 y l nda Kore’de yap -
lan Dünya ampiyonas nda 
da tak m halinde üçüncü olan 
bayan haltercilerimiz, ev sa-
hipli i yapt m z ampiyona-
y  da Dünya Üçüncüsü olarak 
yerini korudu. 
Erkeklerde 2003 y l ndan bu 
yana yap lan dünya ampiyo-
nalar nda madalya alamaz-
ken bu ampiyonada Erol Bil-
gin ile madalya hasretimize 
son verdik. Kore’de yap lan 
Dünya ampiyonas nda on 
yedinci s rada yer alan erkek 
haltercilerimiz bu sene seki-
zinci olarak dokuz basamak
birden yükseldi. 

Ç N B R NC
ampiyonada Çin, hem bayanlar hem er-

keklerde ilk s ray  al rken, bayanlarda 
Kazakistan ikinci, Türkiye üçüncü, Rus-
ya dördüncü, Polonya be inci, Tayland 6. 
oldu. Erkeklerde de Rusya ikinci, Polonya 
üçüncü, Özbekistan dördüncü, ran be-
inci, Güney Kore 6. s ray  ald . 
ampiyonan n en iyi erkek haltercisi 69 

kiloda yar an Çinli Hui Liao seçilirken, 
en iyi kad n halterci 75 kiloda yar an 
Rusya’dan Tatiana Kashirina oldu. 
Tören sonunda Dünya Halter Federas-
yonu Ba kan  Tamas Ajan, Federas-
yon Ba kan Dr.Hasan Akku ’tan Ulus-
lararas  Halter Bayra ’n  alarak 2011 
Dünya ampiyonas ’n n düzenlenece i 
Fransa’n n Halter Federasyonu yetkilisi-
ne teslim etti.
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Antalya’da yap lan 
Dünya Büyükler Halter 
ampiyonas nda Bayan 
Milli Tak m m z, Dünya 
üçüncüsü oldu. Erkek 
Milli Tak m m z, etti i 

puanlarla 17’inci 
s radan 9’uncu s raya 

yükseldi.

Türkiye Halter Federasyonu Ba kan  
Dr. Hasan Akku  Dünya Büyükler Halter 

ampiyonas ’n , “Olimpiyatta tam kadro-
yuz3 sözleriyle de erlendirdi.

ampiyonan n bitmesine yak n bir bas n 
toplant s  düzenleyen Dr. Hasan Akku , 
sorunsuz ampiyona ya and na dikkati 
çekerek “Müsabakalar n büyük bir bölü-
münü tamamlad k. Hem sporcu kat l m , 
hem de delagasyon anlam nda rekor bir 
kat l m var. 81 ülkeden 561 sporcu orga-
nizasyona kat l yor. Kat lan tüm tak mlar 
olimpiyat kotalar n n verilece i bu am-
piyonada en iyi sporcular n  ülkemize ge-
tirdi. Evimizde sürekli olarak k r lan dün-
ya rekorlar na izliyoruz. Madalyalar ülke-
ler aras nda payla l yor” diye konu tu.

ampiyona öncesinde, özellikle bayanlar-
da hede  enen kotan n kazan ld n  vur-

gulayan Federasyon ba kan m z Dr.Hasan 
Akku , “ ubat ay ndan bu yana hem ba-
yan hem de erkek milli tak m m z soluk-
suz haz rland . Buraya gelemeden önce 
baz  hede  erimiz vard . Bunlardan biri 
bayanlarda olimpiyat kotas n  maksimum 
düzeyde kazanmak, erkeklerde ise ilk do-
kuz içerisinde yer al p madalyalar ele et-
mekti. u ana kadar hede  erimizi tut-
turduk. Son y llardaki dünya ampiyona-
lar nda ald m z madalyalar n fazlas -
n  kazand k. Bayanlarda tak m olarak ilk 
üç içinde yer al yoruz. Erkeklerde ise bir 
sporcumuzun s f r çekmesi bizi çok etki-
ledi. Erkek milli tak m m zda ise olu tur-
du umuz genç jenerasyonun meyvele-
rini toplamaya ba l yoruz. Gençlerimizi 
hemen müsabakalar sonras  kampa ala-
rak hem Gençler Avrupa ampiyonas na 
hemde 2011 y l  için haz rlayaca z” diye-
rek de erlendirmesini tamamlad .

2012 Londra’da tam kadroyuz
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Organizasyon ba ar -
s , uluslararas  sayg n-

l k, kazan lan madal-
yalar ve ça da  e iti-

minin uyguland  e i-
tim sistemi, Türk hal-
terini Avrupa’n n zir-

vesine ta yor

Türk Halteri yeni bir sayfa açt . Naim
Süleymano lu ve Halil Mutlu gibi eri-
ilmesi zor ba ar lara imza atan spor-

cular n ülkesi Türkiye, gidenin yerine
yenilerini yeti tirdi ini bir kez daha
kan tlad . Sözün özü, ülkemiz, art k
kendi sporcusu ile zirve yürüyü ünde. 
Ad  doping ile an lan bu bran  im-
di kendine bembeyaz bir sayfa açm
durumda. Hem olimpiyat hem de dün-

ya ve Avrupa ampiyonalar nda ülke-
mize en fazla madalya getiren bran -
lardan biri olma özelli ini ta yan hal-
terde Federasyon, bu tablonun verdi-

i özgüvenle önümüzdeki y llar için de
bir hayli umutlu.
Son olarak Belarus’un ba kenti
Minsk’te yap lan Avrupa ampiyona-
s nda toplam 10 alt n, 5 gümü  ve 4
bronz madalya kazanan Türkiye, ya-
r an tüm ülkeler taraf ndan be eni
toplad . Özellikle bayan haltercileri-
miz gösterdikleri performansla tak m
halinde Avrupa ampiyonu olman n
gururunu ya ad lar.
Özellikle doping konusunda çok cid-
di s navlar verdiklerini dile getiren
Halter Federasyonu Ba kan  Dr. Ha-
san Akku , eski Bulgar ekolünü temiz-
leyerek organizasyonlara tamamen
yeni, bat l  bir sistemle haz rland kla-
r n  söyledi. Belarus’ta ampiyonaya
kat lan tüm ülkelerin kendisine “San-
ki Türkiye’deyiz” eklinde ba ar  dile-
mesinin gurur verici oldu unu söyle-
yen Akku , “Federasyonumuz sadece

Halterde Avrupa’n n da zirvesindeyiz

p y
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sportif alanda ba ar l  olmuyor. Organizas-
yonlar konusunda çok ciddi at l mlar m z
var. Elbette Avrupa ampiyonas ’nda ma-
dalyalar kazanmak mutluluk verici. Göreve
geldi imizden itibaren uygulad m z prog-
ramlar n meyvelerini topluyoruz”  yorumu-
nu yapt .

DOP NG KONUSUNDA KARARLIYIZ
Halter Federasyonu olarak 2006 y l ndan
bu yana 2500’ün üstünde doping kontrolü
yapt klar n  dile getiren Hasan Akku , be-
inci y la girmelerine ra men, tek bir do-

ping olay na rastlanmad n  belirtti. Türki-
ye Halter Federasyonu Ba kan  Dr. Hasan
Akku , “Halterde dopinge s f r tolerans”
program yla art k dünyada örnek gösteri-
len ülkelerin ba nda geldiklerini, baz  ül-
kelerin halter federasyonlar  konu ile mü-
cadele için kendilerinden yard m istedikle-
rini, Türkiye’nin konudaki tecrübesini di er
ülkelere aktard klar n  aç klad .

HALTER OKULLARDA YAYILIYOR     
Türkiye’de halterin h zla büyüdü ünü be-
lirten Hasan Akku , altyap ya büyük önem
verdiklerini söyledi. Özellikle okullarda hal-
terin yay ld na de inen federasyon ba -
kan  Akku , “Federasyonumuzun temel he-
de   altyap y  kalk nd rmak. u anda 30’a
yak n okulumuzda halter bran  yap l yor.
Biz haltere çocuklar  11 ya nda ba lat yo-
ruz. Ancak bu çocuklar 13 ya nda a rl k
kald rmaya ba l yorlar. Bat  bilimini ve tek-
ni ini al yoruz. Bu sporu yapmak kolay de-

il. Ancak Özel karakterli insanlar yapabi-
lirler” diye konu tu.

M SK’TE AVRUPA’YI FETHEDENLER
03 –12 Nisan 2010 tarihlerinde Belarus’un ba kenti Minsk’te yap lan
Avrupa Halter ampiyonas nda yar an Erkek ve Bayan Milli Tak m
ka  lemiz u isimlerden olu tu:
Ka  le Ba kan : Dr. Hasan Akku  
dareciler: Suzi rfano lu, Hasan leyici, Fevzi Çelik

Ka  le Doktoru: Doç.Dr. brahim Yanm
Müsabaka Hakemi: Suat Gücüyener

Erkek Milli Tak m 
Teknik Direktörü: Raif Özel
Bayan Milli Tak m Teknik 
Direktörü: Talat Ünlü
Erkek Milli Tak m Antrenörleri: 
Muharrem Süleymano lu,
 Hasan Toker
Bayan Milli Tak m Antrenörle-
ri: Mustafa Do an, Erkan Kay r,
Nurcihan Gönül
Masör: Cemalettin Y ld z
Masöz: Emine Akyol
Bas n Görevlisi Bülent Karada

ERKEK M LL  TAKIM
62 kilo: Gökhan K l ç, 
Sedat Artuç
62 kilo: Erol Bilgin, 
Bünyamin Sezer
69 kilo: Mete Binay
77 kilo: Semih Ya c , 
Samet Kele
85 kilo: zzet nce

BAYAN M LL  TAKIM
48 kilo: Nurcan Taylan, 

aziye Okur
53 kilo: Emine Bilgin, 
Aylin Da delen
63 kilo: Sibel im ek
+ 75 kilo: Sibel Alt nda ,
Ümmühan Uçar
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Milli ampiyonumuz Minsk’te koparma 
ve silkmede alt na rekor k rarak ula t

BeBeB lalarurus’s’unun bba kekentn i MiM nsk’tet  büyükü  
umumututllarlr a ba lad m z Avrvrupupa Hal-
teter r aampm iyonass ’nda 48 killoo babayay n-n
lalardda NuN rcan Taylan kokopaparmrma,a, sililk-k
me (Avrupa rekorunu k rarak) vve 
totoplplama da alt n madalyaya ula t .
BuBuBu kkiloda aziye Okur silkme ve toopp-
lalamdmddda a a AvAAvA rurr pa üçüncüsü, koparmada 
dödödördrddrdününününcücüc sss rrradadadaa a yeyerr ala dd . 
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küllerimiz Naim Süleymano lu ve 
Halil Mutlu’yu hat rlatarak hem 
koparmada hem silkmedeki ilk
kald r lar nda Avrupa ampiyon-
lu unu ilan etti.
Nurcan Taylan, koparmada ilk
hakk nda 85, ikinci hakk nda ise
90 kilo kard rd . ampiyonlu u 
garantileyen Taylan son hakk n-
da ise 95 kiloda ba ar l  olamad .
Milli sporcumuz silkmede ise ade-
ta ov yapt . lk hakk nda 108 ki-
loyu kald ran Nurcan Taylan daha 
sonra Avrupa rekorunu 118 kilo ile 
denedi. 117 kiloluk Sibel im ek’e 
ait Avrupa rekorunu tarihe gömen
Taylan silkmede de alt n madal-
yan n sahibi oldu. Taylan toplam-
da ise 208 kilo ile yine madalyaya 
ula an isim oldu.

GENÇ AZ YE’DEN K  MADALYA
48 kiloda yar an di er bir spor-
cumuz aziye Okur ise silkme ve 
toplamda bronz madalyan n sahi-
bi oldu. Koparmada 78 kilo ile Av-
rupa dördüncülü ünü elde eden 
genç sporcumuz, silkmede 95
kilo toplamda  173 kilo ile Avrupa 
Üçüncülü ünü elde etti. 
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Belarus’un ba kenti Minsk’te 

düzenlenen Avrupa Halter 

ampiyonas ’n n ikinci gününde 53 

kiloda yar an Aylin Da delen üç al-

t n madalya kazand . Koparmada 

88 kilo, silkmede 120 kiloluk Avru-
ili i elde eden

Da delen toplamda ise 108 kilo ile 

alt n madalyan n sahibi oldu. Ayn  

kiloda mücadele eden Sibel Özkan 

ise koparmada 84 kilo ile be inci, 

silkmede 108 kilo ve toplamda 192 

kiloluk dereceleri sonras nda dör-

düncü s rada yer ald . 

Aylin rekorla Avrupa ampiyonu

pa Rekoru ile birincili i elde eden düncü s rada y

53 kilodaki 
gururumuz Aylin 

Da delen, Minsk’i 
fethetti. Ba ar l  

sporcumuz üç alt n ald , 
silkmede 120 kilo ile 

Avrupa rekru k rd
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Avrupa ampiyonas ’n n ikin-
ci gününde podyuma ç kan Ay-
lin Da delen en yak n rakibi Bul-
gar Boyonka Kostova ile  büyük 
bir çeki me ya ad . Koparmada 
ilk hakk nda 85 kiloyu deneyen 
ba ar l  sporcumuz, ba ar l  ola-
mad . kinci hakk nda 85 kilo-
yu kald ran Aylin Da delen, son 
hakk nda 88 kiloyu kald rarak 
Avrupa ampiyonu oldu. Silkme 
müsabakalar nda ise büyük he-
yecan ve çeki me vard . lk hak-
k nda 110 kiloda ba ar l  olan 
Da delen, ikinci hakk nda ise 
112 kilo kald rarak alt n madal-
yay  garantiledi. Son hakk nda 
ise 119 kiloluk Avrupa Rekoru-
nu k rmay  planlayan milli spor-
cumuz 120 kiloyu fazla zorlan-
madan kald rarak büyük bir ba-
ar ya imza att . Aylin Da delen 

toplamda elde etti i 208 kiloluk 
derecesi ile üçüncü alt n madal-
yas n  boynuna takm  oldu. 
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alt nla güldürdü

63 kiloda yar an 
Sibel im ek silk-
me ve toplamda 
alt n, koparmada 
gümü  madalya 
kazand
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Avrupa Halter ampiyonas ’nda ül-
kemiz madalyalara resmen am-
bargo koydu. Özellikle bayanlar-
da büyük ba ar lara imza atan mil-
li tak m sporcular na Sibel im-
ek de eklendi. 63 kiloda yar an

Sibel im ek silkme ve toplamda
alt n, koparmada gümü  madal-

ya kazand . Ba ar l  sporcumuz Si-
bel im ek silkmedeki ilk hakk nda
127 kiloluk hakk nda ba ar l  oldu.
kinci hakk nda 134 kiloyu kald -

ran im ek, silkmede ve toplam-
da alt n madalyay  garantiledik-
ten sonra son hakk nda Avrupa re-
koru k rmak için 142 kiloyu dene-

di. A rl a iyi konsantre olamayan 
milli sporcumuzun rekor denemesi 
ba ar s zl kla sonuçland .
Koparmada da 110 kiloluk dere-
cesiyle gümü  madalya kazanan 
sporcumuz toplamda 244 kiloluk 
derecesi sonras nda alt n madal-
yan n sevinci ya and .
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K  MADALYA

Avrupa Halter ampiyonas ’nda erkekler 69 ki-
loda Mete Binay koparmada 149, toplamda 314 
kiloluk derecesi ile de  bronz madalyan n sahibi 
oldu.  Mete Binay koparmadaki ilk hakk nda 145 
kiloyu denedi ve ba ar l  oldu. kinci hakk nda 
149 kiloyu kald rmay  ba aran Mete Binay, son 
hakk nda 151 kiloyu kald rmay  denedi. Kald r  
s ras nda geciken Binay bu kiloyu kald ramad  ve 
gümü  madalya kazand . 
Silkmede ise ilk kald r nda 160 kiloda ba ar -
l  olan Binay, ikinci hakk nda 165 kiloda ba ar l  
olamad . Sakat sakat son hakk n  deneyen Mete 
Binay 165 kiloyu kald rarak yar  be inci s rada 

tamamlad . Mete Binay Toplamda ise 314 
kiloluk derecesi ile Avrupa üçüncülü ü-

nü elde etti. 
Silkmede Romen Ninel Miculescu 180 
kilo ile birincili i, Rus Mikhail Gob-
bev 171 kilo ile ikincili i Moldova-
l  Alexadru Spac 168 kiloluk dere-
cesi ile üçüncülü ü elde etti. Top-
lamda birincili i Romen sporcu Ni-

nel Miculescu 333 kilo ile elde eder-
ken ikincili i ise Rus Mikhail Gobbev 

319 kiloluk derecesi ile kazand . 

Erkekler 69 kiloda Mete Binay 
koparmada 149 kiloluk derecesi ile 
gümü , 314 kiloluk derecesi ile top-
lamda bronz madalya kazand . 
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62 kilo 
sporcular -

m z Erol Bil-
gin ve Bünya-

min Sezer, yap-
t klar  kald r -
larla Minsk’te, 

Avrupa’n n 
zirvesinde 

yer ald

Avrupa’n n zirvesinde iki Türk
Belarus’un ba kenti Minsk, Türk hal-
terinin ismini tüm Avrupa’ya br kez 
daha duyurdu u yer olarak tarihe 
geçti. Avrupa Halter ampiyonas ’n n 
ikinci gününde sporcular m z muhte-
em derecelere imza att . 

53 kiloda yar an, ve üç alt n madal-
yan n yan  s ra Avrupa rekoru da k -
ran Aylin Da delen’iden sonra s ra
erkekler 62 kiloda Türkiye’yi temsil 
eden Erol Bilgin’le Bünyamin Sezer’e 
gelmi ti. Bu iki sporcumuz, perfor-
manslar  ile rakiplerinin korkulu rü-
yas  oldular. Bilgin, Koparma’da 139,
toplamda ise 304 kiloluk derecesi ile 
alt n madalya ald . Bilgin silkmede 

büyük bir talihsizlik ya ad . Temsilci-
miz, Romen sporcu Buci Antoniu’ya
kar  20 graml k tart  dezavantaj  ile
165 kiloluk kald r  ile gümü  ma-
dalyada kald . Alt n, Rumen halterci-
ye gitti.
62 kiloda yar an di er sporcumuz
Bünyamin Sezer ise koparmada 136
kiloluk kald r  sonras nda gümü
madalya alarak tak m s ralamas na
büyük katk  yapt .
Bünyamin Sezer, koparmada kald r-
d  135 kiloyla gümü  madalya kaza-
narak Avrupa ikincisi oldu. Sezer silk-
mede alt nc  toplamda ise be incili-

i elde etti.
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Avrupa Halter ampiyonas ’n n be inci 
gününde erkekler 85 kiloda podyuma ç -
kan zzet nce, koparmada yapt  170 ki-
loluk kald r  ile gümü  madalya kazand . 
zzet nce silkme müsabakalar ndaki ilk 

hakk nda 185 kiloda ba ar l  oldu. nce, 
197 kiloluk ikinci hakk nda sakatland n-
dan, bu kiloda ba ar l  olamad . zzet nce 
son hakk na ç kmay nca silkmede 185 ki-
loluk derecesiyle be incili i elde etti. 
Milli sporcumuz toplamda 355 kiloluk de-
recesi ile be inci s rada yer ald . 

zzet’ten 
gümü  geldi
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7 kiloda podyuma ç kan iki 

ürk sporcusundan Samet Ke-

e  koparmada yapt  158 ki-

oluk derecesiyle Avrupa üçün-

cüsü olurken, silkmedeki 177 

kiloluk kald r yla Avrupa do-

kuzuncusu, toplamda da 335 

kilo ile Avrupa alt nc s  oldu.

Podyumdaki 77 kilodaki di er 

Türk haltercisi Semih Ya c  ko-

parmada kald rd  158 kiloluk 

a rl k ile Avrupa alt nc s , silk-

medeki 177 kiloluk derecesiy-

le Avrupa onuncusu, toplamda 

ise 334 kiloluk kald r  ile Av-

rupa yedincisi oldu.

Erkeklerde ise 56 kilo-

da Sedat Artunç silk-

mede 139 kiloluk kald -

r  ile gümü  madalya-

n n sahibi oldu. Ayn  ki

loda Gökhan K l ç ise

hem koparma hem d

silkmede dördüncülü

ü elde etti. Sedat A

tunç koparmada ise 11

kilo kald rarak alt n

olurken toplamda S

dat Artunç 251 kilo 

dördüncü, ayn  kilo

Gökhan K l ç be inci

elde ederek ilerisi 
umut ve

-
-
-
e 
e 
ü-

Ar-
12 
nc  
Se-
ile 
 ile 
ili i 
için 

erdi.

77
Tü
le
lo
c
k
k
k

Samet koparmada Avrupa Üçüncüsü 
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Belarus’un ba ken-
ti Minsk’de organi-
ze edilen Avrupa Hal-
ter ampiyonas ’nda + 75 
kilo bayanlarda mücadele 
eden sporcumuz Ummu-
han Uçar koparmada 117 
kiloluk derecesi ile bronz 
madalya kazand . Genç 
sporcumuz silkmede ve 
toplamda ise dördüncü 
s rada yar may  tamam-
lad . Koparmadaki ilk 
hakk nda 105 kiloyu rahat 
kald ran Ummuhan Uçar, 
ikinci hakk nda 112 kiloda 
ba ar l  oldu. 117 kiloluk 
son hakk nda da ba ar -
l  olan Uçar bronz madal-
yan n sahibi oldu. Genç 
sporcumuz silkmede ise 
140, toplamda da 257 ki-
loluk dereceleri sonras n-
da Avrupa dördüncülü-

ünde kald . 

Ummuhan Uçar bronz madalyada kald
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Erkek tak m  
Avrupa’n n zirvesinde
Belarus’ta 40 ülkeden 200 hal-
tercinin kat ld  Avrupa Hal-
ter ampiyonas ’nda 8 spor-
cuyla mücadelesi veren Tür-
kiye Erkek Halter Milli Tak -
m , ampiyonay  2 alt n, 4 gü-
mü  ve 2 bronz madalyayla ka-
patt . Milli tak m m z elde et-
ti i bu sonuç sonras nda 527 

puan ile tak m halinde Avru-
pa ampiyonlu u’nu elde ede-
rek önemli bir ba ar ya imza
att . Avrupa’da çok önemli ba-
ar lara imza att klar n  ve

Londra Olimpiyatlar ’nda ma-
dalya alabilmek için ellerin-
den geleni yapacaklar n  söy-
leyen Halter Federasyonu Ba -

kan  Dr. Hasan Akku , “Avrupa 
ampiyonas ’nda sporcular m z 

iyi bir performans ortaya koy-
dular. Yetenekli bir tak m m z 
var. Genç sporcular m z  tak m -
m za adapte ediyoruz ve bunda
da ba ar l  oluyoruz. Amac m z
Türk sporuna ba ar l  sonuçlar 
kazand rmak” diye konu tu. AV
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U
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aziye ve Ay egül Avrupa ampiyonu
Gençler 23 Ya alt  Avrupa ampiyonas  Güney 
K br s’ n Limasol ehrinde yap ld . Halterin her ka-
tegorisinde iddial  olan sporcular m z, Gençler ve
23 Ya  Alt  Avrupa ampiyonas nda Gençler Kate-
gorisinde yar an haltercilerimizden aziye Okur 
ve Ay egül Çoban “Avrupa ampiyonu” oldular.

LK ALTIN AZ YE’DEN
Gençler 48 kilo sporcular m zdan aziye Okur, koparma-
da ilk hakk nda 70 kilo, ikinci hakk nda 73 kilo ve son 

hakk nda da 74 kilo kald rarak, 75 kilo yapan Romen
sporcunun ard ndan gümü  madalya kazand . 
Silkmedeki ilk hakk nda 87, ikinci hakk nda 92 ve 
üçüncü hakk nda da 95 kiloyu ba ar yla kald ran a-
ziye, silkmede Romen sporcunun önünde alt n ma-
dalyaya uzand . Toplamda 169 kiloya ula an aziye, 
198 kilo toplam a rl k kald ran Romen Elena Ramo-
na Andr es’i geçerek Avrupa ampiyonu oldu. Bu ki-
logramda Rus sporcu Kseniya Mamximova 152 kilo ile 
üçüncü olurken, di er 48 kilodaki sporcumuz Huriye 
Bilgiç de 144 kilo ile dördüncülü ü elde etti. 

Sporcular m z, 
Gençler ve 
23 Ya alt  Avrupa 

ampiyonas na 
h zl  bir giri  yapt ; 
ülkemize ilk gün-
de 4 alt n, 4 gümü  
ve 1 bronz madalya 
arma an etti
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Gençler 53 kiloda yar an A egül Ço-
ban, koparmadaki ilk hakk nda 75, ikin-
ci hakk nda 78 kilo kald rd . Üçüncü 
hakk nda 80 kiloda ba ar s z olan spor-
cumuz koparmada bronz madalya ka-
zand . Koparmada birincili i 83 kilo ile 
Rus sporcu Anastasiya Gurtaeva elde 
etti. Silkmeye çok iyi ba layan sporcu-
muz ilk hakk nda 100, ikinci hakk nda 
105 kiloyu ba ar yla kald rd . Alt n ma-
dalyay  garantileyen sporcumuz son 
hakk nda 109 kilo denedi fakat ba ar -
s z oldu. Silkmedeki 105 kiloluk kald r -

 ile alt n madalyan n sahibi olan spor-
cumuz toplamda da 183 kiloluk derece-
si ile 53 kg Gençlerde Avrupa ampiyo-
nu oldu. Bu kiloda ikincili i toplamda
177 kilo ile Rus sporcu Anastasiya Gur-
taeva elde ederken, toplamdaki 173 ki-
loluk kald r  ile di er Rus sporcu Kris-
tina Sobol üçüncülü ü elde etti. 

48 kilo23 Ya  Alt  Kategoorisindee ya-
r aan sporccumuz NNurdan Karagözz ise 
Kopparmadaa 78 kiloo ile ikinci, silkkme-
de dde 98 kkilo ile ikkinci olddu. Toplaam-
da 1176 kiloyya ula aan sporccumuz TTop-
lamdda da ggümü mmadalyaa kazanaarak 
Avruupa ikincisi olduu. Bu kiloda talyyan 
sporrcu Genny Pagliaro 3 alt n maddal-
ya kaazanaraak 1. geldi.  Böyylece aam-
piyonnaya h zl  ba laayan genç sporcu-
lar mm z turnnuvan n ilk günüünde ülkke-
mize 4 alt n, 4 gümmü  ve 1 bronz mma-
dalyaa kazandd lar.  
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Gençlerimiz K br s’ta harikalar yaratt
Güney K br s’ta yap lan Avrupa 

ampiyonas n n ikinci gününde 
gençlerimiz iki alt n
madalya daha kazand
Gençler 62 kiloda podyuma ç kan sporcumuz Hur it Atak ve
23 Ya  Alt  62 kiloda yar an sporcumuz Bünyamin Sezer de 
Avrupa ampiyonu titrine sahip oldular.

HUR T S LKME VE TOPLAMDA ALTIN ALDI
Gençler 62 kilo sporcumuz Hur it Atak, koparmada 125 kilo
ile ikinci olurken, silkmede ikinci hakk nda kald rd  161 kilo
ile alt n madalyan n sahibi oldu. Toplamda 286 kiloya ula an
milli sporcumuz toplamda da alt n madalya alarak Gençler 
62 kiloda da Avrupa ampiyonlu unu elde etti.
Bu kiloda ikincili i 276 kilogramla Rus Felix Khalibekov elde
ederken üçüncülü ü koparmada 116, silkmede 145 ve top-
lamda da 261 kiloluk dereceleri ile üç bronz madalya kaza-
nan di er sporcumuz Tuncer Çoban kazand .

BÜNYAM N DE AVRUPA AMP YONU
23 Ya  Alt  62 kiloda yar an sporcumuz Bünyamin Sezer, ko-
parmada 131 kiloluk kald r  ile alt n madalya ya  uzand .
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Sporcumuz, silkmede 147 kiloluk kald rmas na kar n,
kilo fark  dez avantaj  ile gümü  madalyada kald . Top-
lamda ise 278 kiloya ula an Bünyamin Sezer ikinci al-
t n madalyas n  kazan rken, 23 ya  alt  62 kiloda Avrupa

ampiyonlu unu elde etmi  oldu.
23 ya  alt  62 kiloda yar an di er sporcumuz U ur
Kaçmaz ise koparmada kald rd  124 kilo ile bronz ma-
dalya al rken toplamda kald rd  262 kilo ile de dör-
düncü oldu.

ALTIN KERVANINA GÖKHAN DA KATILDI
23 Ya  Alt  56 kilo da yar an sporcumuz Gökhan K l ç,
koparmada kald rd  110 kilo ile alt n madalyan n sa-
hibi oldu. Silkmedeki ikinci hakk nda 127 kiloda ba a-
r l  olan sporcumuz üçüncü hakk nda 135 kilo’ya gir-
di. 135 kilo da ba ar l  olamayan Gökhan K l ç, silkmede 
be incilikte kal rken  toplamda 237 kilo ile dördüncülü-

ü elde etti. Bu kiloda yar an di er sporcumuz Musta-
fa A k ise 202 kiloluk toplam kald r  ile 6. oldu.
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SMET ALGÜL’DEN B R GÜMÜ ...
Gençler 56 kiloda yar an sporcu-
muz smet Algül, koparmada kald rd -

 111 kilo ile gümü  madalyan n sahi-
bi oldu. smet Algül, toplamda kald r-
d  239 kilo ile de dördüncülükte kal-
d . Bu kiloda yar an di er sporcumuz
Berat Biçer ise 235 kilo toplam kald r -

 ile 5. s rada yer ald .

RAB A ZENG N ÜÇ BRONZ MADALYA KAZANDI
Gençler 58 kilo da ülkemizi temsil eden sporcumuz
Rabia Zengin Koparmada kald rd  85 kilo, silkme-
de kald rd  104 kilo ve toplamda ula t  189 kilo
ile ülkemize 3 bronz madalya kazand rd . Bu siklet-
te ilk s ray  195 kilo ile Belarus’lu sporcu Natalia Ko-
las elde etti.  kinci gün müsabakalar  sonunda spor-
cular m z, 5 alt n, 3 gümü  ve 7 bronz madalya ka-
zanm  oldular.
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GururumuzsunuzGururumuzsunuz
Bayanlar m zdan iki kupa

Güney K br s’ taki Gençler ve 23 
Ya  alt  Avrupa ampiyonas nda
bayanlar müsabakalar  sonunda

Genç Bayan Milli tak m m z tak m
olarak Avrupa kincisi olurken, 23
Ya  Alt  Bayan Milli tak m m z da
Avrupa Üçüncülü ünü elde etti.

Müsabakalar sonunda 4 alt n, 1 gü-
mü  ve 7 bronz madalya alan Genç

Bayan Milli tak m m z Avrupa’da
ikincilik kürsüsüne ç kt . 3 gümü  

madalya alan 23 Ya  Alt  Bayan
Milli tak m m z da Avrupa Üçüncü-
sü olarak gelecek için büyük umut-

lar verdi.

Gençler ve 23 Ya  Alt  
Avrupa ampiyonas nda 
Genç Bayan Milli Tak m -
m z Avrupa kincisi olur-

ken, 23 Ya  Alt  Bayan 
Milli Tak m m z da Avrupa 

üçüncülü ü elde etti.
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ERKEKLER M ZDEN Ç FTE SEV NÇ...
Ç FTE KUPA...

Güney K br s’ta yap lan Gençler ve 23 Ya  Alt  Avrupa 
ampiyonas nda Genç Erkeklerimiz Avrupa kincili i-

ni elde etti. 23 Ya  Alt  Erkek Milli Tak m m zda Avru-
pa üçüncüsü oldu 

Gençler ve 23 Ya  Alt  Avrupa ampiyonas  sona erdi-
inde Milli Tak m m z iki kupa alarak sevinç ya att . Tur-

nuvan n son müsabakas nda 23 ya  alt  erkekler 105
kilo müsabakalar nda yar an sporcumuz brahim bi-
o lu toplamda kald r d  355 kilo ile 5. oldu.

GENÇ ERKEKLER M Z AVRUPA K NC S ...
Bu sonuçla Gençler Avrupa ampiyonas nda 2 alt n 2
gümü  ve 3 bronz madalya alan Genç Milli Tak m Avru-
pa kincili i kupas n  kald rd .
23 ya  alt  Avrupa ampiyonas nda 3 alt n, 2 gümü  ve
3 bronz madalya kazanan 23 Ya  Alt  Milli Tak m Avru-
pa Üçüncülü ünü kazand .

Türkiye Halter Federasyonu Ba kan
Dr. Hasan Akku , tak mlar m z n kazand

kupalar n hakl  gururunu ya ad .
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Neslihan Okumu  bronzda kald

Sibel Alt nda  2 bronz madalya ald

ampiyonan n dördüncü gününde
Neslihan Okumu ’tan da bir bronz
madalya geldi… 
Güney K br s’ta yap lan Gençler ve 23 
Ya  Alt  Avrupa ampiyonas n n dör-
düncü gününde genç bayanlar kate-
gorisi 69 kiloda yar an sporcumuz

Neslihan Okumu , silkmede bronz 
madalya kazand . Koparmada 87 kilo 
ile dördüncü olan Neslihan Okumu , 
silkmede ilk hakk nda 108 kiloda ba-
ar l  oldu. kinci hakk nda ise 111 ki-

loyu denedi fakat kald ramad . Üçün-
cü hakk nda 113 kilo yapan Neslihan 

Okumu , silkmede bronz madalya-
n n sahibi oldu.  Toplamda 200 kiloya
ula an sporcumuz toplamda dördün-
cü s rada kald . 23 Ya  Alt  bayanlar
69 kilo B grubunda yar an sporcu-
muz Yeliz encan, toplamda kald rd -

 194 kg ile 7. oldu.

Gençler ve 23 Ya  Alt  Avrupa ampiyo-
nas nda bayanlar müsabakalar  +75 kilo
müsabakalar  ile tamamland . Gençler
+75 kiloda yar an sporcumuz Sibel Al-
t nda , koparma ve toplamda 2 bronz
madalya kazanarak Avrupa Üçüncülü-

üne uzand . Koparmada ilk hakk nda
94, ikinci hakk nda 98 ve üçüncü hakk n-
da 100 kilo kald ran Sibel Alt nda  ko-
parmada bronz madalyay  boynuna tak-
t . Silkmede üçüncü hakk nda 121 kilo-

yu atan kald ran Sibel, kilo fark  ile bronz 
madalyay  kaç rarak dördüncü geldi. 
Toplamda ise 221 kiloya ula an Sibel Al-
t nda , toplamda da bronz madalyaya 
ula arak Avrupa Üçüncüsü oldu. Bu kilo-
da birincili i 243 kilo ile Rus sporcu Yuli-
ya Kachaeva elde etti.  23 ya  alt  +75 kg 
bayanlarda yar an sporcumuz Ay e Se-
ven ise koparmada 80 kg, silkmede 100
kg ve toplamda 180 kiloluk kald r lar  ile 
dördüncü s rada yer ald .

Bayanlar
müsabakalar n n 

son gününde 
+75 kilo sporcu-

muz Sibel
Alt nda  2 bronz

madalya ald
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Semih Ya c  iki bronz madalya ile döndü
Gençler ve 23 Ya  Alt  Avrupa am-
piyonas n n üçüncü günde yar an 
77 kilo sporcumuz Semih Ya c ’dan
iki bronz madalya geldi.
77 kiloda umut vaadeden sporcu-
muz Semih Ya c , koparmada üçün-
cü hakk nda kald rd  144 kilo ile 

bronz madalya kazan rken, silkme-
de ikinci hakk nda kald rd  181 ki-
loya ra men, kilo fark  ile üçüncü-
lü ü kaç r p be incilikte kald . Top-
lamda ise 325 kiloya ula an sporcu-
muz bronz madalya kazanarak Av-
rupa Üçüncüsü oldu.

EEL F GÜNE DÖRDÜNCÜ OLLDU

223 yaa  alt bayyanlar 63 kilodda 
yyar aan spporcuumuzz Elif Güne  
tooplamda kaldd rd  1755 kiloo ile 
ddördüüncü gelddi.
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Di er canl lar n aksine insan ya am eklini yüzy llar boyunca de-
i tirerek geli tirmi  ve bu duruma uyum sa layabilmi tir. lk ça -

larda her eyi bedensel güçle yapan insan geli en teknoloji sayesin-
de bir çok yükten kurtulmu tur. Ancak bu yükten kurtulu  ona yeni
tan t  sorunlar hediye etmi tir. Kemik erimesi bu sorunlar n en
yayg n d r.
Bat da uzun y llar kemik erimesinin önüne geçmek için ara t rma-
lar yap lm  ve milyarlarca dolar harcanm t r. Sonuçta var lan nok-
ta bir miktar ‘’yük’’ ta man n en faydal  tedavi oldu u gerçe idir.
Evet dostlar, a rl k kald rman n kemik sa l na birçok faydas n n
oldu u defalarca kan tlanm t r. A rl k çal mak sadece kas gücü-
nü art rmakla kalmay p, kemik ve eklemleri de güçlendirmekte-
dir. Kemikler yap m ve y k m i lemlerinin ayn  anda ve durmaks z n
devam etti i, aktif olarak ya ayan dokulard r. Düzenli olarak kuv-
vet uyguland  zaman, kemik yap m i lemi  zyolojik olarak art -
r lmakta ve bunun sonucunda kemi in sa laml  artmaktad r. Biz 
doktorlar kemiklerin çabuk kaynamas  için üzerine yük verilmesi-
ni öneririz.

Kemik yap m n  art ran sporlardan birkaç .
Çoktan aza do ru; a rl k kald rma, jimnastik, ko u, bisiklet, yüzme

nsan kemik yap s  25 ya na kadar geli meye uygundur. Yani ke-
mik doku kalitesi 25 ya na kadar art r labilir. Bu ya tan sonra tüm
gayretler bu stoku kaybetmemek için yap labilir. Bu nedenle a rl k
kald rma sporu ile u ra anlarda kemik doku çok kaliteli geli ir.
Bilim adamlar  hangi sporun kemik kaliteyi nas l art rd n  ortaya
koymak için bir çok ara t rma yapm lard r. Kemik kalitesini art r-
mada a rl k kald rma en iyi spordur. A rl k kald rma, jimnastik ve
ko u, kemik yap m n  uyaran sporlardan baz lar d r. Ancak de i ik
sporlar n kemik sa l na etkileri farkl l k gösterir. Örne in kemik-
lere uygulanan mekanik kuvvetin daha az oldu u yüzme gibi spor-
lar kemik yap m nda fazla etkiye sahip de ildir.
Egzersizin kemikler üzerindeki faydal  etkisinin, vücuttaki di er de-

i imlerle uyumlu olarak gerçekle ti i gösterilmi tir. Dola m, so-
lunum ve hormonal sistemlerdeki yararl  de i imler, kemik yap m -
n  daha da art rmaktad r. 
Ancak her eyde oldu u gibi, a r  egzersiz ve a rl k kald rma da
vücut için y k c  olmaktad r. Günde 5 saatten fazla spor yapan ya -
l  bireylerin kemik yap lar n n olumsuz etkilendi ini gösteren çal -
malar vard r. Futbolcularda yap lan bir çal mada ise günde 6 saa-
te kadar idman n, uyluk kemi inin mineral oran n  art rd  bulun-
mu tur; ancak 6 saatten fazla egzersiz yapan futbolcularda daha
fazla art  gözlenmemi tir.
Sevgili spor dostlar . Bu yaz da size vermek istedi imiz mesaj u-
dur: A rl k kald rmak kemiklerinize olumlu katk  yapar. Ancak han-
gi ya ta ne kadar yükün alt na girece inizi bilmeniz gerekir.
Slogan m z  az de i tirerek söylersek: A r kald ral m, kemiklerimiz
a r olsun.
Sevgiyle kal n

A rl k kald rmak sa l kl  m ?

Doç.Dr. brahim YANMI
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Güral Porselen gençlere sponsor
Güral Porselen’in sporsorluk yapt  Güral Porselen
Gençler Ferdi Türkiye Halter ampiyonas  3-6 Kas m
2010 tarihlerinde Kütahya’da Dumlup nar Spor Salo-
nunda yap ld .
25 ilden 174 erkek ve 64  bayan sporcunun kat ld  Gü-
ral Porselen Gençler Ferdi Türkiye Halter ampiyona-
s nda 50 hakemimiz görev yapt .
Müsabakalar n teknik toplant s  3 Kas m 2010 tarihinde
saat 16.00’da Kütahya Ö retmen evinde yap ld .
Müsabakalar öncesi Kütahya’ya gelen Federasyon Ba -
kan m z Dr. Hasan Akku , 4 Kas m 2010 Per embe 
günü ilk olarak Kütahya Valisi ükrü Kocatepe’yi maka-
m nda ziyaret etti. Kütahya Valisi ükrü Kocatepe’yi zi-
yeret esnas nda, Halter Federasyonu Genel Sekrete-
rimiz Zeki Öztürk, Organizasyonlar Koordinatörümüz
Mehmet Zeki Erkan ve Kütahya Gençlik ve Spor l mü-
dürümüz Sad k Ölçer’ de haz r bulundular. Federasyon
Ba kan m z Dr. Hasan Akku  yapt  konu mada, Kü-
tahya’ n n bir halter ehri oldu unu, oldukça ba ar -
l  halterciler yeti tirdi ini ve milli tak mlara da birçok
sporcular kazand rd n  belirterek bu konuda Kütah-
ya halterine verdikleri desteklerden dolay  Vali ükrü
Kocatepe’ye te ekkür etti.
 Daha sonra Gül Palas 
Otelde, Güral Porselen Tem-
silcisi Gürkan Gür, Gençlik ve 
Spor l müdürü Sad k Ölçen,
Genel Sekreterimiz Zeki Öz-
türk ve Organizasyonlar Ko-
ordinatörümüz Mehmet Zeki 
Erkan ile birlikte bir bas n
toplant s  düzenleyen Fede-
rasyon Ba kan m z Dr. Ha-

san Akku , Kütahya’da halterin son dönemlerde olduk-
ça ba ar l  oldu unu belirterek Kütahya’da halter spo-
runun ba ar s nda eme i geçen herkese ve bu müsaba-
kaya verdikleri destekten dolay  Güral Porselen ailesine 
te ekkürlerini iletti.
 4 Kas m 2010 tarihinde ba layan Güral Porselen 
Gençler Türkiye Halter ampiyonas n n aç l  seramo-
nisi ayn  gün saat 14.00’ te yap ld . Aç l  seremonisine 
Kütahya Vali Yard mc s  Cengiz Horozo lu, Federasyon 
Ba kan m z Dr. Hasan Akku , Asba kan m z Ümit Durak, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Suzi rfano lu, Güral Porselen 
Temsilcisi Gürkan Gür, Gençlik ve Spor l Müdürü Sad k 
Ölçen, Kütahya Besyo Müdürü Prof.Dr. Aslan Kalkavan 
ve Genel Sekreterimiz Zeki Öztürk kat ld lar.
3 gün boyunca süren ve oldukça çeki meli geçen Güral
Porselen Gençler Türkiye Halter ampiyonas nda kilo-
lar nda derece giren sporculara Güral Porselen taraf n-
dan çe itli hediyeler verildi. ampiyon olan sporcular -
m za ise Güral Porselen yemek tak m  hediye edildi. Ay-
r ca ampiyonaya kat lan  hakem ve antrenörlerimiz ile 
tüm görev yapanlara Güral porselen taraf ndan birer 
Halter Federasyonu logolu kupa bardak hediye edildi.
Ayr ca müsabakalar sonunda Güral Porselen müsaba-

kan n en iyi bayan ve en iyi
erkek sporcusu seçildi. Müsa-
bakan n en iyi bayan halterci-
si Fatma Korkmaz seçilirken,
en iyi erkek sporcusu ise Gök-
han Özeno lu seçildi. Güral
Porselen müsabakan n en iyi
bayan ve erkek sporcular na
da Güral Porselen taraf ndan
el i lemesi kupa hediye edildi.
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Y ld zlar rüzgar  Van’da esti
Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 30.y l  Y ld zlar Ferdi Türkiye
Halter ampiyonas  19-21 Mart 2010 tarihlerinde Van ilinde yap ld .
Türkiye genelinden 25 ilden 64 bayan, 176 erkek toplam 240 sporcunun i tirak
etti i Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 30.y l  Y ld zlar Ferdi Tür-
kiye Halter ampiyonas  Van ilindeki olumsuz hava artlar ndan dolay  Ankara
ve stanbul uçaklar n n kalkamamas  nedeni ile gecikmeli olarak ba lad .
Müsabakan n teknik toplant s  19 Mart 2010 Cuma günü saat 14.00’te Halk E i-
tim toplant  salonunda yap ld . Toplant n n arkas ndan saat 15.00’te aç l  sere-
monisi ile müsabakalara ba lan ld . Aç l  seremonisine Van valimiz say n Mü-
nir Karalo lu, vali yard mc m z say n Halil Berk, Gençlik ve spor il müdürümüz
say n Ahmet Sancar, As ba kan m z say n Ümit Durak, Yöne-
tim kurulu üyemiz say n Suzi rfano lu, Genel Sekreterimiz
Zeki Öztürk, Van ASKF Ba kan m z Cengiz Polater ve çok sa-
y da protokol üyesi kat ld . Müsabakan n aç l  seremonisinde
Van Valimiz say n Münir Karalo lu, Gençlik ve Spor l müdü-
rümüz say n Ahmet Sancar ve asba kan m z say n Ümit Durak
birer konu ma yapt lar.
Van yöresine ait oyunlar  ile Van Halk e itim merkezi Halk
Oyunlar  ekibi aç l  seremonisine büyük renk katt lar. Daha
sonra As ba kan m z say n Ümit Durak, günün an s na aç l
seremonisine kat lan Van Valimize, Vali Yard mc m za, l Emni-
yet Müdürümüze, Gençlik ve Spor l Müdürümüze, Devlet Has-
tanesi Ba hekimimize ve Van Halter l Temsilcisine birer plaket
takdim ettiler.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalar
verilirken, kilolar nda 1. olan sporculara da Van ASKF taraf ndan yar m cumhu-
riyet alt n  verildi. Müsabakalar n ikinci gününde Sabah Sütçü Kenan Kahvalt
salonu taraf ndan tüm hakem ve federasyon görevlilerine kahvalt  verilirken,
ak am da Serhat E itim Kurumlar  taraf ndan tüm hakem, antrenör, idareci ve
sporcular m za bir ak am yeme i verildi.

YI
LD

IZ
LA

R
 T

Ü
R

K
YE

  
A

M
P

YO
N

A
SI



515155555555555555555555555555555555555555555555555555555555

1. Kademe
halter kursu 
yap ld

Sivas’ta y ld z erkekler mücadele etti

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ve
Federasyonumuz taraf ndan i birli i
ile düzenlenen 1. Kademe Halter Ant-
renör Kursu tamamland .

01-12 Kas m 2010 tarihlerinde
Ankara’da gerçekle tirilen 1. Kade-
me Antrenör Kursuna kat lan antrenör
adaylar  kurs boyunca teorik ve uygu-
lamal  olarak halter ve spor ile ilgili
konularda e itim ald lar. Kurs sonun-
da ba ar l  olan Antrenör adaylar m z
1. Kademe Yard mc  Antrenör Serti  -
kas  alarak çal malar n n ba layacak-
lar.
Halter federasyonu olarak kurs sonun-
da ba ar l  olan antrenör adaylar m z
kutluyor, Türk sporuna ve Türk Halte-
rine ba ar l  çal malarda bulunmala-
r n  diliyoruz.

1. Kademe Halter Antrenör 
Kursuna kat lanlar:

1.      GÜL MERT 
2.      RAMADAN MUTLU
3.      LKER GÜL 
4.      KAZIM SERHAT ÖZKAN 
5.      ERAY GÜVEN BÜLBÜL 
6.      YUNUS EMRE BOLTÜRK 
7.       SA T AKSU 
8.      SM HAN ERDEM R 
9.      ABDÜSSAMET TÜRKYILMAZ 
10.   AK R KARDA  
11.    EMRE SEV M 
12.    GÜLDEN NOKTA
13.    BÜ RA FIRAT 
14.    GÜLDEN KAYA 
15.    FAT H HOTAMAN 
16.   FATMA EBRU PEKMEZC

Sivas’ta yap lan Y ld zlar Kulüp-
ler Türkiye ampiyonas nda  erkek-
ler kategorisinde tak m ampiyonlu-

unu 186 puanla Ankara Büyük ehir
Belediyesi Ankaraspor elde ederken,
ikincili i 173 puanla Ankara ASK  
spor ve üçüncülü ü 135 puanla K r k-
kale Polis Gücü spor elde etti. Amas-
ya Merzifon Belediye Spor 131 puan-

la 4. s rada yer al rken, Ankara Zeb-
rano Spor 125 puan ile 5. ve Adana
Gençlik Spor Kulübü de 99 puanla 6. 
olarak kupalar n  ald lar. Erkekler ka-
tegorisinde dereceye giren tak m-
lar m z n kupalar n  As Ba kan m z 
Ümit Durak, Yönetim Kurulu Üyemiz
Suzi rfano lu, Sivas Gençlik Spor l 
Müdürümüz Salim K l ç, Genel Sek-

reterimiz Zeki Öztürk, MHK Ba kan -
m z Suat Gücüyener ve Sivas Gençlik 
Spor l Müdürlü ü Spor ube Müdü-
rümüz Ayhan Bayhan verdiler. 
Erkekler +94 kg da yar an Ankara 
ASK  spor kulübü sporcusu Me-
lih Ak n, silkmede 150 kg l k kald r -

 ile Türkiye rekoru k rarak ampi-
yon oldu.
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Periyod : Günlük

(0312) 447 34 98 Izmir (0232) 465 25 15, Avrupa +49 (0) 8
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2004 y›l›ndan bugüne Spor Toto;
Devletimize... 2.733.919.805,00 TL,

Futbol Kulüplerimize... 917.282.042,00 TL,
Sosyal Kurulu lar›m›za... 869.550.267,00 TL,

Halk›m›za... 7.014.282.995,00 TL   kaynak sa¤lad›.

Ülkemiz 470 adet yeni spor tesisi kazand›.

Eme¤i geçen herkese te ekkür ederiz.


